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E' natural que? vossa f{olic)
dade dependa de" vossos filhos)
a �elles dependa quasida SAU-1'DE; e esta depende. quasi 'ex
clusivamente, de lhe darde;:; dei:] em 3 1nezes, um frasco dai
afamada: i

Lombrigueira Minancora)
:1iio ha egual. Uma creança, f

de .11 mElzes
_

�üacada . de desin-Itel'la,perdeu 043! vermes de 3
qualidades testemunhado pari
seis oessoas idúneas em Itàperiú
Municipio de S. franciséo do

..,..,-...___�_"""'"""'-_......_... -�---..,;.;,...:.o-.....,;,----� Sul filha 'do Sr. Carlos J. Neu-
um mobiládo e outro não, á Rua remberg, 'P'rofessor. c.ada frasco t18. é uma dose. Toma-se de uma

Clara Zitmnei�n�a�m '
vez em café com leite. Depoif

..... .
do effeito não precisa dieta i

______�__�--��__--*---.a-----------------����

--, - �1;:�t!�����y��d�;;2�1-·����te��I�·.y...
�

..p���;,g���p�hi����;�:s�;a�b�l;��dasl desta cidade,e drogarias e

na Pharmacia Minancora.
,

NOTA Se qUizir poupar vo·
ssa saude e vosso dinheiro .com

doença desconhecida· e rê'medio
habituai�vos no começo de qual�
quer doença a.o deitar, dar' um
bom suadoi'

.

e de manhã cedo
um purgante de .Lombrlgueira.

�������r:Xi��,eOrr:;e�10d:e :��g� CARTÕES JS VISirASj F� arURAS, PAPEL PARA CARTAS, GUlAS DE REGIS- I
ra���ta� sJi!;rl;eas infantis são

TRO DE BEBID�S,EN- r------'
,.----.--., ---,-_._-,_,

-I VELOPPES, GUIAS! 1
, BQ� empreg() decapi�I.,./ :�!;��'o�:�:���;;'i'm�';;:;;11 . P::à���:�Atr.Ellmpres8ÕeSàCOreS ���OSDlW:lsl I
,*,.. Venp!t;�.e�Jr����.!cia��fs.p�p:j5f:Aa Jieg6cip; ••.. à I�:t��·;�E:r��:;,;::;�::i i ....: ���:� DBSPAt}!IOS, BOLETIN�._E_j)E.. �AI§ SEgvICos ÀDEQU�DOS

..

fi' AR�E ..

i
.. __�

_----------:--.-.-:c--._._-�'--.--�.

iLElTURA SOPARA MOCmADK·
1 .

I Desde todos os tempos, um'
do;,: grandes f!ageílosque muito

I contribue para o enlraqueclmen
'to das racas humanas.é a deca
i
dencia da 'Torem .vttal, precisa"
mente quando mais falta faz
ao hornen ou :.t mulher, como

compensação ela Natureza, pelas '.

.. horas amargas e tristesa da Vida'
.......... i A fonte pois, d' esse flagello

':Aô; VOS::50 filhinho, já nasceu a primeiro dente? Tem elle] começa <pelas doenças da mo-
bom �p6tHe? . i cidadé.as quaes,ua prinieira vez,

CeHe forte e corado ou rachítlco e anemíco?
. : não se "da ímportancia, quando

Dorme bem, durante a noite, ou chora em demasia? i aliás tem muitíssima, por quej
Os seus il1testiJio!" funcionam regularmente?. .. .

.' ,' são a origem de muitas desg. a-
Dorme com a bocca aberta? Constioa-se Com frequericia? j ças quer no decurso da vida,
�.ssusta-s� quando dorme? . ..' I quer sobretudo 'na velhice. As .

Ja lhe dé'l CALCEfHNA, o rernedio que veio provar quo' víctimas O'cralme:lte, inexperi-
os accídentes éj. primeira. dentição das crianças não existem? entes f�z�n uso de coisas de

, ,.

Como uso da CALCEHIN�� podem os nossos, filho,s possui!' de pouco ou nenhum valor in-
.

bellissrmos d�ntes: e :e I?oj.� dlspen_sa. cerias. eXig'WCUIS que a dicarlas por quem .na verdade,
moderna bygiene unpoe a a.imentação das Crianças, nas loca-l nada s .be de fundo scíentifico'
lídades falhas derecúrsos.

c •

: Vulgarmente chamam-se; I

A. CALCEH1N . .\. é sempre utii, em qualquer idade.v:
.

OÓNORRHEAS BLENORR!-l.A-
.E' um .poderoso fanico para os convalescentes. OlAS CORRIMENTOS; etc, Se

. A CALCEHI�A evita a tuberculose. as infecções intesti- o leitor fôr uma das victimas

�" na€s e a' appendicite. A C/�.LCEIllNA expelle 00: vermes intes- não ande por caminhos tortos I
" fina€s 'e crêa .um meio Improprio 'á sua prollferação. que lhe roubam o dinheiro, a

1 LATA DURA fi NiEZES alegria da vida e o saude sexual

Vende-se em redas a'; pharmlcias e drag:tr�as nu Brasil que é ainda, um grande bem,
Incontestavelmente, um dos me-

dicamentos q�e podeis usar, é

L'OTES ·A' VENDA
a: <dNjECÇAO IDE.",L "MI-

.

'. l.
. ... _.' ...

NANCORA"". O modo de usar

.

.
_.

d

.

.,
.

.

está, nos rotulas de cada frasco.
A. Viuvá Irma Gsertner, pro�rietaria de terras no Ierfilli- Nos casos de se tratar de se·

ssimo Valle Rio do d'Oeste c' seus tribatanos. vende lotes de nhoras usam-se 2 colheres da
especiaes terras do cultura. lTIfdi;.h'l e quasi todos servidos I sopa para um litro de agua;
por estradas de rodagem, construídas por sua conta. Os refe- usando com írriaador, 2 vezes

ridos lotes serão vendidos em condições vantajosas Para .tra- no -íia. Vende-se nas bôas ..
,

tar c.o..
m .OS procuradores. Rodolpho Hocschl e HU.gO MtlditsCh

..
ph:::rmacias desta c�da�(', e ntt.\ .

.•.
.'.

. «Mm:mcora", de Jomville. ..

.

. .

�-=.__...,.......",.....,.......""""-_.....

(LIC. D."G. S. p, 23�g;:",:.�ZO, SOB N. 1935)
.. (A!hnento do� centes, elos oSJ3os e dr) cerebral

.(E�PECIFIOO DI DEN'iIÇ10)
A·· SAlJDE [lAS CRIANCAS'

.' . . ,

"

Sr8. VílIt'Q Silveira iii FWio

Achando,me ha 4 annos com &n.; I

1
-:las na ��rna esquerda,. proveniClft_j. de syphtlis, fiz nQ Rec:ife \ISO de di.-

I ,,:�rs.os medi�a.mentes Q. consel� 6'
,
nIstlnctos c1mlCGS, sem co�r ...

!!I
.. I 'iuitado algum. Acol1selhiilclo � t$�

•
.

- II. . I::> ooderoso "EUXIR. DE NOGUeI..
.. r..ücia:' - (pata Oig.a) - De facto. Da. fr�mcisca aHra.he so-! Rft/'. do Pharmco. Chimico Jeãe da

bre si>as vistas de todos pela sua graça, pela su;;. formos�1fa ... ,1 Silva Silveira, tive a felicidaae •
AléfIl de tU,d,_, é uma moça viva! I curar-me radicalmente C:CM'l esse

Olga (sorrindo)� grande remedia. .

L.t_{cia: O que nós estamns I'.�ze:ldo tl.cpi; 81 o Dr. Urra, Cap. JOÃO BARBOSA DE FREI..
nos

.

d�ixOll para recebeI-a.
.

.

.. i TAS CORDEIRO.. IOlga: . (entristecida) Lucia, as l�.ossas agtU,s de benez:�,! Testemunhas: P�arr:naceutiCE)s.
e nossos põs e pomadas pouco iidiantam�> - Nénlmma pilitltraj �;�H'C� Andrade e OltVf:Hra. e f,)omt�

�. igualaa,o ·colorido n�tural qUê .appt:�rece- t:. àes�pr:arec� conforme I Clnno Lobo., .

'�. os .sel'ltime.ntos.
- Aborreço bOle a btll.eza artítlCml, }a que CO-I

Pernamb�!co. Goyanna, 30 No.-

nheço o valor de «R�Dascim» .• '

.

'errt- .. , J!'91�:, . $t
R·

....
I

ft U'lrma rc::onhec!da)
enasc!m - renasce' S1m. I

v
.

b {l;iP.tHIE D!::!'unAnvo .. E,UX'f� Mi
______...........""""'__��=_z......._���=_.......� i t�OSUEPl� ". \lUmE-SE iZM TflDA� Ali

I Ff.MiI.MCL.l'S' E !}�Sr.�.�!AS 9iI 8&AIn. �
I íl�IJi5U,,�g ílUL-AMEBlCANAI. .

l
bons paes

ENTRADA ·DE lNVERi:-lO
,

:C�:'eu..s pexigoz
PRECAVENHA-SE contra a mudanca brusca do

tempo., Evite, si o seu estado de saude 'é �Pl;f'CarfO;),
oS resfriados, GRIPES e fados os males provenientes
dó inverno, que até aos fortes, ê perigoso!· E'\/l'r ,\R e
melhor qUê curar! E' tito hei!! BASTA tomar ás refei
ções um pequeno ca1ice de .VANAD10L, o grande
fortificante CONSAGRADO em 1918, durante a epi�.
demia da Grippé como o ,Verdadeiro sa!vadóp da
humanidade e assim tereis asse;:rurado a vossa· saude
SERIAl\IENTE ameaçada .peJo� I�igores do inv€rno. O
VANADIOL é o fortificante feconnecidJ como o ME
LHOR e de a� plicação em todos Os casos· em Que
80 precise de.um tonkó PODEROSO e mpid(J. E' .

o .

;UNICO consagrado pelo ';tei:J?:po, consideraqo pelo
'povo e RECO�MENDADOBor toda a clâsse medica,

Aos

./

diante

..J:emóre.m-...se de : "�,
� .�

fQujpam�n1'os: moderll,.02' para conta"

�ilidil(l,c 1i� anachtna tl"em, :livTOS de
..

íolll.as. sott'a;;-. stock 'de .�ercadoriils•.
cadastro. controle!{atcÍlÍvos. accesso-

.

iÍos.e etc.. para cuja venda precisa-se
-de-agenre phta Cidade.

IP!QgQ.!itIlS. dndicando- :hab�litaçõ,es.
. reíeeeeeías ,e etc, à

1 :

i Pdp.elarie União:
I· ,I i tle�'!Ii� (idales 4 Clt ,

I
'

I !RuI) Uo Ql;Ivídor., 75..,,; Ri\) de 'Janeiro;
I ,

'

.

,

i----���������----
I Brevtunente
I r�ico sortimento dos ultí-

----o I
mos typos de chapéos da

I afamada marca Lafa na
. Alfaiataria Kellerrnann.

B':'''�

t;,�·��
;

L".���-=�-==--=��

ttf!
���:gr�j;�

DR_ OLIVEIRA '-: S ILVÀ
ADVOGADO

Crime, Cível, Cornmercio
e Orphanologico

(Encarrega-se ele naturalisacóes)
Rua 15 da Novembro, 81

Elumel."'l.au

�o@E t�r �!Ei't@ 1}1''a!;�lilld� <::7.:-::',
...

� .. � �

• ":$ �®�e$ i!evrS:.:i.gN:�êl e lt·w�;;::"
m2tiea®�a e�aG1@ a';;.-��ç&ds� �-e.�§ c 1,!:G' e;. f)

�am\ anaEgesíleo q�s�úlq_u"r R!.@de �.a)!.' il!'::g,�:;.'f

·re$�].1:aG��.
A CAFIASPlUUNA é o unico re
medio em que se pude ter

plena ccmllança, devido ao úc
tO de proporcionar promp
to allivio, regularisar a cir
culação e levanetr as forças
'sem, comtudo, nifoctar o

,orafjiio nem os rins.
-;-1---

É, igualmente, íuoffil1Sitoa e
. e!1icazcolltraasdôresdecti[,a;ft.
áerJttls e.' o1�f,'idoj enXi"lqliCCflSJ
rbeU111atis1110S e cóliut,s tiI€nst1·U..

aes; c(}nseq/tfr.ncias de i1(}it,!" fia,Zi
das_, ·dos exffssos alcao/ict)sJ etc.

, ,'� ,<.

t PUROAÇÃO DOS OUVIDOS,
I purgação fétida do nariz, placas

I syphílíticas, escrofula.s, gommassimp les ou terebrantes, verru

I, gas venereas, psorrase, tem seu

I unico rernedio etíícaz e rápido

I no depurador rnaximo "OALE
NOOALl>, do competente medico

II ing!ez dr. Frederico W. Romano.
Usae-o, portanto.

Farinhas Nutritivas I
Temos sempre em steek as!

mais usadas:

'.Glaxo, Olaxo maltado, Kufeke, t
�Nestlé. :
e tantbem uutras marcas como:

I'Leite Horlicks, Vitamina, i
Creme Infanttl i

I§·
Preços ;�:'r::::etencia ICJruz{�jro do Sul �IRua 15 Ce Novembro 32

. h

I Telephone b3 ii
1.-_· .

---�.-.

li '-�"if
II Dr. Francisco KübeI ;
I� Medieo I

! l� -- <

i/Director do HospitalMunici- ii! pEli e Delegado da Hygiene 'j
du Esiado 110 Munieipio I

de Blumenau I

li cons��;��l��r�;��; 9 ás J
:\1 O �oras 11.0 H_os�ital Muni-

(\'I> emal e das 10 as 12 na 1
i' < (

ii Pharn:w.cia·Cruzeiro í
:-'....--__ r •••�--...-�......__._...__�_._.._ ................ -...--..__ ............_..-_..-�.�

! .

Livros pal'a l\asas commer

l :�l:{es. coma

! Dia.rios
Contas corrente13
BQuadores

.

Copiadores
Costan0Íras
Protoeollos
C�dernetas

j Livros de actas
,e todos os ntensilios para e9

I cl'iptorfo e repartições ellcou

I tra ''le por pre'ços baratis!'i imo

I Casa Carl \fVahle
l�?f5�wgg�tlf�ffiffiffi�
\ffi Dr' Freitas: Meh'o �

l� Advogado �
1!33 Oansas ch'eii3, commerciaes E8
1ffi5

e eriminaes �
:@3 Rua _/J1i1uzs Gt1aC,j E@
:�mmaM�·ffiffimffim��

>

\

',_.• ·--=-��Com Livraria e Papelaria ==����

,
I
!
.

,
.. Tenho G praserlde communicar a minha distillcta clientela1 que na presente data

estabele:ci junto ao meu negocio de livraria e papelaria nesta praça uma typographia
encontrando-se esta apparelhada para'i;,a execução de qualquer serviço como:

• I

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



POlnada 'MiI1311COra,.· CINEMA BUSOH
Domingo., 12 da �"aio Domingo

2 GRANDIOSOS ESPECTACULOS �
A's 4 1 ra horas da tarde

Grandiosa Matinée

HOTEL BRATTIG
(Nome emarea Reglstrada)'

DI} pharmaeeutico E. A GonçalveS Joinvme-S. Catharina
Diplomado pela faculdade de Medicina do . Rio de janeiro.

Universidade de Ooím.ira.

(antigo Mayr)

R &0 d O Sul

Com o "astro" querido
E·' O· IDEAL �

.:

di I RIN--TIN�·TIN
e o gran 10S0 pa no filmtrtmorrío le�ado , t�erapeutica Idermatologicaapos :':J annos de i Camarada ....é Camaradaacurados estudos. eCura toda a I

qualidade deferidas novas e ver ENTRADA 600 RS. ADULTOS 1$500lhas, tanto humanas. como de i �1<'- I
anirnaes e· muitas Qoenç.a.s da i A's 8 1H horas da noite \pelle e da cabeça:Ulceras, 9uei-: Um esp'endidó film ela "UFA" lmaduras, Infecções EmPlgpns\ ladro-as de. Casaca \Sarnas, Tinha, (fav;).a e tonsu

. -.Jrante), Ulceras syphllitkas e al \ '.

gun:.asca?cer�sas, Frieiras, Suo- \
;,'

COM
. I f(,i premiada no valor de quatro contos quatrocentos e setentaresaosRes,Salna'Plannofstdobrol�tol SIJZY 1:7ERNO

...
N E J\lIARv T[lT \mil reis (4:470$000) a caderneta N. 0977, pertencente àetc.lndlspensav€ aos u e o 15-

-
l'

..
. � . :" 1. Xl.

.' < ,. , R E ASSEBrJRO id t It iah.

àsd a adherir o I ATTENÇAO' conhecemos esta fita e !!arautímos o seu Successo prestamista dNNEMf\ I L, resi en e em aja y

POde de arroz, esterilísar a pelle.t�, eptSa;r��crE:,r AV�lê.
1

Esi·1
.

ENTRADA 2$000 Greanç2;�s 1$000
.

Premio no valor dc Rs, 106$000de S.P. curou uma ferida (úlceralque nem o 914 conseg,;nu curar I -0-. 1573 Nev João Gayo, Luiz Alves, 4201 Arnoldo A. de Simas,Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a«l\[tnancor�" I 13 de Maio Segunda' feira. Um hello programrnal! I Palhoca "11368 Antonio Bittencourt, Santiago - Pescaria Brava. i�vse chegando, todas as pom�das vão desapparecendo 00 I Vejam os cartazes do dia,
10633 [",'anoel Teixeira de Oliveira, Florianopolismercado; as curss, a reputaçao e a sua procura. vao aug- i Fremios no valer de 50$000mentando, diaa dia; Q,uando todos a c�nhecerem" sera o reme-j .

7620 'Yally Ulbrici.t Florianopolis, 9400 Avany Beck, Floriano-dio de maior triumpho em todo 0. �rah·SJI. D. Cl�ro.ldmad P9a�ha�e�,!�sJ,..:r""""d.a ..:! � "'i=!""_e:rro polis, 8797 Etelvina Vieir« Et(j)fista, Lages. 0840 felisbino José i-de Joinvillecurou com ums=so caixm a» uma eTT a e nr o '1� '" <;;;II I",)..'_'
. _, Souza, Florianopolis, l04üO Ernestino Lauría, Bom Retiro, 39:iO

, Temos
I

«centénas» de curas sernelhantes l l !
. . I . Santa CE.t.tna:rJ.na 1

Adelaide Pereira, ferro; Florianopolis, '3526 Libania Conra?oAdoptada já em muitas casas de saude e� grande cliníca

me., HORA��O Florianopolis, 0311 Sagrado Coração de Jesus, Santo Antonio,dica.._- Licenciada €m 31í5j915, sob N° 9/. .

d Maio de 1929 5683 Edith e Ida Viefra, Cavóca, 10716 Maria Salles Gonzaga,
.

..

..e:..v:tS�:
." "'; I ��s ele excursão em 12 e

Itajahy.

Ha quem diga mal de l:'m remédio de fama universal, (ct� I ID IA. """�1;OLfA PREMIOS NO VAL0R DE RS. 30$000
�ezes tão habilmente que o f!"egueznem percel?e) soo para ven:

Estações Trem 1 Estações Trem '), 1 51t1t} Elesbão Gomes M",ndes, Coqueiros, 11002 Mar,:a
c:.

e J?ãoder out- o sem valor scientifico, mas que lhe da maior lucro.
Chega Parte demo Chega Parte demo Abrão. Penha, 952�; Celso Torres, Mafra, 2041 Antonio ....chmidt,

Ê uma arte de -lhe caçar o seu dinheiro: l?revina-se contra ella.
r lurnenau, 6.00 Hansa 23,uO __ Braço Serafim - Luiz Alves, 5405 joão Reis Conceição, Porto

A POMADA MINaNCORA não tem igual no mundo. Quan
S 607 6',U-8 1 Subida 23,12 23,13 1 Bello, 8394 João Luiz Santiago, Barreiro�, 3635 Ernestolião Silv;V'- b titut ltoup ava ec .. , •

C
. .

1119 Ed d H
.

I' h 6600 A ra Otido a desejar nunca acceite imitações nem su S lOS.
S \XI' b h 6 ')1 6;22 1 Morro Pellndo 2D.19 23,20 1 f annasvrerras, mun (I eusr, raja Yd uro l

-

Só o que é bom e invejado e guerreado. Vende se em to- p' elsMg ac . 6'�9 630 1 Aquidaban 23',46 23 ..47 1.. lia da Silva, Capoeiras, 2921 Lucy V. Lacer a, Estreitoasso �. anso ,.... ,

1 Premio no valor de 20$000da. parte.

b
. ..

cem um só vidro do-RcmedíoMinan Encano 6,43 6,44 1 Ascurra O,Cü 0,C6
1 9761 João Pierre, Flol'lanooolis, 2759 Irineu Sinova Garda, RioCura de em flaguez cora contra, embria�ue�»... Indayal 6,57 6159 ; �J���J��e 0)4 g.�� 3 do Sul, lB27 Renicy Silveira, José Mendes, 0168 Wenceslau

Te·m· dado aleg:rià e felicta.1ade a mII.hares.o,e famlItas que Warnow 7'3186 67'3271 1
0.31

r;. 2 freyslebell, FIGri�l!l,polis, 3284 Manoel Pedio Cidade, Barreirwt:
1 f t f\ ad Diamante 7, J Inda),": 0,53 0,5 .

FnmHIS no valor de Ms. 105000.

;!I:rrD.n�.IPda�o�.�:��� e�Uj�dalego15,n:o� �dl.Cl�7�� pprovf·1o 13q�����an �:Ó� �:tg � �;���(��al1so i:�� �:�� i 103�O l,ngltsto Khwser. Armação d\�, P,ied dLe, 0813T.9snyDão-se 2:000$000 a quem, com provas� 1

enunclar os � �

M. Pellado 8,32 8.33 1 S. ,Selsshaeh 1,28 1;29 1 Schuldt fnludo, florianopüh, 2973 I] :.eta
. aus, IJucas,..1sificadores ou conlraventores, a .E. A. GON,9A.LVES. e_m Jom-

SHbida 8 "9 8'40 1 JlOq;�V<1 Secea 143 1,44 .1 10664 ldahna l:e lcsl1s, ltainflv, 1076 Paulino felippe C:oelho, \t,....ville (Santa Catharina). Pbarm. Mmanl'ora. EnViam-se lIstas de
Hansa 8',.)52' I '1· Itacorobv. �'G42 (;l'fonimo ·E. -Santos, Rio Vermelho, OG76 Hen- '

1'; l:n�cp.l1U 1.5 .'.
• Cl 7' RIpreços a quem as desejar. .. ,

'

riqut' Teixeinl, FJorianopolls, 7717 ara _:mme�mann, J. uI?e-
............_V�e=nda em todas as Drogarias e A ADMINlSTRAÇAo nau, 7437 r'au!o e DioI11z:0, Estreito; 6470 Altredo Telxe:ra,.

�

TIFl
....�-="" n

Florianol���çõe@ ce p�gamento por cinco 50)."'1;ei08

OS melhores chapéos pela s.ua qualidade e preços ·ON.DE ESTA' Á FnLlCIDADE' da�; e hE'lUorrhngias, curam-se 1977 Carolina Leal Meirel!es, florianopolis, 2977 Adelaide
-

'IJ .l.'E,. .i i "e oão (curaveis) com a (lUi Brur!lloli, losé Mendes. 397'7 Maria de Almeiàa Gonçalves, fIosem competidores, DAS SENHORAS j. nervina) rian�polis,J 4�177 OSWüldo P.1tricio de Mello, florianopolis, 5977Encontram-se nas casas de l' ordem. .

Nair Medeiros. florianopolis, 6977 Luiz Boiieux, fJorianopolL,
--.......-----�-�--�-.....,===��......�

-

; .... ' ··�··�",.'��·""�i'i ...)77 Oenerozo Eleuterio da Silva, Praia dos lnglezes: 8977 �i_,.."

..

Em

po;:ujr:�m.ddOA1S JaI1l!1�1 �'�"'s... � �r mo
é o preferido/cellte Delshy, Mafra, 9977 Nllza S[l�az Soares, Ganchos de FolIgados eUlle SI,O o mor, en iUt.:.:� til� .U r)eIas dama r-a 19977 Ivo Jukens, Luiz Alves.tro de casa; o das flores ue �"

< quintal O primeiro symbolisa r;:� e;;:c. Com seu uso des:,ppa-I Agente em Blurnen?u Manoel ferreira-Rua. Borti Retiro;

II
a felicidade; o segundo com· recem por completo as rugas ��

pIda-a dentro do�oni�r.to ma €spínlius, sardas e manchas da •e o unico meio d�. combafe9=o.. I têriai moralidade, IdoIa,na i-?e- pelle, tornril1do-a aveludada. _

,�= "'li_ .,
'.�-'�

110S
flhos e esposo, e a sauae- IDEAL CREME. sempre effi-

] li ,1 •

li:l.,Nada ericommoda tanto a humanidade como 2S dores faltando esta, tudo ae l1:ar:s- caz, é cornpletameme iuofen· E scriptorio ue l�uvocaCUl Ido corpo, ellas irritllm e de�troem o sysrema nervoso e forma eli: souho .

e martyno. sivo, ql!alquer creança poderá
todo o organismo, de qu� provem o mao estado de saude ! Como p01s,garanhr a posse de usaI-o. Si sois jovem e tendes

I D P d (\-1 \. J �ique se apl'êsenta com nervosidade, mao humor e repug ", ião precI�'so, NU1�'1�M, de tão rugas ou êspinlias, é porque o r. e ro .... 1 va, iV.!ax layrnancia ao traballlo.
.. . I grandeBLl\I?md? d:�eIto em,bus· quereis, Expe·imentai hoje mes

. e José ferreira da SHv",.Antes da descoberta do maravilhoso BALSAMO Sta, I ca de '·Mlnerv��a· ,qu,e e um mo o Ideal Creme e fic2reis can°
HELENA • foi difficilimo encontrar um preparado, apro i precioso especlÍlco feIto pelo vencidas de seu valor.
Priado de afastar a dor em poucos minutos. I autor da afamadá 1Hinancora

I d d t t; Encontra-se nn PHARl\fAC!Afelismente, depois de longos estudos e muitas expe� que urante f'Z �nnos tm. c
-

CENlé\AL.periencias, conseguio�se compor a .scier:.tific� e :�cional, f<;lr J l'ado innumeras senhoras eVltau'
Rua 15 de �'�{1;YGr-�bro... Nlf li 114mula deste excellente preparado cUJo nome slgIllflca alhvlO I do (as vezes) . opera��ões e sof'

consolo, calmante descanço. .
frimentos velhos do utero e Bhunenau

dimii1�:: i��!âia��me�t�����ri��a��;k���s aspo���! I �va��iicts�s��n��gO��;�St�d�� .-= ,. ='rn,,,�s<�=='.��Fn�r"�?>'�',,��·__m..cm'_'�B'_RU.""= 'c Gr_

deve ser preferida por todos e nãÓ devia faltar na botiCa lalto commercio de JoinvilIe, es- GONORRHEAS E SUAS CO:fflFLI ao_ ._= ==",.,m

domestica, I O"otando quasi a paciencia e

T d pe:::::-:o<:1 chie: manda fLlzer sellS ternos na AIO BALSAM·O· Sta HEI ENA age rapidamente contrn 1 �speranca. curou-se de hemor- CACO-ES O a "\li

.

..L. -
. ..t

I rO'l-das c'om 6 frascos!! Todos, .

'

" fai�lt<:lria Bnuf{o K,e��efnU:Uíino rheuínatismo gotta dor de ouvidos, nevralgias, cortes,.

Ipic2.das, etc. os incommodos causados de Cura completa - Pharmac1a que ten: s.empr.e em sto.ck be]]os sortünentas
{recrraH" irregulares, hemorrhoi- Central de João Medeiros em CLl�lmIras fm "l� np'cl(Jn(te� e estnr:lgelras'

=����===�=**'=��=·�ª�I�:�·�7�-Fr�A-�.��-�·�=��O�1�-��me='�4�@.��._-����osn�sM�qu���ra������-=�-�-�So...

·

..m.·.. aml la vez, que tinhtlm visto um bRrco, pareCido com o Cysne. Desde que ardj[lVamOs a correr atraz .do Cysne jà não
V
...

Era um barco de recreio, tmha um tenaço, gastavamos muito tEmpo nas TE'pTescl:tqçôes, e o Capi, qt:e era.

O MatHa ficoú tão contente que se poz a dançar no caes: um artista cOllscieneio!:'o, n50 pereebia nada da 110st'a pressa;
depois, dlil repente, parando de dansar, pegou na rabeca e to- porque era que o não deixam os ficM grsVEmfJito Sentado com
cou frenetic:!mentf' uma marcha trinmphal. a bandeja entre o,> dentes de?nte da «respeitavel sociedade"

Durante eSBe tempo t'u continuava a interrogar ú mari- que se demorava em levar a mão 2 algibeira� e preciso sabeI'
nheiro que llOS .tinha reiiJpondido;' não pedia haver duvida, era esperar.
com certeza o Cysne: havia talvez uns dois mezes que elie pas Mas nós já não esperavamos; por isso tumbem as recei- , .."
sara em Charenion, subindo o Sena. tas baixavam emquanto o que nos ficara dos qu arenta Iran-

Dois mêZes! Era um a,anço ierrivel sobre nó�. Mas que cos dimin"ia t,.;dos os dias; em foggr de pôr dinheiro de pal'te
importava isso! Andando; sempre 2cabariamos por alcanç�l-o, ainda tiravamos do capital! �'')osto que so tivessemos as nossas pernas emquanto elle tmha -Aviemo-nos, dizia o l\1nWa, vamos alcançar o Cysne.

'.

�s de dois cavallos bens.
., .

E eu dizia como elJe; avitmO-liOS.
.. ,;) C Y S N E

A questão de .tempo n50 vaIía nada; o fado pnnclpal, E'x. Nu�ca á noiíe nos queixavam?s de fadiga por fl:ftior q�wuepois· de termos res��:mdido a tod"s as
.

pergi!utas qne traol'dimuio, maravllhoso, era ter-se encontrado novamente

(lltlvesse SIdo a jor naG:'; pelo cülltrar:o, estavamos sem pre GlS'nos fizeram, sóulJe-se. Cll1usi com certeza que o Cysl1e nunca
C:.v6ne.. postos á jornada, pe!o cOlltrar;o, estavatnos sempre dispostos a

.

vieira a L.a BonUIe 0';1 qee, .se ahi passara, fora de noite de mo •

-Quem tinha razão? exchmcu o MaWa.
,. I partir no dia seguinte crU'I.do>que nmguem o tmha VIstO.

. Se me tivesse atTevido teria confe:::sndo que a mmha espe I - Accorda>me, dizia o l\TaWa, que gostava dt? dormir .

.. De La Boui�Ie fomos a Rouen onde \;omeç�ram d.e no�o, rar.ça era viva tombem, muito viya, m:.Js não ,m� atrevia a de-l E dEpois de eu o 2ccCin!ar, nunc.2 se dem.}1'(LV::l para SI)·us nossas pcsqmzas, mas sem melhor resultado, em Eloeuf.'QtiO terminar, nem mesmo SÓ para mim, todas as lderts, todas RS! pOI' no cl.;;;o.puderam tambem falar·nps do Cysne; em Poses onde ha dique loucuras que faziam voar a minha imaginaçiio. ! Para fazer economins tínhamos redl1sic1o a� nossas despe'e onde, por cOllsequen�la, se repara :;os barcos que pasSam" Agola ja ntio precisamos parar paxa interrop::- �s pessoas I sus €, Como estava caJGf, o i'v1aWa tinha dtdarad,? 9uc . nã,?a<-0nt���u a mesma ,col�a.. i _
o Cysne está diante de n�r: 50. terrlOS que seguIr o ::,en? í queria mais comer carne (:porque a carne ll� ve�a{J e nOCIva ;l

Sem,.no? d.esammal mos,. c.onl.1..�u.avamos para d_ante

....

per Ma!'! em MO.ret, o Lomg eutm pe1o.Sena; e temos oe re., I saudeli; contentayumo-nos COill., um
.

.! boccado (!E' p:w, cl.ml, umguntand? 'sempre, ,mas sem grani:l� espera�ça! �orque o Cys�e começ.if as nossas perguntas. ..

pedaçs de manteiga; e ::pesaf de estarmos na teITLl do vmhon,ão pedJa t7f parfl�o �um ponto intel'medlfl.f1o: que a Mrs. MIl
, O Cysne continuou pejo Senil:

.
.

'só bebiamos asua.·lIgan e () Arthur Ílves�eID embarcado e�. QU1�Jebe.:lf ou .em Em Mon1ereau temos de t�S repetir novamente.
. Ql!e liOS importava iss�':.JO�udebec, cOf\1p.renendJa-se, �m Rouen alIld� mdh?l, n:as VI�tO . D'esta vez, o Oysne abanr1on,�u o Sena pelo VDnne, h� Comtndo o i\1aWn {jHba ás vezes iembrançns de [Sllíose.i-Jlao �charmos sl�llal da .sua ;:;assagem; devmmos lr ate Palls,

pouco mais de dois mezes que �elxou Ml)n�e.renu: tem a bordo mas.ou antes para la de Pans.
,

.
. uma senhora lngleza e um rap' zmho estendíOO numa �l1ma, -Ocsiant bem que Mrs. Mi1Jigr:n ainda tives;;;e a cosinhei

........ Com? não :indatamos untca�e�fe oara ava�ç'ar, mas tI- .

Approximamo-nos da IzaJ:.elít�ha. f!O mesmo tempo que va
ra, que te fazia tão bons tortas de doces: diziam elles; dBVO S0I fIII!

rtÍiàn:os all;tda de ganha, todu� os dla,S? nosso pao, foram-nos
moS seguindo oCysne, e o coraçao oat�·me NLU forç1-l, q�lal;- bem bom, tortas de dama.5co.precls�s CinCO semanas ,para Irmos d is.,gny a Cha_renton. do ao estudar c mappa� pergunto a: mml mesmo se depOIS ce -Nunca comeste? '

.

w:. AJ�i:�obrf)vinha. uma q'-les1àoj devlamos se��lro .Sena. ou Joigny a Mrs. Milligall terá escolhido o canal de Borgonha ou -�Tenho comido todas ce maçii., mas nunca as comi dl�;'devlam;o:; lpltes.segUlr o Marne? Era o que eu Llnha pergunta- do Nivernais. damasco; tenho-as "isto, íSS0 sim. O qt:e são. aqudlas C01S;.do a mim ,tyl�sm'o bastantes _vezes a,o estudar. o maPIJ�'. �as
'

Chegamos a,O confluente do VOl1ue e do Armençon, o unas bl'ftHU�S que e:"!fio pe:;.;��!�:s em drna do doce,nmarello?sem énc�n;t��, melhores razoes para um cammho de pleteren-
Cysne continuou � 'subir 6 Vonne; vamos pois passul' por Dr1" �AmeEdG3.s ..da ao

f o,.utro't·
..

>..
.. ...

te;
,.,...

'l.Z·Y e .ver a .Iz'ab·erlnl�".r,.ella l)rDoria nos falará de iY\rs, Mm;- - Oh!e.lzmenet��',qu:gar aChar�i1tQni não yveram que hesi,. . , �7" ..

'

11
'. .... '.

,

':; �':
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