
Pode-se a ffírmar, sem I
contestação que as comn.e- I
inoracões des:;(:; anuo

.

pdn í

paseagf'Itl da data que, mar-!
cou, I) llõ' anniversàrio da

- êtlul,.nêipaç'H.o. politica (lo
13}'u;:til revestrram-se de um

cunho brilhante e Ü\C'Ot11-
nium na historía de nossa

comuna,

As autoridades (� o ponl
írmanatlos pelo 1),:8;:;1:110 110-

; bre e leal patriotismo en

g.'<tl�ll1i-u·an)-!-,ç de alegria e I

illthIlZil1:5I1,IO., pf!J'a llem"\lI�'1tral' a, sa u:-.íw,\W do brasi
Ieiro no día de SIM. inde-',
}Jp.l.J(lenoia. I

NA,� eSCOllt]en·óo.;; pOI' is
�() a nossa .!ii'anUe admira
i,�iio pêJO Lt(...Üo e�pe taculo
ci víco q llB presen d?I"HlJ!:l e

<LI qual procuramos, em

.u:upla rep(lrtagE'l1l, tradn-!XlI' todH a sua expressí 1

va realidmle, 1 O Banquete offerecido ás
.. * * altas autoridades

As commemorações da Se, militares
mana da Parda tiverum

jDi-'
.

T ,-

cio no dia 5. domingo, com N?� ti f"l;;t,)cl'atlCO,s sf-llop� da

os rt>skjos esportl V')K DO
8001(' d�,1e. :108 Atll ado��s te

grammado rJl) H,pcreativo! v� lugar �s 12.30 hora�l à�
Brasil S. c, díH';1.�te todo o

-ha 6, o �allqlt,e[e de 15, ta

díH, E" que revestiram se de lb:rei' UHi;'!reCl?O pela Pr�
cõncorrencta grandiosa. No l')el�UI'�},tldJl�trUl, Commer Cl�
I"stadio do Gtl'Cj;1 t!lm�,flm te.

tl StlCII.,dadt\s B,umenllu,t'DSf'S
Zj'} Ligar animarta festa co�la?::;; :;;��o�. 81'S, C,o�on�1s �'hl.
JOO",)8 espOl'ÜVOS,

1'10 �iH ier, Jo.a<illInI C<trÚ(I$O
t> . .. da .",IlV(llra, Clf(;. Vídal e Tte.
N'I,Olube Nautíco Ameríca, C�i. Candldo Caldas com a Iá 'Iolte, ti banda oruuestrada preõenca de senhpl'itS, f;! of

do 14 B. C de Floii-anopoUs ficialidadt's, e figuras ,:le des
J'PÚIfZ'IU pera'lte selecta as taque da nossa s(l1'jedarte, O
Si.'ltf'lleia um esplendido co:::. �lm{)co foi al:H'llh�ntado [leIa
certo mu..;icHl i:.lterpretando b:lnda do 14 B. C., sendi' f'er
trpchos de (ID':!NS de CGlllpO- vid\) um eiir Itl pio de finas e

sit:;rt:'s I);jcion'i�s e ex.trau 1 gostosas iguarias,
I! 'Ul'vfl, Cflf}S,'gUlodo fiY'ral1Car. .

•

vlbr'8utes api}luus08 de t()d'.s I DIscurso do sr. dr. V1ctor

:)$' pteseD:tes. O concerto füj .

Konder
irradIado peJa P R C 4 com
8 maxÍma oerfeição, SI-:udo �o linal do almoço () sr,l
que IO.fHID unautmes os com dr, Victor K',lldpf. Bill nome I
mentarios no elogio dos OOill· de Blumeoau, r!'oferiu bri
ponent1Õ'€ dR Banda do i �haute diSCUf'P() d� �8uri(1Qão
14 B. C. qUI;} saubli ímpÔf se l aos jjstlnctos ; omelwgea.{jos,
ti nossa admiraçi,o., \ Após citl.1.r llUI fUQto histo·

§
'SIEMENS

MOTORES SIEMENS
M FAMA MU N DIAL

Mantemos vori.ado "stock" cle
motores paro todos os fins,
transformadores� d y n CImos I

bombas para. agua, etc., etc.

MATERIAl. MIUDO PARA INSTAllAÇÕE5 EM GERAL

•

Agentes e Distribuidorest

VICTOR r,ROBSI & (IA.

f
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sedados, ij)ilSIJII C (\)0 b"'oje é!
uma íabrica de ma(·,hir.ism"s I
P prouuctos os n�lli� varlaüos i
que euvía PEil'o. Il.",as as par
t't's do mund», tt'lI] verríudeí
f [I, ven-raçüo pelo roilitar,
cercando-o .I1e tc-Ia a 8�jlida·
rleuade e amizade, pois re

conhece nelíe o defensor
destemeroso da Patria nos
momeutus de amargura.
Isto tudo o dr. VIctor Kon- Edííícíe di: P:'i'�ltUrn, onde foi eregido o pwo:nque ollicial

der consíderou CODlG íntrotto
N

'

1 S" . t' P It I A d 'I'á sauda oã > que f�Zlú agora
1 acionat. t:lto-me, :o;;':i lhe, o para a mííítar

� "II t .� 'I' , ,. de constatar (I auxillo vallO',aos I. U fP.R "d itares {. m .

-

d d t:l O espectaoulo offe"eido á
.

Bl . .,«; ,-. I '30 que os €SCf::'U en es (elS' " , ...

�(��e,,�.e U�lI� n;�Uarsfl�>IIP�p.n�lsa ruca ele poetas, de phil .... tarde .desse dia pela parada
li

,

,,1 PFI;'� ,(Ir iH
.' !sst:', �ophos fie ut:róes. tl'OUXi"ram militar, ultrdpassou a todr.s

EOCHteS, (Cd IZ"U 3W,\ft a.·. 'b .

" .'

Cr t t as espectutivas. Antes dns
figurll bemqui-:�11. /.\ U{)puJal' 180 povo rJ.611elro. Jl1S a o

15 b 'á h co ....,- .

•

!-' "'Tn todos os senhores que (I toras J se RP. avaro ..

ao SI'. Cel. CYt'o Vida!, d.

d'l- t' t d tr'o Ih d centradas na Avenida Rio
Cmte. do 20: G. A. Do. que c,:)11 lIlgcn e e

.

ti 'f-l 9,. : Branco as tropas do 20. G.
soube conqmst."f pplo StU saD�ue, eVl)lmcl, tornou se

A D T'r - d G 30', benetl'O ürquA s descen, ' o" LOS e uerra <,

I'spirito nobre e caveFwirelS- i
. (" p " o

de ltajf1hy, 174" de Rio du

C? a conflaoç I e a adllllra' I Sul, 406 de Juraguá, 287 de
çao dIJ nosso povo,

OMS IOdaYfll, 112 de Rodeio e 475
'" :\: f' de Blumenau, e ainda os

._ aluIDllos do Gymnaslo Santo
Usou da )}lllêlVra a seguir o

I
Antonio e ex-combatentes al-

exmo .sr. 'l'le Cd. Candirlo Cal lemãea,
t1I:lS, d, d: . �rnt."" t!o.14 B. C. O MELHOR E MAts MOUER

que de lDHlIO �rll�flrlu pala-· NO SYSl'EMA DE FOSe' 5
Pouco deDois inicia'foIe a

Dr. VictOl .ronder VI'98 de �grBaeClmentn ás ' .tl parada Gesfliando as tropas

-Aqui elle con�t:'óe
exmJi� sras, presentes que DO MUNDO: (Continúa na ultima pag.)

.� , '...

sua mo realçavam a homf:nagem queladm, seus Jf,1{1ID�, pr P;j,['� S� 'reS!avB.
suas ptlAtélgens, CfJa seus <.inI· Discorrf'o após 8nbre a
Olhes, vb;;;ervando o l�SlY)O f:'!

j' data da nussa fn.dt'pf'ndenda,
os

�
cORt,mnes de a,.am-.ma�, sobre a pagina brilhante da

ma.,;, radIC�lld()-se assim a s�a Historia patria, escl'ipta peja As filhas do dr. Hermann Blume_nau.llflVa PL;tna, N.s.8ce �á segU1f 1 nutJf(:> Iigura de D_ Pedro l,
seu a�.�r p�lo torra?... q�e o I Dislile ainda que o Brasil, _

aC(}lh.'.:u� o mlD:igran._ ama
sen pre cubiçi1do será entrp.� Attendenb_o ,ao conVIte qu� Nascidos aqui seguinm

B:� Blatll c�� as �s.racteI'lp;:, I tanto, deleUdid.o enquanto lhes fOl:a ,dirlg!do pelo PreIeI- 'C;,H::l seus paes para a AJle-.

tl.l,;!l� e paltlcutarld�des \Ia huver um peIto que pulse to �un.lClpal de. _ Blu�e�aup,t.lJa
. d� onde velO, Seu, pelo Bt'asH e l'espondu ao I P?f<:l Virem em VISita a sua

amor, e SlllCl:'ro, fraoco. e - l.
brado intrepido de D. P�dro 1. CIdade, naral e B; todo o valle

l'deI'md{j-s� ao aB�IDã.o - I
'

I tio Ita]ahy, as fIlhas do Dr_ I
l'ef;el'vadot quieto. Irrempe j Palavras do e:x:mo. sr'·1 Hermano BluOleuau acpita·!
[J(lrero furte e pujante, ch{üo "mm, enthuziaSllli.idü::i' e �igra� l
Je patriotismo. UuS horas em Cmte. Mano XaVier I decitius a feliz oppo!'tllaida-;
que sõar o brado dÇl. Pátria. Debaixo df\ proloogaia sal- de que se lhes �eparava de

O dr, Vintor Konder rah a va de -v:-llrnas levanta-se o reverem 0, BI'8Õ'11. .
•

seguir dizl:'rJl1'J que eonsirle �;xrnc>. !:Ir, OeI. 1\:Iario Xavier, Comm�n��cararll Igualmente
1'8. () valle (10 h1jahy o ....er· D.D. Omtp, do

.

Destacamento

I
quI:' p,lll'tlrao d:. l!am.bllrg� I

dadeíro "habitat" do soll1ado,

I
em Sta. Cathar:n3, que pro pi::lo (,Ca.p Norte» no dia 1/ I

do militar. O povo desl3ü ZO° fere ag seguintes pulavl'f..s: dO corrent:: IDf;tZ, o ,qual)
!la, cujos dos-:!eodentes foram <dillto-me comffiovido ante I c�egará a ;:,antus Dl: (üa

i!aguerrlrtos e cuja mãe,Patria I as demvustr8cões inequlvo-I �ú Outubro. Desta cHlad� .as
rói SCllH>l'e uma fabr-ica. de cus apresentadas peto P<l;V@ I f�llalS do dr, Hermano V13.J_ft- t

1
rao, provavelmente de aVIa0

'I J)al'a
o nosso Estado, deveu·

do chegar no dia 9 a Blu-
Im�Dau,

j Ambt;l.8 as destiuctas yisi·
tames. Christill<:t e Gertrudes

I são naturaes desta cidade,
'na6cendo a primeira rm Fe-
vereiro dr- 1870 e fi ultIma IDanha quando a colonia to i
em Deserubro de 1871, tendo l emaucipada e o mUDlClp lO'
portanto, respectivamente, 67 instDliado em 1883,
e 66 annos de iU'Ide, Chris· Será uma grata e agrada
tina conse.rvou-se solteira e vel sUl'preza para as filhas
G.ertrudes é hoje vÍUVI;i. Sie'l d o dr. Himnann Blumenau
rlch. (Concluo nu ultimo: pagina)

rico suceedido na rnuttos aD
DOS entre Omte. do 55, que
se eoc.·gtruvú em BluIDl'!HI.U,
fi um ex combatente da guer
ra do Paraguay, o urador
explana a síruação dos co

10n08 atlemâes e italianos,
dr) Innnígrante em geral. ai)

chegar á sua rJOV/j Pstrta.

Visit�rão O valle do Itajall)T

Dr, h"rnl1inn Blumel1au, �Ul1dad()r d;.t
BlulUc:n"u e pro9�nltDr das distinetil'

visitant'ii:5

de

Cruzeiro
Suroreza

Boa Vista

farinhas de indlscutiveI superioridade capazes
cvmpetir com qualq1ler similar

MOinho JoinvlUe filial Blum6nau
Cai:\:u. Postal, H9 End. te!. SILOS

" ""-_.__ .. -'-"_'ll",.. ....

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



Pilulas DEWITT
para 05 Rins e a Bexiga •

Paulo
Blumenan

Hering
Santa GatlIarina.....

Tintas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral
. Tintas ·em' bisjtauas para artistas

':'i�:;�::03:�::�:I.�i�S�?
... : .

4";s" �.'.:.;.�:_.
'

•• :
. 'L- • -

.:.. ••••
n

__ ,' __

'

.:..
•

..-:,,: ···.·'i···-.· '..,,_. ' • � - � .�.- - -

Vende-se troca-se

uma casa

Dons ES1her Renaux avisa
que está á venda a sua casa
pm Camboriú, que tem o va

IOr de fl5:000$OOO (com t<)df
o mobiliario) por 45:UOO$OOO
ou pretendI' troes! a com ou
tra do mesmo ,'alor em Blu
wenau,

A tratar em casa

Adolpho Stotz, á r!(a
nhli.ü .

do sr.

Mara-

DESPERTEA BiLIS
DO SEU FIGADO
Sem CaIomelallos-E Saltará da cama

Disposto Para lado
O ficado deve derramar, diariamente, na

I
c�tQmu.gI1J um .Jitru de biJis. Se a bilis não
.f;'�rre livreme!.lta.. os ruÍlnentos nãQ são
dll,lerldos e apouree(!In. 0" f/:ÜZü3 in,h..m I)

r.fVtOlnngo. S9bl'evem. a prisão d� 7eJ:\�'ré.
,rocê s(!nt�sc n.lJati_5fo -c. (.(lffiO envenenaüo.
'Tudo é: um:l,rgQ e ri. vif];t li 'l!n mart�·ri....
S!les ... iHrog minerac'i) la,,;:un1.es ou pur-

ga.ntes,. de nada ";,,ulihlrrJ. Un1n. simp!€'s evu
.cuaç:lo não tocarú a çQ'��a� l-i:zda ha (.."Oml)
a:-.� fum.o!!i13 Pill1.l11lS C .\.lt�rJ.::R$. 'C'ara {)

Fig-atió. pnra uma nc·�;1ó {;�rla.
*

Fezem
l... r.'!'fCl" livrC'm.cil1te E"�l!-Q JÚrr) õe hilb, e V(ie;'!
f;cnt�-�c diS}}(ISiú p-=ll'il 1-tldo. 1'1:10 C'ilU!3:UJl
d�r.lno ; f.;}.{) i\lu'lei:! C eontudo SÚP marll\'i.
!t.f."lf::15 !KL:_'3 fa:'-:l!.1" H. biJi:i correr livrmnontlJ.
p,�t..::.\ .as' ?Hhl�:\� C.A_RTETI::'. i)Ut'1.\ �) FJ,crado.
Nuo flCCêit� imitaç-õcfi. llrct?o } $000.

"1, �i�fRAQUI:CeU's�
AI>t;!ll t.m tO.IlI" f,i6!- _8

Clcltaa • n. peito '1
Ue., • II'oderoeo �I\t�

VINHO CRfUSDTAOO

-

� --

o .
UMmII......

TINOOO 1V&fftAM1
001 MMOE8

;.".

C!DAUE
DE BLUMENAU

Bíssama narto de ausolut«
indepeu(lencia
-

E .... iç�ijei' ás quertae-retres
e fiOf,j sat>bados

Di:ector:
DR. ACHILLES BALSIN'

Gerente
RODOLFO RAOTKE.

........
�...._..._.__.

.

Pedacção e otücíuas
Travessa 4 de FevHrelro n· 7

Calxa Postal - ';)7
3LUMENAU
Santa Cathadua
-

\SSIGNATURAS
Ar 10 •••
Se ne=tre ...
Nr 11. avulso ..
Nu,n. atrazado .

15$000
8$ono
$200
$400

As pessoas afligidas
de \-\IDa co.nslanle ferça-feira ate. ��ll de Jaucoíro
dor nas CQslus. de )llm', , QUHrtll-feira n�e !�:ltal f' t:.a·�)pa _

d �. '" I Óuiata·feira ate RiO com llg,l�moores rewn lcas
/ � I [até H.euifenos �usculos ou

." I ·jWdm I Sabbaco até Rio de Janeironas IUnia&. de il!\
I I

dore:> de cabeça �

LINHA PARA O SUL
e umu sensação de peImanente
fadiga. parecem toíalmente vencidas.
As PILULAS DE FOSTER. en!re!anlo.
as ah.1.darão a Ieogu contra "'9S=

acabrunhador«:o eniermidade ...

Em pOUCo tempo o organismo estará
livre dos ver,eIlOS uricos e os rin�
eslarão funcionando normahnenl€
As PILULAS DE f' O S TER sãc

l&iia&B�m!EI&i&iBI fir��:m]i���1
a Bal1CO Sul do II � cutis litnpa e sadia? �.�·m- Brasil mi �

a

�I'mj�:.:.:.;=.: I �� Usae O afamado "1c�
Capital: ·4.000:000$000 I· I .t.� �.:jI Séde: RIO-DE JA�ErRO �i Creme vitaminoso i;Bnecnrsatem Blumenau --Caixa Postal N. 5 � .;"">

·1
PAGA· JUROSsÓ. EM CONTA-CORRENTE. 1Ba® � �]... ·;lTE 7 'I. AO ANNO

.

I � P ro c u to I n r. 1 I.Recebe em, "Depositos Populares" desúe a � S'.;-éi�

�·1·
.

quantts d�J�J�Uj�r�; dg:OOO$OOO pa

m I:�;� .que limpa, conserva e rejuvenesce a cutis, e que, �. � �
" 6°1 � ��'�l tira as sardast espinhas, cravos, rugas e �··1 o· ·1-······ �I" . demais imp_ll!�zas da p�lIe k.·��CAPlT1U.IZ.ADOS SEMESTRAI,IvíENTE

•

-

, �
• Faz tcdé!s ope_rações. Bancarlas ,_ A venda nesta praça na �=I!iI&JI�&I�eli&l&1&J I Pharmacia Oríon I

. t
.:
i.....

·

.''*�F·ECC···0·..ES RE·NAES 1,1 �� �"�:....... ��'t'i����;;-ç�M.l�!0tl..���:; ·'�h:rw.j . J:l'j< cm.
.

i
:

...
.

. .to ..

.! [illi,ê))j��j'&�J�!u""�� .

�",,'S!llJte-se V.S. envelhecido e c ..nAde, quando I
d.....eri.. cotar . pleno <le ,.;talil!ade e en"rr.i .. �

ISoffreV.S. de dores ..as ",,"to... rl!.uBuLtltmo e
desarr je lU bo:dgA l' V. S. é victima d.e uma.
enfermid de ..os Rins, Comece immetliatamcllte
"'" tn.ta.wento com as Pílulas DeWitt,,, remedi"
recommendado pormilhare:. de pessoas, Compre
hGjemesmoUni f�u<:o "to_as com reg"Ja1'ldade,

. Afuguentalll as doru e dão DOVa.s torfa� e
vital!dad...

IMPORTANTE
, direcção de <Cidade de

SI .menau> não assume res

prusabilídade peras aprecia
ções emetttdas em notas ou

artigos assiguados

HOTEL HOLETZ
Situado no melhor

da cidade
ponto

Os analgeslcos cnmponen
tas de "APYRETINA", estão
dosados optimamente, de ma
neira que ii energia especí
fica dos orgãos uão é attilj
gtda por eneHos secundaríos,
mesmo quando doi� cachets

. sejam ingeridos símultanee
mente. Em outras palavras,
não deprime o coração, nãc

. dímíuue o perystaltsmo E(as-

Itro-inttlStinal, nem hyper
Rei dific'R o estomago.

I (Ass.)
D1'. Oswaldo Espintliua

Rda 15 de Novembro, nr.
84 - A - Blumenau.

! "APYRETINA"? - Um op
i timo remedio contra dor .1t·

i cabeça. � uevralgtas.
1

�'.

Syndicato Condor
Ltd.

Novo Hcrurío para fecham.ento ,.
das malas em Blumennu

A partir de 2 de Março
1�J7

LINHA PARA O NORTE

Terça-feira até Buenos Ayres
Quarta-feira até Porto rtle['rl!
Saobado atê Buenos Ayl'e;i;

dem >. idelll e Chile

R.
Qu�rtos {'onfortaveis e costnha

de primeira ordem

Absoluta mot alídade t
maxíruu essetc

l
Blu,mena.u • Bta. Oaüiartna i

BOI húd•... �ida lUliy4. •. '".Obtem-I. !llIMj.. G

ELiXIR DE NOüUEIR4
o.. ,.". Cio.

I••• da Silva Silvei,. ...

�etI.QO com rual f _&.0"."1
aoa '"1!;"i"le.. CJIIICK'

bcJUthmo,
lIUIo••uttt.mll "11!31 ..em,
Ooer1Jlu,l;lto o•• OtlVtdU8.
bafiamw.'l&Ç6tt!l d .. IIIC�
.tfi9I:Ç�{I,. <i" tlg......
li-' '. T t_e ... .....,j,l<».

&a!luCrr1lll.....
na,. il\à.ea.
s.r_.,
Wcc!'\U,
RaDnPpb�
Outlaii'Cllll,
Ftft1Rl....
o-o-e.
1.>4Ulk.,
'1)0111)0:11-"
Dol1roa _ ,,<,n. .

cari>\l.�cu.l"' .., Mt>.

'-OU":!""<4"IH'I',

Awrl-5YPNU.. lrJC O
A N T 1- n p., U j}:.� '1"(; ()
.. M TI-E·"jt,;'iJL;'/'>;JifLO!J.{}

� llClllt. ,,:. U!T�U�! "1;/,"1 ..""" IiIIUI1I'111••�1

� S (t.Il11fi.�� FU!'ln��(.'� - ..... ·'ro.,tl •• 4t 1·�t.l""I'j

t 6r.�NO.:��il;' r. H!:��.�����:J

de

.

. .4

•

<'� (.;,T� '\ Ci':
�'. ,.�!' '-"..!;��� L � �:/

1
"\ "'-

.: - �
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li": Linha de onibus �.'! ,t�.: se querf\is crear V�580S �.'�t fi!hus fortes e robustos í•

DE . -

fazeI uso da .;,j!� ARTHUR LOHSE l' !ll'arinba de Banana l' I}
__�.' Blumenan, IndayaI e Timbó �.�.l" t..�.:, SOlange

..:.�L� DIARIAMEN'fE .� f Marca Chaves 11{� IDA E VOLTA =.l"'j·lt; F 1 :. r; - a )rjeal1 tes:

�� Pa.rte de Blnn::enau ás �11 (� João Chaves �ll:
� de T;m�i> l�:a;ó horas � I II TgUCAS _ 'S GATllARlNA iii� ······ .. �····· .. �,· .. ·_. "'·· �········iIIWZk 1 � -. •• 'IIII ,., •• " ••• a_ .. -. "'.I I-1iT'D"_'_'_" ---.---_� �""l"1IIF �� .,.,.._"._.�_._.._.._..�
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Fermen elros II
;_.<);� �,' ,:�'��,}! Productos de Qualidade. Indispensaveis na preparação de Qualquer' pastelaria �ti_�__tr

II _

La!;)oratorio Medeiros - Blumenau �'lisW�;a:'i.!ii1iI__Iiiil_íEIWUWll um_:J'ii"
"
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COMPANHIA KARSTEN
Testo Salto - Blumenau

,

Assembléa Geral Ordinario

São convidados os snrs, Accionistas 1esta, C omnanhta
at:in de comparecerem ã Assemblea g-ll'al oJ'dlli'H'ia ii re a
Iizar-se em 22 de Seterubro a. e. ás 15 horas uc esc rípte
rio da. mesma Companhia em 'I'esto SdItO.

ORDEM DO DIA
l' Apresentação e apProvação uo halanço e demaís :

contas relativas ao exercícto findo em 3i) de .Tuaho a, e. e j

fio Parecer do Oonselha Fi.sc>ll.·
'J" Eleição do Conselho fiscal para o anuo 1937·1938.
;). Assumptos geraes.

eRR. KARSTEN
Director gerente

D'e Ln da y a l
(DO CORRESPONO[NTE)

DR, OSLIM COSTA

Chegou a esta villa de SUB

viagem a Flcríanopoüs o ad
vogado dr, Oslím Costa. Cum
prtmentamol o.
DR CLEME�TE LACERDA

Retornou de São Bento o

disttncto medico dr Clemen
te Lacerda, que foi ali em
visita a pessoas de sua exma.
fumiJiu.

rou galhardamente naquelle
torneio.
Aos 1'8 pazes do Palmeira

08 nossos sinceros parabens.
GYMN"-STICA

A senhortuha Anny Wank,
dedicada e competente pro
fessora de gymnasttca. do
CIUb �nrautiI. deu-nos dia 6
de setembro uma Iluda festa
apI'f�sent'&Hdo suas discípulas
que executaram optimos nu

meros, de variada gymnastl
ea,

A tarde dístrlbulu grande
quantidade de premlos á pe
tizada, que voltaram para
suas caaas, cada vez mais
eathustasmaüos pela sua hoa
vroIessora,
Felicitamos a senhorita Ao

ny e agradecemos pelo pra
zer que nos deu de assistir
Uiu ellcantlHlora festa.

«CORREIO DO NORTE»
Foi distribuído dia 7 de se

tembro, nesta villa,' o [lOVO
I;emauafÍo {{Correio do Norte"
�'l'ehenchendo BSSÍ!U a lfu'u
na, que 1ndl:lya! de ha muiLo

Itempo vinha, sBntindo, poh�
centro de um deseuvl)lvimeu
to' ecoIlomico bem notavel.llliUitO precisava d� irnVt'eJl8!i
vehiculo de iDh�rmações e Iconhecimentos ut .. is, .

I'Que satisftlca o alto mister
a que se propõe são os nos- I
sos ardelites desejost te,eCi-l'tamos pois, na pessoa i�O seu

inteligente e el:>forçado direc
tor, o acontPcimento, produc
to 'de sua iufatigavel aetivi
dadd.

ALZIRA LAUTa

Anoiversar'iou se dia fi do
eorrente mez a senhorinha
Alzlr'a Lauth, dtlecta Iílha do
sr- 'Gustav« Lauih, oommer
ciante esta betecldo nesta
vltla.
Nesse dia a anntversarían

te teve SUtt rebidencia cheia
de peSS(II1S amigt"'s e paren
t�'S, qne toram - I;I,braçal·a. A'
I1lJil·· tt:ve uma' lauta metia

de rl:-,os dOCéS. offere('ida pe
la Alzirinha como é . tratada
na in,imicJa�t�.
Emhora tarje maU1!!ffios

tambem por es!e meio o nos

so abraço e muitas felicida
des.

SPORl'

O Palmeira f. C. desta vil.
la, tenoo sahido invicto das
trez pugaas que lhes COUbe
Das festas res.lizlHlas tm Blu·
menau, domingo pp no c-.m
po do R.ecr'eativo Brasil F. C.
lí'ouxe púra sua já re

g u!ar coHpção uma ]indl1 ta
ça, trophéu este que conqu.is-

Blnmenan-Buropa Bill 3 dias B

melO

Informações e papel-avi-I"
:101 na Agencia dos-Oorreí j
os e coin o Agente da ..:-HRI,.__au"""'_�':'::·-�lW'5i11__"_lIft_*"_! lIII!iB�

FRANOE I

Roberto 6rossenbacher

Com o SUl uso, nO(LH;" em
11<)!1('0" di:t!>:

.

l' - o sungue lí rnp("de írn
pllf'CZfHJ e !)('m e,l'll' gel'a!.

iJ- - lJc·�t\ppart'cirm�ut0 dl.�
Espinlms. E(:i�l1las, 8rupções,
Fm'u!WI(!o8, Coc eírns, Fenüus
!'I',LV1','. 1:hiba, etc.
3' - De�ullDLlreeiment(l com

pl�to !h� RfIj::l:_;MATI::-�JO. d,)�
res IlQS esses e dures de Ca
beça.
4' - D<.!SlllHirecíl111'nt(_) (hs

nl/lnil'r�st.ilções �yp!Jiliticas e
de !fllto;; os tncommouos de
runco syphilltíeu,

.

;), - O apparelho gnstro
indesrtnal "erteilO. pois, o

«ELlXm t)l·b não ataca o (:8�
tom ago e nao coutem Iodu
reto,
B' o uníco Depurativo que

tem attestados dos Hospltaes, Ide e!'pecÍI.1Il!>tt\1' dos Olhos c

J I [la Llys[Jepsia Syphlütíca.Larg�-ment

PIR FRAN�1
CORRE�O AEREO !

FECH.'\MENTO' DAS MALAS

PARA

SUL (Sul-b�a.s:l e Rr-pnblí-
r
eas Platinas) cada TERÇA

FEIRA as 10,00

NORTE (Norte.Brasil, Afri
ca, Europa, Ada) Cada SAB-,

BADO ás 10,00
.

E: e me[ho! para 8

tosse e doenças do IJei ..o.
Combate aa cofl�tlpaçôee.
resfl'iãdos. c;oqucluch�
brondúto e Ils1bma.
O Xarope Sã� João

protege ii! fortifica a I�
ganta, os broochios � OI

- puhnõli!lJ. Mílhal'C8 d.
QU-aa �cmbro8M I fJ

r�it'-illil�"B�;A�71l
�: MEDICO DO HOSPITAL �:.·i�� MASSARANDUBA �,. Rua l

õ

de Novembro.Bõ

!�:.�.' �r"" d••e�,�� !l-----------�
Doençcxsintemaseb:(lDicaes B Pennas de OançoDoenças da pelle B

h f

t·
Raios X

'i À in ornece-se gran-;
C 1 di'

: rruI O -

de "''''''Midade.: OJ.lSU tas anamente no -: ..,

: hospital: Pedidos com oHuta de preço para

A d d

I
Elmonide B"lsiní Tubarão - S�nta

t=:.:
Ueo e-se chama oms.t�rlaroar ':••: f� ....' Cuhatiflil- ((ih. esti\. folha).

••••• "" •••• • 11 fI+ " .

............,._..,J��_........_..._,�� ..

....

Centra os res

friados e o seu sé.
ei -

'1J

quito de dôres de f",••
cabeça, dôres no j

corpo e indisposição
geral, Cafiaspirina é o
remedia de confiança.

Em CARNETS dê 2,
ESTOJOS de 20 e

CAIXAS de 50 (omprlmidCIG

(4EUISPIROOt
O remedio de confiança

contra
"

DORES e RESFRIADOS

TONICO BAYER - o reconstituinte lne
gualavel na convalescença do impaludismoj

das febres e da grippe.

TONICQ BAYER
•

"r
'

• 8
VIDRO E REMEDIO, MAS

-

NO CORPO E SAUDE
...

t N,!e���i��C���r!!
'-'inda consternados com o profundo golpe

do Iallecímento de sua querí ra esposa

Gertrudes Koerich
agradecem penhoradamente a todos par=ntea e pcs
soas amigas, que acompanharem li exuneta até a I

ultima morada. e aos que enVÜ'lru:'t fJilI'('S. pezam es, I

bem como as Irmãs e DI', Hoess, d;) Hospttat .senta
lzabel, pelo carinho com que a trataram.

Gaspar, 6 de setembro de 1937

"O Globo Juvenil" AVISO
-0-

nEDIMOS aos nossos
.ii:''''prezados assignan

tes de no!" scientificarem
I.le todas e quaisquer ir·
regularidades que OCCOi'

rerem com li entrega
de,,(� �olha._

.ti Gerenl"la

I o MELHOR SUPLEMENTO JU
VENIL PARA CRIANÇAS

Concurso de 500 premias no va
lor de 150:000$000

A VENDA
Ne.lta redacção com RODOLPHO

RADTKE

jJét chegqram os mappcrs para o

I
concurj;lo

Empreza Força e Luz Santa
Catharina

Assembléa Geral Exiraordinaria

São convidadus os sell!:lOfes acionistas a se reunirem
em aS8€rubléa gf'l'aI t,xtraordluaria. flO dia 2 de Outubro

jde 1937, ás 14 110,1'0.8, nos gaiões da Sociedlde de At,í�adOres em Blumenau, afim de deliberarem sobl'e os ssguwtes
I assumptos:

I a) Aprovação deHoHiva do hugmento do capital para.
doze mil contos de ff'is;

I b) Ref{lrma. dos estatutos;
c} Eleição dos rnembl'os da Directoria e do Conselho

Fiscal.
Blumemm, 6 de Setembro de 1937

A DIRECTORIA

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Br. sileiro:
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instalou seu

da
posto

de Fevereiro (Red ...

onde encontrarás, pessôa Idónea que se encarregará do serviço gratuitamente,

á. Travessa

----�-------------------------------------------------------------,------�--���-----=,--------�---

DE BLU MENAU
d��

Nota Esportiva

Visitarão
..
o vaíte S···e:.'m····,··,�.�nn····do ttaJalIy' .' ���

As filhas do dr. Her- (Conclusão da la. pagina)
.

E' tocado em spg'_;irlft o l terminando por um viva <t
'

Hymno Nacluue l. A orches- Blumt'flil\l.
mônn Blumenau pela rua 15 onde, em frente t t ü

á Pretetturs, Muoicipal. pas-
ra executa re c os de (lpe- A seguir OB f'�cOI4rE's, tU!:

(Conclusão da: pr-Úlleira pagina) saram em contlueuel« ás au
. ras de Oarlcs Gomes, :-eci- lindo espectaculo cívico, des

rever Blumeziau, que apre- torídades militares e eívts
tanüo o dr. Ollvelra e Silva filaram pela rua \5 até o Ci
duas Iíndas puestns "OUI'O n erua Buseh, cade pane dos

senta-se agora como um dos que se ��C?lltra�arn. �o pa Brasileiro>' '.1 «Ouve-me, Mm- escoleres asstsüram ti nellí
O JO- centros mais provperoe do Ianque oHieutl alí ertgtdo. slletro jovem», de sua auto-: cuia cinematogruphtca ;'I'erEstado, diffen�nciando se bas- Itante da pequena vílla de Concerto svmphoruco ria. Mereceu u� mais rrancos l'i_Ví'l Al'Ill�da>. cuja exhlbi

18B5 de que certamente ainda applausos a ultima parte do cao gratuua rtl} ornenaría por

se recordam. A'.S 2_0 horas t�ve inicio concert<; "Suite BraSil.» para I U: S('l"!'entíno A RI]'. FILMS, �o
Para a sua c�1Jgada á nos-

nos salôes dos Attradores 0. solo, coro e crchestra, dl1 RIO, em homenagem ao Die
Sobre, Q grandioso torneio, tanto para a reconstrução sa cidade e para as visitas concerto symphoníco com autoria do insigne maestro I da ?atria.

qÜI! teve o mais {TantO bri- do campo, como tombem pa- f que a sociedade dramatíca. e composítor Heinz Geyer, I' . ;'

uumusmo. realizado no cam. ra a 1'ealização dos testeioe y'�e arão li; todos Of. UlUUi�i, musical «Frohslnn» torneou composta de 3 partes: sau rnponente concen�raçao e

po das Palmeiras ramos nos de ontem. E, na expressão do
I ��t)S :�v:v��ef� Itajahy ja geou a, Semana. da Parrta. danes (canção do extüo), O desfile esportivo

limitar, por falta de espaço seu. (lgrad�(limento, su.li�nta, classes �oci:�� afi�' d nO'I�aB Lo.g.o após o hyruno da Trouetro .(C<illC, ão popular) e A' tarde desse mesmo dü!
á puf)lwacão da neta que re a generú81,dad& do d'tstmto

ro or -10""
e .�s Indepeudencla o sr, Curt He ��' Bandeira. l'

cebemoe da seoretarta do He- comercio blumenauense; a ri- p p c "arem memoraveis ring em nome da sociedade Tanto o eôro corno os 80-
rea IZ011-se li. grande CüDC€U-

.'

O· recepções. tração e parada esportíve,
creauoo S, .: dalga atençüo dos Clubes Es- As Ill tres h- d

J fez uma saudação ás autorí- HSt8S Irene Fuchs e Franz que consttturu UIDa das mais
cRpalizou-se ontem, can.for- pO'l'tivos, que compareceram. bas pIO.'bUr8es erm,Hipe. es_ am- dades presentes, daudo a se- Brack, estiveram magntücos

t
. ri

. .

t
..

ti h p anecerao eu·· I l' . d
.

� ri th
-

hellas d.emonstl'ações cívicas
me es ava anunoiaao, a çran: ao. ornezo; as çen 1S sen o tre nós até d' 23 d j guir a na svra ao sr. r. conqulsoaouo eu l!Zlast!C8.b da Semana da P�Hl'ja,
de festa ina'U..[}u.ral das no- rinhas e ca7Jalheirvs, que to- vembro dat� Ia. e no· Freitas Melro_ t sulvlis de palmas. A �·6s B concelltral>ão m:
vas

.' instalações .:ia nosso maram parle nas cornissões '..
em qu� regrl'S- O dístincto orador, fazendo No fitlcll um soldado,ladea- y

sarão á Alleru"\Dba pelo An Praça Cal'lo� nOlll(�8 d(�sfí11i
c.tzrnpo e;;pol'tivo.. re.creativas e espO?'tivas; ás tQDl'O .�.' '.

,,- sentir a escllsse.z do l.empv do por dois Cab()s, fizeramDl:-!tlr.o» Todfis as des ram pela rUa 15, rumo ao.

Tudo correu ás mil mara- Gut01.'idades civis. militares.
Z'.-" ',:' . que não lue permittil'li me- entrega ao maestro Heinz

, .. pe -8 de \ Hlgem e estadIll campo da� Pt.lmeil'&fl, as se,
'vilhas. A propria natureza religiosas e escolares e final, serãó CUF:te d

.
....

I P
lhor deseropeD,ho da mis�ã() Gt'y�l', em DOme,jO CIJllHDan- guiates sociedades espol'U-ios auxiliou com· um dia mente a todos aqueles que ft}' ,

" fi as p� B:.s .

rE'
que lhe fôra solicitBda,. fe? do do 2". (t. A. Do., de uma vas, unií'urmizad08, puxados

bel.issimo! nos deram a horn'a da sua
ltuws d.o valle do .taJahy. concisas e felizes consideJ'a ric&. e distiucta b...ltuta, pela band:. musical Garei&:

O resultado do Wrneio foi presença. ções em torno da data de
A SocÍi'>dude ti'o� Atl'r"dore" de.,

·
..

te Ph
.

d I t- I d d'
. -

d concentracão escolar a - '" L'

a .segum : BZ" d t b
.

armaCla e p an ao nossa. �. epen encla e e ,. Blurnenau, ReCl'eat;vo Brll.8íl
CLASSE B

.

u,71:!enau, 6 e se em TO ..

sua slgmflcaçã.o para os VEr

PalméiTas S. C. x Timbo-
de 1931.

. r Estara de plan�ão, ama-I dadeiros brtt5Heiros, arrall-
�u dill 7, Dia da ·Patrif.l, S. c., Blumenauensf' S. C.,

e.ns.e .F..... O. 2 u. 1; R.adio. CUI.- JC�?u��r��U1�i�es ! nhã, .dom'[Y/go� a pharmac.ia
l
cando m�recidos Bpplau50s g���oe;l������'��b al��[j��aâ� ���f�d8��ltU��Y!DJaa8���da�� 1tu.ra F. c; x Camponez F; O. Glo1'la.. da enrorme asslIstenclu. G. h:. Luiz Delfino, Ccllegío Blumenau. União F. C. (Fcota

3 a O; S, C. Fluminense x .-0- . Sa"Juda fam;!l·a C 11
. AGuda) Victor1a 3. C., Eseo·

Tarnandaré F, C. (O Taman' I No estadw do Amazonas

I
<> ", Ol eglo I:J

·

�
"

t l ovni t Nenhu� l<'ARELO reúne tantas. t para 00
Stu; AlltuDio, Eocola Nova, la �orm.81 Prímal';{.I (mbh'la8),

daTr;; não compareeeu
.

ao .Bve ugar o en TO c� Te van agens a " Escula ProlÍssional, Escola Escola Nova, Escol!! Profj8'
campo, dando aNsim vietoria o .Amazonas e o Afr:rcü'?-o [illÍIDais como o Publica da Velha, Escola sional, C. N. A!1.crica, Lieder·
ao 8. C; Fluminemw.); Salto Dzas de ltajahy, term1.1wndo Fa re Iode T'r I' 9 o Ptl.rticular 110 Encano Alto e kranz, C. N. Ypil8oga. Atira
}'; C. x S. G. Testo Salto 2 a 1 por um empate de 21,2, . dores Gal. OSf,riv, Chlb !h.. s
'9u"l-'eiras" S·.· ..

O..
··

x'. D.ad.ro Cul·. . -0-
Dumert)€:ISS outra!) �uJos uo-

� II�. .. 1:1 '.

F mes nos escapa a FUDccionsrios PUIJlicos Muni·
tura 1 a �: Salto F. C. x I No cam.po do V'lctoría, na

'fiQ8 uma experiencia adquirindo o produto do
.

Estavam

.

pre:e::i�s â 80- cipaes, SãogerhUl1d ltajaby
B; � •.

Flum
.. t.n.

ense ::.a O; pal.·I' Velha, .torá luga1' mnanhâ á M'onho Joinville lemnidade as autotidade es- (csntol'es), G. V. COllClol'\Ij,:l
men'us x Salto 1 a O (por tarde um jO!}O entre o con colares, professores, autorÍ- Blumenau (cantorE's}. lõ:oc. A·
"corner�). juncto dO 2' G. A. D. e .0 FILIAL BLUMENAU dades civis e milHares. A's t!rador�s Salto do N('rte, 8(1('..

OL.t1SSE A Victoria, sendo que eSI;tj, será Caixa Postal, 89· EI!J. te!. SILOS 8..10 foi haste.'ida a Bandeira Cantores G9'�cia I, Suc Ati·

B_lurr;enauense S. C. x yi a ultima exll'ibição do qua- Nacional e cantado o Ilymno radores Velha Neva, S(;c. de

tor�a. 8. G. 3 a 1,' ReCTeatwo dro do 2' Grupo: .

â Bundeira por todos QS alum Cantores Eiotral'ht. (Itoupa
BraSll S, O. x

..
2.' G

.. Â.. n. An.tes da pelr::Ja serd fezta

Ed""t I d S '. d' P : aos sob fi regenCla dO sr. valo União Beneficiente dos
2 {t. 1; Rear.eativo Brasil x a Bntrega ao 2· G' A. D" dai I a

.

e eaun a raça' Pl'O!. Schwar!z,
Ohauf�eurs de Sla. Catharfoa,

Blume!luu,en_se {j a 1. .
taça qu.e, por d�sislencia do � .. Ao O sr. José Ferreira da Sil- Fluminense F. C., Amazonas

A .p�retorz!, do .D>e_creatwo Rf!(jTeat�LO ,!rasü, lI�e coube v�. pronunciou a seguir mag- S. C., Gremio AnIl e Branco,
Bras'a, por ?nle17nedw desta como prem'to do ultzmo t01'- O Doutor .Toão de Luna Fr-3Íre, Juiz de Direito da mflca omçãü f'm torno da ath!etas d(Js Tirvs de GU(l[-
Seçreta1"lo, penh,Qradami'nte neio do Victoria. Comarc�, de Blumenall, Estado de Santa' Cathtirina, na lor- data que se comm€morava ra 475 e 112, athletos do

agradece a todos os amigos Haverá preliminar tom ma da L�i, etc. tecenao phrases f€Hzes d� 2°, G. A. D'Õ., 2°. G A. Do. F.
que SR dignaram cooperar, inicio ás 14 hora . .;.

. �AZ s.aber �cs que o. presente edi�a� com o prazo de grar.df. feito de D. Pedro 1.1 C., Soe. Atiradores Velha Pe-
Oito dw.s VIl'Poro, wteressar ou dele nOl.lCla tiverem, que Falou igualmente 8(>bre·· o I quena e o eonjuDcto dt Pólo
uo dia dezesete (17) do mez 30rrente, ás onze horas no JUf8mento que I'e ia proferir do 2°. G. A. Do
edHicio da Prefeitura MUDicipal. Bula J9.S audieocias destel:l sobre a situação nõcional No campo das Polmeiras
Juizo, o porteiro dos auditorios levará a publico pregão que cODsHlerava de preoccu· t,\i cantado o Hymoo Nacio.
de venda e arrematação, a quem mais dér e com abatI- p6.ções, em virtude (j€ lnimi- {Ial, sendo realizado t'U1 se·

meato legal .elé vinte� por cento fiQtre o prt'ço da avalii:a.çãc gos tl'ahiçoeiros que DOS es guida um jogo de futeból en
observado /:lInda o dll:lposto 00 art. 1771, ultima I)artf' do preitulU a cada momento e! �re dois uowbinados.
Codigo Judiciario de Estad,. os seguiott"s beG�:' U\1 em todos o� recautol't. I Conferencia e bailes
TERftE_NO sitll!hi'l no logar G· f'CÍa, desta cidade, que faz A segun', pi:!I'ante a ban
frent(l a estracte gl->ral, COlu 16,25 m�tros' fundl\s com o I'i- deira do �o_ G. A. Do. é feitu \ N(\ salão dos Atiradores á

beirão Garcia, extremand.; Ile um lad� com terr(j� de ô juramento á Bandefrll, cujo ll?ite, teve lugar a conferen

Francisco. Bohn e, de OUtro lado, com ditas de AuO'usto theol' IIIi Hdo em vuz alta Cla sobre 7 de setembro pro.
Greul, edificado com uma C6.sa de moradia COll"ltruida de pelo EXillO. Sr. Dr. João de, ferida magistralmente pelo
tijolos, coberta c l[11 telhas de barro, com uma port:-l e Luna Freire e l'q,etido pOi'! sr. ,Tte; Faul:'>to de Carvalho
uma j1:1Dela na fL'pute e t.ma pt'quen!l a�·ea. em b ..m esta(10 todos os yreseutes. I do 2' (r. A. D. merf'ct�Ddo os

de consf'rvação, com um rancllo ".08 fundos anexe; á casa O EXillll. Sr
.. CeI. Cyro Vi-II mais francos 8Ppla\180.8.já. referida e outl'üS b�mfeitoriaa ahi existf'utes /1vaJiado dai proft'l' após este acto. Falarnrn ainda os sr!). dr.

tudo jUl::to por dOííe contos de reis (12:000$000), im'oveis estes breveS palavras em tü!'D() da! Piragibe de Araujo e ProI-
que s: encontI'um sob a gu.ar'dR do depol:!itGl'io particulu!' sr. �1.lnCldrtl.. pe:-ànte a qual fôra I Antonio L�Cio.

.

I
Hudoho Freygl1og, e que fnfom p�ohOl'ados a Erwin Klul..'ger ft!HO o ]Urarnduto _e que na· I Em segUIda__. fethando aq

e Rua

..

mulher, na ação

exeC.UliVU blPotecaria. qr,e por este viii sido aosda ao U.'rupo pek'j c()mm,,�.o.r.aço�s
da

.

Sema.uaJuizo lhes move Carlos Koffke. E. qUPlli os illPsm(Js Pl't' Ceou'o Opl'ra�'io de São Pau- da. Pa.ma •. rea!lzaran�se finÍ-

tt:nder arrematar jfve cümNlrecer OI; dia, hqpa e local lo. em ,Junúwhy, €111 .1936. m�dos baIles nos salües . dos

ad�a _d��i_gnl;\dos, f�C. 11.n�o
...
todo.s cientes de q_ue a arrerna I Refere.-se .

ao
..J�I·ame�to

.

á I At�rudore8 e Cluli N. Ameri-

taçao e lerta com dinheiro a VIsta ou fiador H!O!I€O. Para Banúelra, � Illl.ssao ,do ..,;;>olc�-I ca. .

que chegue ao conhecirr ento de todos 0& ir t..lressados. faz i do, e por UltIUlO a s1tuaçao

r
�x--

.

expedir o presente edital que será publicado pela irup';en nacion�I: Esta· é de paz. .PUf falta de esp8Ç!o I'e�lI-
sa e afixado no lagar ([o costarue pelo porteiro dús aUfti. tranqUlllldade e de ordem. mlm�os todos �s com�entarlU�
!orios qUE',. d(> assim haver' curnpl'ido, lavrará a competen- Não ha COUfUBão no amoito 1 e DUO nus fOI posslvel faluI'
te certidão, na. forma da T..ei. Drdo e passlldo nesta cida- nacional. l�.quel�es que assiml'sObre.a fe8�� escolar DO G.
de de Blumenau, fiOS 9 dias do mez de FetembrQ de [LU pensam nao tem o Brasil, E. Lmz DclHno e da Escola
novecentos e íriuta e ,sete. Eu, João Gomes da Noorega.! centro do í'ul'ação. Para es-I

Nova.

Eacrivão, o escr�vi. Blumenau, em 9 de spteml.ro de 1937.1 tes temos os canhões, o E- ----�--------

(a) Joa? de Luna FreirE" JHiz de Direíto. (Selado com uma xercito, que g31rantirá a

or-I
2" ti .. A. D •

éS!aI?pllhll e.stadual d� 2$?OO maiR o s�llj da taxa de �aude dem e �urro(',üJ'� toda e qual Deverá deixar esta cidade.
publlca, devI�amente lputlltsados). lJo:nere com () orIginaI quer �erturhacao, p�ova.vel�linte na proximo: 20:
do que c::,u fe. O escrivão: O ôlscurso foi entrecorta-' ferra. o 2 G. A. D.• qUe se acha

O Escrivão: JOAO GOMES DA NOBnEGA do de vibrantés appiausos,! l�d�°fu.�� �:t!l=�au dC8de

CIDADE

o GRANDIOSO TORNEIO DO RECREA1'IVO S. C.
GO NO GARCl� - ULTIMO ENCONTRO DO

Z. G. A. D. NA YELHA

Clube Nautico America
Assemblea Geral Ordinaria

la. Convocação
'.

De ordem da Diretoria e de acordo com o art. 60 dos
c.statutn8 sociáis, são convidados tO(l08 os anrs. Socios, pa
.ra li ..:\�semb!é5. Geral Ol'dinaria, a 63 reaJisa.' no dia 15
de Setembro p'oximo, na séd� social, álô; 20 horas, com a

seguinte ordem do diu:
Meição do Conselho Deliberativo.
A,ssuntos :UvefSOS.

Blumenau, l' de Setembro de 1937
Erico 1W.üller
l' Secretario

CINEMA BUSCO

.

.

A luta de mOl'te entre. duas grandes potencias - A Russia
e () Japão - peJo domínio daste::,ra� aslatic'1R, servindo de
(úIloielite magestoso para mo rornall(�e de amor entre UIll
> ... , Jovem oifieial russo e ,uma linda Juponeza
Grandif'!:>;-, pela sua 'II!Üotágem

.
' i;;l1lpolgante em SeU rom::-.Dce

M(.gnifico em sua iDterpJ'et8ção
·

..
'

.
Sensacional pelas suas batalhas.

Entradas do Costume Doml.ú.go á noite poltr. num.

Port· Arthur

Sa bbado -'- ás 8

Dl)mingo - ás 5 e ás 8:
U� iilm Moximo da Cine AllillDca!

AdoU WohlbJ'ueck EM

Andreza Campos da Luz
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Nos médicos, falamos agora a respeito de

.

.!- Os aniÜgesicOs componentes de ,,1\ P Y re t í.n a ", estão desados optimamente,
de m'aneita que li energia especifica dos {brgãos não é attingida por effeitos secun

danos. mesmo quando dois cach�ts sejam ingeridos simultaneamente. Em outras pala..
vras, não deprime o coração, não diminue o pergstaltismo gastro-iutestinal, nem
hyperactdifica o estomag,o.

. .

R.ssignado: Dr. Oswaldo Espindula.
.

.

....

.oi J\1testo que prescrevo com resultados 0J>41110S, os cadiets 'de ,,}\ p y r e tina"
Deste �pítal.

. .

,;.!' .

".
'.

L I ..... ..'
.

.
'.

'{ Dr. ADton Hafner,"

'Dr. ·}\ntpn Haíner. Clíníca geral e operaçÕes. Medico director do Hospital Sta.

Ç8tha�a, Blumwau, Sta, Catharina,

� Die .?usammensp.tzung von "lI pyr e 'tin a'< íst bereíts eín Beweís der sdmel-

len u.í1d heilsílttien Wirkqng in den ,angegebenen Fiillen. .

.

"
.:

. ,.

Or� Paulo de' ClIWalbo.

Dr. Paulo de Carvalho. ,CUnica geral e op�rações. Medico director do Hospital
e . M:atentidade

.

Maria'Auxiliadora. Nova Breslau...Hemmonía, . Sta. Catharína,

' ..
� l\ttesto que tenho empregado e.rt imnha cííníca

°DrS.caNêhu·.eots· Sadel·d"an}\hPaYpfre'atnÍcUo.8'c, I.... ,

..

'

CODl op.timos res...

ultados... ,

.

_;..--

.'

Dt'
...!'e:· s��.� Fr�ndÓ; M.�có '�irectôr 4p Hp�tàl.1de rimb�:, s�' Cafharina. I

-'- Attesto qUe pr�crevo eiÍ1 todos os casos indic�dos. o producto :.l\ pgr e .. §
. Una ", do phl11'11l11Ceutico Carlos Henrique .Medeiros, �

Dr. Plragibe de l\rauj�� Clínica geral e pediHtria.Dr���:l���� � !:;d�:�ia; �
•Rua 15 de NoVembro N° 82 - Blurnenau -=-- Sta. Catharína. lf

". .

�
���..������.��.
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�
� Quando tiver dõr de cabeça, peça ;, fi p Y r e t i na" ao seu pharmeceutico. �

�...
'

..

'.
cruxl;,bas

envoltas em celophane, co"lendo 2 cadiets
.. .,

",,,• ., li_,.•••.•.•..•.•• ,

...I "A PlJ r etina'« um produeto 1rerdgdeil'amentec lnoffensivo;; -nã01. ataca o co- �

�'. .

ração, estorneqo, rins, nem ° sgstema nervoso. Pela sua excellente formula, de com- -I'�._..'�.'•..•• ponentes inoffellsivo� pode ser usada até por crcanças, desde 10 'annos ,de idade, na
�dose de um camet por vez, até 3 fi 4 vezes ao dia, segundo .0 'caso. Os adultos,

!§ contorme a Intensidade da dór, poderão tomar até dois. cadiets de .uma só vez, sem �

I
quo a c.orgla ojsp�ka. do orqanísmo fique ilesorgilnisadn'

.

·1
.�.

Existem,militas quB1idades
.

de productos _

contra dõr de cabeça,. etc. Porém cada

Si
'lJ!'

",' .� qual, geràlmenté; tem '0 seu defeito., Um d eprime o coração, :oJ,ltro ataca o estomaqo, ee

I
outro �xcita o sll�tema. nervoso, outro. tem boas . qualidades;

.

mas têm um
.
gosto sim..

.

plesmente 'irisüppóttaveI ;.. e assim por deante; " A PH n!·t i n a", um .remedío ap- �.'.

provadq pela classe .medíca e pela voz do povo, reune 815 iqua!i�ades que fi muítos �.'
K remedias' faltam: Não deprime G coração, não h!Jper�lacidifica o estomagto, não ataca os .�.
� rins,' não. exci:ta o :;;�stema nervoso, não· tem, abso ütamente, gosto a 9'1.lm. �.

JI' dôr' de cabeça não é uma molestía, ui" um sgmplOrií"· commum a grandel•.•.··.• ··

numero de molestias. Quando não ceder con;" 1\ pyr e ti n a'�', procure o- seu medlee, •
afim de .qu,e .�se .lhe. faça o diagnostico de sua doença. Os remédios que atacam o

estomágc:i, provocam. dõrde cabeça, quando 'são tornados' llabitualrtreJité'Y CUidado com H
taes remedios, ;�lles são taes quaes, facas de dois gumes. Muitos remeiliós�' que as

'1fabricas fazem crer, .selem de confiança, provocam o. h,abito e com ell�, a dór de ce- .....•.', .';>'

beça' com
.

intennittendas certas.
. .

.

", .

•

�

I
I ':;

,,·1'··','.•,···
!

.... �.. .

": '"1é:�

,",,-, Jf-"
.,.

� Para .fctO)I�ic:::; ':"!=�r�"":��":i :�:j'a���<;:;; :ec:

..1i." é!
Só

I...�

I'i
1.·..
·· .Ç;"l

..

.

. -:::::�

..•.. �;.��

.�
.

1!.H".... '_

;,

.�
_:�\

� . '. .}f
.

-llf,
�1 � "_" 1'. ,.,-r:.-��..
�.

. .•...... . .

.

.'.
. � j<�i

·��··1'1
�!:"�:';:}7�

Quem eXperimenta. ,. 1\ P Y r e t í n ali, nota lmmediatamente a sua grand�. superío ..
rídade sobre os demais remedias, f>oi� ,,}\ py r etina« tem effeito quasi' ínstantaneo;

dõr de çab�� cede em 8 a 10 minutos. .

., ...
, .. :,

é enfim, o producto sem par; qué hônra a- industria pharma-

.�,
.... '

«.A.·PYR··ETINA»···
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