
,�"_";-··"V":;-':·""�:"'�_... ,"' .._�·��.l,;,!b;l.;.:�;.;r...C�'_·oI_1.�_ ...,!.l,:;...t:.!,\t-',,�

!

� !�)�·t::�:"_� J.J :)OTJ? !tI\.tB.�� �
i ;""" �[\.,r""''''''n'i''''I''''D-'''''''-'I!'''''� i.� � -4lo ,,''!,:j:;';; .L".i.l"� ..�L� ..'.. ZJ �

l, .

i;. �J':.�••�; •

.;,t"'����J!l.,Q�_"=-,""...�,.... ',;,.!'.n;"IJ.....J

/
...... !_- ... :���:iZr·;,P
t: :�;;l· �

\i�j��

l�raciollalizaçãO d.a 111(111stritllUrraa scena (]e sanoue
, ] r

-.

.4] f I
� n , �

co terro 11a' 1-:\. .. omannn QUE ABALO'U PROFUNDAMENTE ii FArJIILIA FLUmINENSE

iriu eucontral-o.
o II.lzeudelro Alll't>clo Lo

pes, uma vez perpetraüo o

assassínto, consegui li fugi r,
antes da elu>gada das autort
danes lo caes,

O corpo elo rnallogrado ía
zeudetro que eru t..mbem ad

vcgudo e politl00. '::hiÕ'gnu ;lIest�� capital ,,�;;_; 10 horu s (h·
sabbado, et!ectI11iGl}a s,:, ;:ii

11;; noras o enterro. 30 l:'�ll};
,

terío S. João Bapris:a.

o sr. Raul Leite, informa
do do occorrldo, partiu in
contínouu para o Estado do
Hio. solicitando, antes, das
sutorldades fluminenses, a

rf'mocão 11(\ COi'pO do seu ir
mãe para Barra :Y.[ansa, onde

RIO, 27 - Instalou-se. 110
[e, ii 2:1, Convenção da Uaíão
Sul Amerlcana de Ecgenhst
ros. Para participarem da
mesma chegaram li bordo do
«Cap Arcona» excursionistas
e delegados oHiciaes nas na

ções aderentes - Argenüaa,
Uruguay, Chile, Peru, Boltvía
e Veuezueía.
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CALOROSA MANIFESTACAO
POPULAR AO SR. JOSÉ

AMERICO 1--------------

RIO 2 N- t 10 MELHOR E MAIS MODER-
, ·6 - ao- se endo

realizado sabbado, devido, ao NO SYSTEMA DE FOSSAS

mau, �empo, o aUDUDciado 00 MUND",
connclO da, Esplanada ão

� .......

Castello, numerosos grupos
--�----_....._�---'--

de popuiares dirigiram'se, á Benedicto Lopes em

l1?ite, á !eSid.encia t:}0 sr. Jo- Lisbôa
se Amet'ICo, lI:üprovll�ando-l:$e
ali calorosa manifestação ao

illustre parahybano
Falaram divBl'SOS oradores

do puvo, tendo re3pondido o

sr. José Americo com ex

pressivo discurt:lo cheio de
sl3ntimentos cívicos.

General GOf;l'ing

a fundação da Empresa Nacional «keichsrverke»,
para minas de ferro e altos fomos.

A empresa é organizada sob a forma de acções
e terá a denominação de «Herman Goering».

O Reich fica com o direito de agrupar a socie
dade, ou de tomar parte nas empresas, segundo jul
gâf mais conveniente aos interesses nacionaes,

OMS
Dê prel'erenoia, nas suas compras d!.� tarinhas, as in

superáveIs marcas

CRUZEIRO (a wais branca)

SURPRESA Ca ma�s iorte)

BOA VISTA (a mais barataL::SBOA, 27 - O. volante
brasileiro Benedicto J....opes
disputará a prt,va do kilo
metro lançadot a s�r realiza-
da a 1o. �a agosto I!fúximo,1 Eml·ssa-o dasna. avemda 'Boa VlIi:ta, na

cidade do Porto.

§
SIEMENS

"

,MOTORES SIEMENS
F A M A M· U N D I A l

Mantemos"varíodo "stock" de

motores para todos os fins,
TrDl1sfQrmadores, dynamos,
bombas para erguo, etc., etc.

MATERIAL MIUDO PARA INSTAlLAÇÕES EM GERAL

•

Agentes e Di$tribuido ...o�t
"

VICTOR PROBST & (IA.
BlUMIENAU

Lisb'la. 27 - o general
CUl'ffiOll11 atisÍstiu á íOllugura
ção snl,-mne fiO l0. 'Congres
so de Hil:Horh, da ExpaQsão
Portugueza no mundo, que
se reu.niu sob a presidencia
do minIstro da� Colonias, sr.
Vieira MachRJo. O Braijil es·
tá repreSt'fJW.do no Congres

Um voto conhario SI) l?elo professor �lauoe\ Ci·
cero. que proIlulloÍOU apJau.

RIO, 27 (A. N.) - Pelo Ex- dido discurso.
presidente do Senado, foi li· IIEstá no RiO!} general Lucia do o par�c�r da commiS�So NOT'CIA SEM FlflND nKENTO! da constitUição da JustIça, l ii 111 U tun

Esteves I sendo contrario li todas e-I RIO 27 P d
"

RIO 27 A h d d d t d
.
,- o emos assegurar

• •

I
•

- C ama o o men as apresen a a� no pro- que não tem qualquer iunda-
m1Dlstro da Guel'ra, chegou jecto aprovado, na mterven- mento a noticia de que o sr: Jo
honteill aqUi, via aérea, o gal. ção. O unico voto contrario sé.Carlo! Macedo Soaros t�l'ia

Lucio Esteves comandante roi o do sr. AIN1Dtara Ma: a: mtençao de chefiar. Oll _tomat
d 3D <' - �1'1" h d

parte om qualquer eXCUl'SaO de
a. a. neguio j,',l l\.f;lr. (:; a o. propuganda: aleitora!.

cartei

protissionaes

A intervent;ão federal no

Distri�to em di:;;cussào
no Senad0

RIO, 27 - �a sessão de

saboado, votaram, no Sena
do, eontra a aprovaçãp do
dt'crf'tu d� intervenção nD

Districto Federal, os senado
res J4Jnes Rooha, Cesario de

Mello, Clodollliro Cal',i 080,
Alcantara Machado, Moraes
Barros. Jeronymo Monteiro e

A!>el Cbermont.

ras

RIO, �7 - O Ministro do
Trabalho desig:::.ou o inten
dente· da Serviço de ideotiti
cação Profissional, José A 'Il

drltde Borba e o official ad·

I
HEmhaixador do tu

I rismo allemão"
I RIO. 27 - Em avia0 U8

carreira. da Condor, 8CglllU
ante�hontem, de Florianopolis
a Buenor:; Ayree:, o sr. Hans
Gcrt Wlnter, que já recebeu
entre nós o título de tembai·
xadOf do turismo allemG.o».

O sr. H. G_ Winter, que
.

durante algum tempo parma·
neceu no Brasil, traospoz
hootem 6 fronteira. afim d�
visitar as rC;Jublioas platinas,
de ",nde voltará dentro om

breve.
.

Sr. .A.[lamenon ..lIa,ga.Zhã,j8
ministratlvo Eurtco de Olivei
ra Campos. para examiua!'em
nos Estados os processos pa
ra a emissão de earteirãs

profissiona�s, como a de re·

gistro de empregados, imprl'
ulind� ihes a orienta.ção dos
molde3 a.qui adoptados,

A. l:espeito (!� Stalin e (U�S) p arücularce, nt'8uHl:\ :];2:o':,t
actívidaues de 'I'rotskv, o I quo os partíuaríos da. ,Iut�>
o1New Y,}z'k 'I'íiues- pubncou, I nacional Livre.'} se vCl!',:l':�;�l

ha pouco, int3i'e.s8rm�e cor- I cstuctosamente de;-:s.t r:�:.l!::O>

respondencla de Londres, da \ IH'a B con.8ilg:r1au Qr1.l.[1I.i\�5
qual damos, ao l;:HGr, ,dgUDS: I.{lwnti lS ao cüsteJO J�) /;(;0-

toplcos: .vítades que não t<.�l.Ij nada
«Uurn H�JQ;:"L':e surr':'iw,ria do i eLU COfJllUUm cum 0$ íutere ..,·

uiovírneuto :Cllt:td eH: fl',lní'<'! "e-' /l', Hespanhu '�"U'� �""
....,. .. , •• "'-') .. : '-. .._, _�a L-t.. ..... &.J l;..6.u.llU.� .,_ \.J, ........... 1.,,-'

bast« p:ll.';;' Y'j;·!IlJtl L.t�� WUj' Jjrl;�'irLls ecntr..t (JS rnteres-

ponto os llrler-es oWciaes es-, ses de Moscou,
tão perdendo o uomtn!o ':;iH3 <lEI bem posslvel que a

massas pOjJul.H0S. Ha forças I de��g!'aça em que cahíu Mar
occuttas que andam P['llvú-l.::.ellO J'tosonbetg, até ha pou
cando, aouvarneute, a (lena- co embaixador omnípoteute
graçao violenta da gUBrra da Russta cm lVladrid e Va
de classes, para alem dos1lencia. e que se recolheu
limites fixados pelos cnetes, Il'ecenterneme a um saaatorlo

que, para conserver 33 SU(.IS de Moscou, s-ja devtde ao

posições, se veeru forçados a Ia c:o Ile elle ter se deixado
autorizar actos o reclama �Dgé1nar ua questão pelos
ções mais radic'1es do que a trt t ·kistas.
elles parece cGD\Tonienle. «Outro ponto digno de in-
"A ficção dos extremistas. QU01·itO é a possivel relação

é ,mídaúosamente pla!wadu t'ntl'e a «Internacional I.ivre»
a habilmeut':l dirigida por e o movim�nto anarchista

techoicüs agitadorel:! que l'e que I3siá se propagando da
I acbem Ordens de um centro Hespanha á Frcnça e fi ou·

que ainda se mantem oncul- tros paizes. Ultimamente, deu.
to. Mesmo na Inglaterra, a se a este respeito um facto
influeueia desta nova força, curioso. Ha muitos annos

r�veh�da na recente agitação que os fabrieaD�es lyoncses
operaria, aprest:l.lta traços de sedas cOllsideraVI:.ID um

perfeitamente definidos. Esms !legoc,hJ secundar10 o fabrico
activIdades que na giria têm de baGàf'iras das varias na

aqui, entl'e outros, os nomes cionalidades. Quando Léon
de «shl)Y stcwards ;action» e Blum subiu ao poder como

«rank and file movement.>, chefe ctt' governo, receberam

que em traducç!lO livre equi. pedidos de grandes quantida
vsle a «(acção proletaria" é II des de bunit:i:,as vel'meJhas.
a. «movimento das massaH)�, Estão-nos ::.'ecebe:ldo agora
tendem, invariavelmenta, ao de bandbi1:'as negras, quer
aniquilamento da autoriJaâc dizer, l.marchistas, em quan·
dos organismos oUicialmev.te tidades que já representam
reconhflcido-"" substituindo a centenas de milhares de Iran·

pela do novo e ruysterioso coso O governo prohibiu·lhes
centro, li �Internacionu: Li- aeceitarem tlles pedidOs; mas
vre». o dinheiro que lhes t-::m sido
«Ha razões para suppor, ofrerecidv lSignifica alguma

que grande parte dos fundos cousa, e ninguem póàf> ne

de que hoje dispõe a «Inter' ga.r que o caso é l'€velador�.
nacional Livre:r &ão prove- (Da «:Folha da Manha»)
niE'ntes do ouro exportado
pelo govarno hespanhoL O

que os repubacanos hesp4'
nh6ee levantaram de Madrid
está calculado em mais de

quatrocentos milhões de doI.
bres.
"Grande parte dessa enor

me somma, para ser pc,sta á

salvo das pretensões d('s re

beldes chefiados pelo gene
ral Fl'flncisco Franco, teve

de ser c3IDuHada em contas

Primeiro congresso de
historia da e:Kpansão
mundid portugueza

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



Ínflamacões
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Collegro Santo Antonio iOe Encruzilhada

Da directoria do C!'llegio
Santo Antonio recebemos a

seguinte carta.
«Blumenau, 25 de JulhD de

1937.
Illrno. snr. Redactor da

«Cidade de Blumenau»
.

Cum primentos.
Com vistas a um relegram-

ma publicado num jornal do
, Rio e daqui, de que são sig
I natarios varios alumnos do

I Cclleglo Santo Antonio, cum
pre-me declarar o seguinte:
I: - A Directoria do Col

Iegio respeita todas as opi-
niões politicas permíttldas
pelas leis do Paíz,
2' - Dentro do Collegio é

prohíbída, sob pena grave,

o que TodaMulher deve saber

De 1'1\, Ch.

J�'4o da Silva Silveira

Envelhecer antes de tempo e outras alterações graves da saudei certas
tosses, dores no peito, certas coceiras, manchas na pele, dores nas costas,
dores e colicas no ventre, fraqueza. geral, pontadas e dores de cabeça,
moleza, eaimbras e dormencia nas pernas, frios ou calores subitos,
tonturas, zumbidos nos ouvidos, congestões, nervos doentes, palpitações,
falta de ar, frio nos pés ou nas mãos, enjôos, arrepios, hemorragias,
anemia, palidez e amarelidão, azia, arrotos frequentes, falta de apetite,
a asma nervosa, escurecimentos da vista, opressãono peito e no coração,
tristeza, eançaços, todos estes sofrimentos podem ser causados pelas
inflamações deimportantes orgãos internos das mulheres!
O genio da mulher muda quasi sempre e eíla pensa que está sofrendo

de muitas doenças, sem desconfiar, nem se lembrar que todos os seus

malessão causados pelas.inflamaçõesde orgãosinternos,
A prova de que tudo é causado por estas inflamações é que com um

bom tratamento os sofrimentos desaparecem e a mulher sente-se outra,
como que resuscitada, alegre e contente com a vida, que lhe parecia
durante a molestia um verdadeiro inferno !

Trate-se
Use Reg2Ifador Gesteira

Regulador Gesteira é o melhor remedio para tratar os perigosos
sofrimentos e males causados pelas inflamações de importantes orgãos
internos.

Regulador Gesteira evita e trata as complicações internas.
Comece hoje mesmo

a usarRegulador Gesteira

r;'
..

���
H MEDICO DO HOSPITAL B
t=

' MASSARANDUBA :J

f.;.: ��fa �.'.�f Molesüas de senhoras e 1

i:::"' crIanças ::�1Doenças 'internas e tropicaes
Doenças da pelle

�:.�.
Raios X

.:.:�CO.l1Bultas diariamente no

hospital

�� ..��.�������..+-=.. ��
��._,._"._".._ ......�....,._"._",_

.��' =-tw,QjIft! ��.

BO� Saúde... Vida Longa... '
..6tltêm-lI' UlllldjJ o �

EliXIR DE N06UEIRA�
;

Colectoria
>de Blumenau

Bmprecadb OOUI. real 'VItDt..ielJ1
acMI Mgllint•• CfI8OII:

D.ac:hltlllw••
lUleumatiamo em ,el'lll.
tOlrl.nUtllto ti"a Quvldo.,
IanruraDl!lSçâea da ith�J'••.
Afteoç3e.. de�:d".J;!l'Inchca é. •

&�IIIIIIln'b.U.
gSlpi�
SI!t.l'IlIll",
U!cenas.
EacJ'epllld...
Darlhre8,.
Flati11&ll.
Clla�
Btnli!>."
lllonboc..
DOI'1!l1i De pette,
CarbuDculOB, etc.

"OID�I!IItOSO,

AfliTI-SYPHILITJC O
ANTI-RHF.UMATICO
AN'f/-ESCROPUUl.OSO •

!.IC1iNt. na m�p.m l!ItU:'i!,')!f�i !l1!S�1 f'ij!iUti!
fi, Or.i.u1.e-a. Pr-emha, p � Mfinalb•• ée Ouro i
BRANDE DEPURATiVO DO SAM6U� �Estadual Instruir e educar o povo

é assegurar a independen
cia da Pátria!

Imposto de Patente por venda

Bebidas e fumo

de
L!'
t&'fJ
l;�

�1i

I-'�ít?i.-
t"'�"".;;',

.

,De ordem do sr.. Co�etor Estadu.al desta cidade, torno M
publIcO' e �aJ'a o conhemmento dos .l�teressp.dos, que du- f$��rante Q cozrente- mez, emtúdcs os dIas utelfl, arrecada· se ftlt�
nesta repartição e e�todas as demais deste município, o �j�
2' semestre, do ÍlllPosto acima, relativamente ao currt::nte �S
ano.

.. .

.

.' . .. .'. .

�]t-g
Os srs. con!rilmintes qu's deixarem satiRfszer o paga- ��

IDento no. corrente mez, poderão fl:lzel·o nos meZPE: de A
gosto e Satembro ê1cre€údos da multa de 50jo eJO % :res·

petivam9nte.�
Findo e8t�s prazos, a cobrança s;:>rá reitajudicialmen

te, por interíDedlo da Promot(>ria Public3 desta comarca,
.de acordo' com, as Leis em vigor.

Blumenáu, em l' de Julho de HJ37

(ass.)OSNY MELLO, escriv5.o

Edital
o afamadoUsae

Creme vitaminoso

Procutol n r·

Cll mais diariameete poderão ganhar em sua propría casa, quan-
. .' ...

do dedie<trerit sUas horas vagas á original, artística e rendosa
i!1dlistl'ji$ ..�:M. A; N; I. S."Para informaçÓ'es, escrevér a UM A.N, I. S.",
R.j�9 P.asseio,. 56 .....: $ala 141 - Rio d� Janeiro. Receberá um Joll-oefo gratis
e"pliçatj,,� •..Se desejar a.mostra do .trabalhó .. executar, basta remeth:r Rs.
3$000, ÍÍ!eslTlo em selIos do co"eio. O m.. is extenso e varit'do sortimento
de eidc:omalÍiàs, indusftiaes e artisticas. Cita!ogos sr.atis.

rCcrrespondencia. espel'ial)
qualquer maníteataeâo polítí- ANNIVERSARIOS
ea eolleotiva e qualquer p-e- fez annos BO dia 22 do
paganda . partídaria; nem é

corrente o sr, Maximiliauo
permittido usar emblemas gU

Margarida. commererante eE.l
dístínctívos partídaríos. Alto Pomeranos.
3' - A Directoria do CoI

1 t No dia 21 transcorreu o ar.egio censura, como em c�n. niversario do sr. Severíuosurado, aos alumnos que, In-

fringindo estes estatutos, clan- Paffo em Alto Pomeranos.

destí t dír) No dia 23 iestejou seu na-estínamen e, mgrram uma
talícío o sr. Placído Campesmensagem de solidariedade

a um chefe politico. trlní, agrlcu!tor em Cedro

4 - Esta attitude da Dírec- Central.
toria é díctada pela. necessí- Festejou a 17 do corrente

dade de manter 3. disciplina seu LXXVI natalícío o sr.

necessaría num estabeleci- Luiz Bruncher, residente em

mento de ensino e educação. São Bernardo, pae do sr. Jo-
Pela publicação Gestas li- sé Braneher.

uhas confessa se agradecido ENLACe
o attento servidor de V. S.

Consorciou, se a 24 do cor

rente o sr. Vergilío Andreaz-
Director do ColIegio Santo za, com a filha do sr. Ferige
Antonio. 'I'rísotto.

Frei Ernesto O. F. :Af.

A VENDA
Ne3ta redacção com RODOLPHO

RADTKE

Federal "O Globo Jnvenil"Na Capital
Alberto de Sá, Doutor em o MELHOR SUPLEMENTO JU-

Sciencias Medicas pela Fa- VENIL PARA CRIANCAS
culdade de Medicina do Rio
de Janeiro: Concurso de 500 premios no va-
Attesto que tenho empre Ior de 150:000$000

gado em minha clinica o CG

nnecldo e reputado prepara
do «Elixir de Nogueira», do
Pharmaceutíoo e Chimico
João da Silva Silveira, cb- Já chegqram os mappas para o

tendo com esse depuru1ivo concurso

resultados sattstactortos.
(Ass.) Dr. Alberto dp Sá

Rio de ':;aneiro AVISO
-0-

nEDIMOS aos nossos
k""'prezados assígnan

tes de nos scíentíücarem
de todas e quaisquer ír
regularidades que occor
rerem com a entrega
desta folhfi..

A Gerencie

, Viação Brusqüense
ltd.ó phClrmacia! Com uma só

applicação da
...

CERA

�.�
linhas diárias entre

BrusqrrB B Blumenan
Caminhões Inteírrmente
novos para passageiros

e cargas

Afilenclas:
Brusque: Vva. }'ischer Tei. :n
Blumenau: Hotel S. José Te!. :28;:;

você' ficará livre desta dõr
de dente. E' o remedio imol.
Iível, que não queima a

lingua nem ae gengivas.
Em locki.a_pba�.�

Dist:rilNldo:u: Caso Rutl\GPny • � 211 • RIo Serviço ropido,
garantido attencioso

Os anaJgesicos cnmpcnen
tes de "APYRETINA", estão
dosados optimamente, de ma

neira que a energia especi-
fica dos orgãos lião é attíu-

Competente Encerador e
gida por eIieitos secundarios, Lustrador dê Soalho
mesmo quando dois cacheis
sejam ingeridos simultanea·
mente. Em outras palavras, Rua da Velha Tel. Nr. 13
não deprime o coração, nã;]
diminue o perystalismo �as-
iro-intestinal, nem hyper-

Faz todos trabalhos que pertencem

acidifiea O estümago. a esta arte, como nivelar, aplainar.

(Ass.) D1·. Oswaldo Espindula encalafetarl rasparl encerar, en'lerni·

Rela 15 dô Nnvembro, nr. t 5ar e: olear soalhos novos, velhos e

84 - A - Blumenau. 'estragados. Accc:eita limpeza geral de
"APYRETINA"? - Um op-

timo remed�o cnntra dor d.e salas particulares li! commerciaes, co-

cabeça e nevralgias. mo lambem limpai I ...stra e envernisa

I 1

Auga W. Berndl

e parquet

moveis.

1 RI�IEU AT�S :1
II

i @ P�ra rheumatisrno chronko, dores nas C'os!"as. dar�s
>

Das articulacões, mclestia 1105 rins! debiHdad� da
i bexiga. etc.; não ha remedlo que faca effeit!J tão

I ra.pido e se.guro como as PUdas De Witt. São

II
re;::om.mendades por mU!_lares de clientes agradecidos.
Compre hoje mesmo um frasco e dentro de vinte e

Quatro horas obterá rcsultaJos. E-:dja as

P�í!..Ua,.AS

1 D E i
r para os Rins a a Bexiga

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



�dvogados
,

.

W�e}:t>�tiw.!>$_a_��� ·�C���!l.>��tfic'�;�f.1��*,".7(��\�4f!1l>

.J� .D!a freitas Melro
.

�l rt Dr. Arão Rebei!o;
';'-, _._ ADVOGADO _'_

:1�:' ;
i "

.. ,"
-

,

:: - Advog�do � '<J

� Caus 18. cíveis, commerciaes : . : .

'.
.

.'
�

(: e criminaes

:� t=
Escríptcrio! ;

}I
,

lUtim.eda Rio Branco t,; lU�meda Rio Branco :
{. ,

. ... -i'
��);��$�if;�<!lt)������ �������:t�������?"

� Dr; ". Oliveira e Silva J �1 DR. A..iliTONIO ,ªASTOS DE !
"fi

.
.

:J f: ARAUJO fJ

.

-!: Adooguao E5 J�
.

ADVOGADO !
! Alameda Rio Branco, 'I'J ;i h Cansas crimínaes, cíveis e i
;i

',', -.
.

:J p commerciaes. Inventarios i
�, . Blumenau.,. h f� INDAYAL - STA. CATHAR1NA i
�";·��i'�kI!.l>"",���lê�����..y� �����Mi�tf.}:!>Ii!�<;«t���,,*�lj;t�

! DH. ACHILLES BALSINI �� R 2::' ��b_elli�o� NOB�EGA �11
�,

'

d !i 't= -, .o:.dificl,° da Prefeitura - ;J Irr.» Advo2.113 4) •• ,.)
iJ. ;:;;J : : Eseríptura, contractos, procu- =liifi Travessa: 4 de Fevereiro n. '1: : rações. protestos �Ie letra." :
� '.

,',..:..' :j '(: Compra e venda de unmoveis. :{
C<i (REDAÇCAO) ,'��. í; eonííssões vde lívida, etc, H
L���__���__��� �__M�-

'. �ed.icos I

=J»0>ç.,,,,,,""00ç.OPOP."&,.""'=""'0<0""'",,""R5="Óç.O I
i D.r: medo H. V.a�e i i Dr. Alfred Hoess ii
tI, Chmca

,ge.ra,
1. Especícdísto ) �. Méõico do, FIosp, iial �ta. lZiJbel ª I.1 emm,?lestia!! de garganta, l\ íl OPE R 1 C O L ) (!.

'-" nanz, ouvidos e olhos 'a. l\.
l,.r.

"
,

"

íl

� Blumenau - Rua Piauhy J � ,

Clinica Gerut �
ç::,.,���<"'6<"Ó<"Ó�.0»��� .0»���<"'6��R:JR:J�ç,,>p,.>

� Doutor Pir�gibe Araujo U Dr. Antonio Hafned
� Doenças do Coração, Pulmões, &d· a
� Pígado, ,Estomago, Rins, ln- iI. d Medico do Hospital a
a. testínos e Nervosas. ii &. ",'. .':'. �
,�,

Partos, molestias De Senhoras íl Â Santa C atharina A
[I,

,

e Crianças l\ l\ ti

iI. RUA Hi DE NOVEMBRO nr, 82 a a Cirurgia, Partos, Clinico em a
ii

,

Telephone nr, 525 ,d il Geral., a I
�����.0»�ç,,>ç,,>���,0�����R:J���.0»�1

.

I

o CHAPÉU
DE

CONfiANÇA

::..:.�..:.:..:..:. :;.�;-::-::-�.�.. :'-::... ,;. .i.,': . _-.:"'-:' _.;��::

>: :;

I�: Se quereis crear V:Jssos :�

I l.;
fi�hos fmtf's e robustos :l

, �: fazei uso da �i
I'� �
J (�: Ifar�rll!11. .& di:;; bBa1!Jma�a .

(_ :\
I f: §(i;!ãrage :{

11: Marca Chave. fi
'I �� Fabl'icém tes: ;.;}
'�: "»o@© Chaves :5

l� TIJITC!S _ 'S GATIIAPJIU �{ I
h�:.;..,:;.:.:.:;. :,:,:v·_:;:;,.:;.:.;.:;:;.::..:;.L 1

l

DESPERTEA BILl! I
DO SEU FIGADO I
Sem C:a!omelzlH!is-E Saitará da Cama I!:lisposto Para Tlldo

I,o fírrado deve derrcrnar, díaríamenta, no
estornago, um litro de hilis, Se a hilis não
corre livremente, os alimentos não são
digeridos e a;:odreccm. Os gazes incham o

estomazo, Sobrevem a prísão de ventre.
Você sente-se abatido e como envenenado ..

Tudo é amargo e a vida. é lira mar-tvzio.
Bâes, óleos míneraos, laxantes ou pur

,C'antes .. ce nada valem. Uma simples eva

cuação nüo toem-á a causa. 1';ada ha. como I
as famosas Pil]u1� CARTERS para. o Q:"=-_==�=C"""�"\;!I=-=-".._ =l:I'!=t: 1:_,=__"";

Figado, para uma accão certa. Fazem
correr livremente esse litro de bilis,. e você
sente-se d�posto para tudo� Não causam

damno; são suaves e contudo são maravi...

lhosas pc.ra fazer a bjlis correr livremente.
Peç" as Pillulas CARTERS para o Figado.
Não acceite- imif:.ar:ões. Preço .?-$OOOa

d-

rasil
�I

i,
I

$3�1

C;Fá�'Jj�i��� 4 ..0010:0010$000·
S{:de: RIO DE J A�ErRO

Succursal em Blumenau - Caixa Postal N. 5
PAGA JUROS,. EM CONTA-CORRENTE,

ATE 'J 'I. AO A�NO

"Deposites Populares" desde a

quantia de 20$OUO até 10:000$000 pa
gêlr:0.0 jures de

°I
O

CAPITALIZADOS SEMESTRALMENTE

Faz todas operações Bancarias

I' E �� �1 t

Paulo
BliHlUU13U

.Hering
Santa

'

{�atllarina
Tintas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral

Tintas eUl bisilBuas para artístas

.e.e E
'ERA
UmAVE
i'UmA D

Depositarios: Pharmacia

�·.�_w•••_.,.�
Central

.

��

Rua

Machinas de
costura

de todas as marcas e

systemas concertam-se
nas officina3 mechani-

cas especial dA

\M. LOHR
RUA 15 DE NOVEMBRO

N0. ZO

dor nas cosias. de
dores reumalicas
nos musculos ou

nas junias. de
dores de cabeça
e uma sensação de permanente

fadiga. parecem totalmenfe vencidas.

As PILULAS DE FOSTER, enlretcnlo.
as ajudarão a reagir contra G5SaS

acabrunhadoras enfermidades,
Em pouco tempo'o organismo estará
livre dos ve_nenos uricos e os rins

estarào funcionando normalmente,
As PILULAS DE FOSTER são

liD,\UE
DE BLt::\'ENAU

Diss=rnilHi:1 tt;- de absoluta
indopcn �1:_1 :1ci:.

ELiçj-p:� ús {_J_1;�:ftas·leir-ug
E, aos t�;�lJ;)ados

DL'l"."I;i':
DP.., \CHiLLES 1�\LSIl\"

Gerente
nODOLFO FADTl{f..

F cdüüp[if} e oUichtUf;
'I'ruvessa i de: Fc'I'ereiro rr

Caixa PÚ;:..�� .Li - n'7
3 L U �i F NAU
Santa Cathtu�i1la

Ar 1(J , ,

R6 ne-tre .. '

Nr. ll. avulso , .

NLn. atrazado ,

1;1$000
S:5000
$20U
MOO

IMPORTi\NTE
direcção de <Cidade de

IS menau» não assume 1'e5-

pr.neabílídade peras aprecia
ções ('ü'!i::�tidciS em notas ou

artigos i�ssign�)dos

i íE.llfRÁQUECEU·SE'iJ I'"

� AI�,<lilll tem tOOB�, d6r nu

I COGtl!l.& iii ItO peito 7

UO) o pcd.romo tonlco

VINHO CRfUSOTADO
_ ��ohfm,

Ü IM ííLU �mu
--

Em�de CtiI1l ..,_

I)t.til& Ilíl� IIl;SmIu •

Iltll�!MCllflÇWl
mt.�Cli f:t.l8ElWIO
MS PULMÕES .J

PJR F���iÀ\NCEI
_

'

_ .. __ ... __. __

CORRE�O AEREO

FECHAMENTO DAS MALAS

PARA

SUL (Sul-brasil e RepubU
I cus Plati lias) cada TERÇA

FEIRA as 10,00

NORTE (Norte-Brasil, Al'ri
ca, Europa, Asia) Cadi\ SAB

BABO ás 10;00

Blnmenan-Eurupa em 3 dias B

maIO

Informações e Papel-avi
ãO, na A.g(;;l1cia dos Correi·

os e com O Agente da AIR
FRANCE

Roberto Grossenbacner

Rua 15 de Novembro,85

(i)<fà}\ê}(i}�(ê«i \ii
MELHOR·DOS

MELHORES
15 de Novembro

@(@}g_tti .

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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rasl eiroe
�ncontrarás pessõa idonea que se

Chronicas socíaes
No dia 11,\ do proxttno mes : pelos paes dos alumnus da

de agosto, o CoUegio Santo I quella Iocaltdade.
Antonio, fará reaíízar uma Os testejos terão inicio ás
grande

.

kerrnesae DO pareo 9 heras da manhã, correndo Fui poeta, pOl'QUO nq, ml:nlm alma Ítlwia. toda dÔ7' qu»
do Gymnasío- tambem neste dia a grande uma deJ:ri/.l�tSíio de (l'1}W1' pode produzir... Nas rimas e na '!nu-

No local Iiaverâ barracas tcmbola do Collegio. sioa dos meus versos 2'i';'." toda minha alma e derramei toda mi-
de rifas, bebtdas, caté. ohur- A receita da kermesse se 't�lta dãr•.• Havta uma saudade 6U1, cada poema. Haoia uma

"<\800, j(Jg� S e divertimentos destina para melhoramentos lagrima em cada letra... Hoje ao reuiue» a minlu» felioidnd�,

par» 8.8 crianças, etc. do Collegio, que conta com perdida, ainda que por uns 1:nstantes, e071lp'l'611endi o qllantu
Será. abrilhantada 60 eunos de benemeríta exís- de erros, Q quanto de falso, haoio: na minha dor... Jroce 'lluncct

TIR nactonaüsta não e Esse nacíonahsmo, porém, grande festa por uma. optí. tencts, e que, ínnegavelmen- tinha deixado de me amar... Tambe'lt eu gua"da'/Ja na mhlha
.

hostillzar o estrsn- não é feito de odios e pre� ma banda musical, enviada te, merece o apuío de todos alma o mesmo amor... Então porque dd:car mcue versos aquel-
geíros que nos traz, venções contra o estrangeíro, especialmente de Brueque, os blumenaueuses. le ,:o,8a'i"io de do_res? Entã� I(uiz e8cre-t'�r o tJoerna. da ?ninha,

. a nós, paíz immenso cuja collaboração nos é na- __----------_____ fel;,c/'dade da m'/)nlta ltlegTW... COj�statel. su:rpre!wndtdQ que 'nada
e despovoado, o concurso cesaaría, cujo auxilio dese- 'lJodl-a, escrouer... Que a minha. pcusu: tecundo: rccu::ava.8t'· li,
honesto da sua inte1lJgencia [amos para a exploração das Communicamos aos amigos e destin.. cantar a minha felicidade... Eu era uu; homem. feliz... c um

e do seu trabalhu; que vem nossas ínesgotavels riquezas homeni telis, não tem insp�ra�,{jo.. ,
ujuda:r·nos a descobrir, ex- latentes; ruas de amor e de ta freguezia que acabamos de ser

pIorar e mover (JS th"lSouros carinho por tudo quanto se

inesgotaveis do .Il0BSO solo retacíona com o Brasil, de nomeados distribuidores dos
abençoado, ou que aqui che- zelos pelo SeU nome. de es· afamados Pneus, (amaras
ga, cneío de confiança em forço pelo seu progresso, de
si mesmo,' e faz da nossa sonhos pela sua gloríe. de ar e Accessorlo$ da
gent-d a. sua família e ,da nos- ! g�S9 o meu na t;io�alismo
sa Patría a sua propria Pa �- fJgurando pera moo um

tría,
. I Brasil novo, rico e poderoso;

Ser nactonalísta é amar (J o seu vastíssimo terntorlo
Brasil acima de tudo; é Ia rasgado de caminhos de ter
zel-o o nome inspirador das ro, os seus rios ímmensos
nossas palavras e acções; é coalhados de barccs, uns e

ter orgulho de ser brasílelru; I
outrus conduzindo para os

é trabalhar até o sacrífiet« seus portos. convertidos nos

pelo progresso moral e ma- mais vastos emportos com-
. terlal da nossa terra; é de- merelaes da terra, os pro
fender a13 ímmunidades do duetos variados do seu seio
nosso domínio e não tolerar exl!uberante; (:t instrucção
que, em nossa cd.sa, sejumo&' dilfundida até ás !t!ais caixas
relegados a simples condi� camadas súciaef:; bS suas

ções de hospede�; é não con· artes, as su�s sciencias� as

santir Que se dilua t) DOSS') suas industria� levadas ao

amor pelO paiz, 'sob u' in- apogeu do desenvolvirnento;
fluenria pernIciosa de um a sua p�ilavra' recebida com

cosmopolitismo desfibrudo e aCa!l'fiento e respeito pelas
dissolvente; é, em I:'umma, me is poJerosas D8 ções do

I

Dão ter üutra preoccupa<,:ão mundo nas conferencias in·
que não sejd fi de raz�'l' o terr:;ad{lnaCl�; a sua raça uni·
nosso B:::asil ci1da' ve:t>; lUüÍS da, robusta e labcl'iosa� pro·
fIco. poderoso e fellz, com cUrando fazei o cada dia
(I €slrangt'ír/). sem o estrou· mais forte, ruGis culto e mais

�giro ou contro o .,tra

�e,:._ �:�o. (D••O povo', d. RI.) I C O n C e n tr a ç ã o
do presidente Getulio Vargas

� Tumbem sexta feira
transcorre o anníversarlo na

Transoorre hoje a data na- talícío do menino Fausto
talícla do sr, Joaquim Bre- Luiz, fj�h{l do sr, Luiz Abry jr.
ves Filho, residente no Rio - Ainda sexta Ieíra passa
de Janetro. Ó anníversarto da srta. Fabía

- Fe8tp.ja tambem hoje a Martins.
passagem da data natahcra a A todas anni versansntes
sra, Dona Romy Breves Sch- «Cidade de Blumenau. reU·
midt, ooasorte do sr, Dr. 08-! cita.
car Alwin Sehmídt- I
- Annlversurla se tan.bem i VIAJANTES

hoje o sr. Rl:Ilf Otte. Esteve nesta cidade' o
- Ainda hoje transcorre a Clndoaldo Machado,

sr.

data natalícia do sr. Innocen-
- Acha-se entre nós o sr.cio An lrade, Iuncíonarío da Tte. Virgilio Alves da SilvaE. F. S. C,

que "I'xar" resld
.

.

A li
..l G eSl anela nesta

-
. man ã completa maIS cidade. Apresentamo-lhe nos.

um anno,o _sr. G�')s.avo, �o:a. sos cumprlme.lltos.
rte�, ESC!'lvao. du :"il. cei.ec·1 - EnCl1ntrl'Í-Re nesta cida-
tona desta ch1ade de o sr Joã.o Kra 'k

Sexta 1'''1' 'a p"s"''''-
. Cl, nosso

-

�
" h�. ... "... ID,al::' distincto conterraüeo, grada-um annnerSélIIO do sr. FIa· ado IuncCionario ba '8-' ,

Vl'o Fenraz f
'

<\r' d �.
Dt. ...0 em

('
:.. , unc]\)u,. 10 o..,; CUfltyba e illu6trado 3' ai)�

...,orreIOS e Ta:olegrapl!Os. nista da Paculdade de Direi-

I I to da Universidade do Para-

'I I
ná, Os nossos cumprimentos,

ADOPTADO OFFICIAU/NTE - Passou domingo por es.
NO EXERCITO i

tn. cidadê o sr Dr. Nereu
Ramos, Governador do Esta'

M lia N I ELIXIR "914
I

d
.

. '1. I t a r o
.

� u a II
" '0.:... Esteve domingo nesta.

lã (J U Com o Si;U uso, notu.se em
cidadq o sr, Oton Gama

poucos dias: D'Eça, da capital do Estado
.A.. «Concentração Mj�it8r e � diploillr:s: pi�oto-avÍador, ph(l·1 l' - o sangue limpo,de Im·

N 1 é rgalllz< (.fio t(\ ph d 'h purezas c bem estar geral.uva ) uma o 8y<.:L � grll O· aVl!l 01', mftrul a- I 2' - DesapparecimentQ de
especialmente legaUsada

.

em: dtll•.

av.
!ad(.,l'. mechauico de

II EsphülUS, Eczemas, Erupções,
todo O Brasil para lomentaI' i áviaçãu, mechamcc de arma· Fmunculo8. Coceiras, Ferldu.s
O rriHtarisme e dmuudir o

I
IT!ento de aVI3çi'io. �!lectri· bravas, Bôba, etc.

'I' interpsse }.lelú S �H;�umptos cista de aviupão, Os p.... crta� I

3' - Desappflrecimento COHl-
y pleto de RHEUMATISl\lO. dó-

relacionados com a aviaçã0 dores de um qualquer do&· l'CS nos ossos e dôres de ca�

e fi c.t:reira militar. Haz_'1(.) I' tre3 pr_imeiros diplom�s são I hc�:a.
pela qual, .pede com mUlto deuoillmadas �navegunteE-a- 4' - DCE'apareclmeIlto d:,s I Teve inauguração official
empenho a publicação deste '.viador-cs», os (IUe possuem manifestações syphiliticas e ,domingo ultimo do !J'rech"

de todo:,; os inCOIllll1odos de I d Ecommunicêldo .de grande um dos tres ultimos diplomas IUüdG s�..pbllitica. a �strada de Ft�rro Sil[lta
propaganda milHar e de são denoIDÍlladtJs «tec.2ni;:os 5' - O üpparelho gastro.

I

Catl1al'ina em prolongamento
I grande jntel'esse da. mocidade. de aviação"'. Aús sargentos·, indestlml.I jJerfeito, pois:, o de Rio do Sul fi Barra do
,local. av!adores é fHcultnrio o �(:.. "ELIXIR 'JJ4� não ataca o cs- Trombuüro.

I
tomago e nno COIlt�IIl iodu- tCOLLEGIO r-JITUTAR cesso ao quadro de ofl'iciaes i reto. Nes e acto compareceu o

; Fara menores de 13 almos. l'iviadüres, desde que a íSSG E' u UIllco Dcpurut!vo que governador do Estado n.

lO exame de admissão é l'ea· li'e habilitem. tem aUest,luos ctosHospitaet<, I
Dr. Nereu Ramos,

'

I C Atte-ndendo 8 d t de espeCi!.1!isllls dos Olhos e No Caff>.. «Po'nto Chl'c)', li.'.Iivt.do no proprio úllegioI'
o es t:IClu.e � .

-

. da. LJyspepsia Syph\I1Uca. R' d S I � .

I Militar, onde os mesmos po- espeCIal �le que gl)BR no S�lO 10 o .. U lu1 offel'eciào um

I dem ficar intel'iiados, I do Exermto a arma de

Av,I,a.,
lauto banquete ao EXUlO. St,

j AVIAÇÃO NAVAL ,Çfl� e as,... vao.tagens (pIe oHe·
11

y
í R

governador do Estado.
, Para jOV'!llS sadjos e ÚO:TI. í rece, �ebular tem SIdo fi aí· IdAOGURA ÇaO DA. PONTE 2u· A tarde sua excia tulDoU

I cuno gym�a.:sia! completo.: n�.eD.�)a ao c,�r.;o
� de sa�g;n- i DE JULHO parte nos festejos do «Dia

I Curso de oHu.Hulato I.JOm to.! to aV.h1dcr. S.Iao. tüUa\Ja,I. ,

do Colono!') naqu211a locali·

I' dfi.S as v,llltagens da carreira I �atl'lCl1laclos, todos os can- RealiZOU ?e. dGmlD�O com dade.

de onieiaes da Ml.�rinha de I dldat:>s_ que _?r.eench�rem �� �.rtl�de Iesl1vldade � lHaug�:
j Guerra, depois d!3 rapido I C?ndlçOes eXl�!�a�, vIsto 801 raçãO da

. pü�t.:- quP passG DIA.,O (OLOK@
, curso

'. aInda bem Of,IlClente ú nu' lwbn� fi Rl beuuo Fresco, qUt:

I,·
.

r
mer'o de sargentos technÍc@8tomouonomedeponte25AscommemoraçõesdoLia

AVIACÃO MILITAR

I aviadores, ora existentes nd de JUUlO, do (10100.0 transcorreram oes-

A Es",01a de )\viaçãO MHi· arma. Podem matricular.se No r':cfo da inauguração I ta cidade com a imponencia

lta!, cuja
séde é no Rio de no Curso, miEtares a Civis. cOIDIlareCCI't'illl o 51', PrefeitlJ c brilhantismo que f:.IC tem

Janeiro, entre outros fins, sendo que estes têm a fueuI- Municipal Alberto StelD, a.!
de

..
"tacado uns anteriort�S'

I
destina..se a fOl'Inllr sargen- dade de só 8Escntal'em pra- cfilupanhado de seus suhor· O dia magno do im,uig:'lm
tos para. arma de aviação. O ça depcis d� approvados no d�nados, . te te'Ve a repercussão que

.

Esta -gm;},dio8� produc9.�O brasBeh'u, que pflde I Curso de Sargento-aviador 'exame de admissão. Em ligeins palavras o Sl', i lhe é devida pelo granue V2·

cünlpellr com qll.ulQu{:'l' iilm estJ'angeiro, tert'fllOS .- ! \�o.lJsta. dI' d0!ls ppríodos, o Os pedidos. d.e :infor�aç?eS Pre,feitõ disc.lHGOU, séurlo Jor de sua c.onU'ib!liç[i,(1 �u
grllçu8. aos e.slorços da o'ossa enlpreza Cinernatographica

j prImeiro

.de.
CH\CO

meze.
s e o devem se: dlrlgldos a Ca,lxa IlllUlto

applaudldo pr r .grande! progresso e grciDde�a p: lrw.

_
segundo ele nove. Postal 3ó;)7, Rio de JaI!.'?ll"O, numeros de ptirtldurws do D�Rtaque.se esse facl;; pE'-
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