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0, lia'::!!' de um material é detEl1"mi-

FABRICA VOTORANIDM

Senhoral
O seu bem!

Leia
]y, para

Não tome qualquer regulador, sem saber si é o que
I .

convem, .

Guarde na memoria!
"

Si a senhora soUre de falta ou de eX0'3SS0 de Regras, não
pense que com qualquer remedío ficará curada!
'.

. Um $6 remedio NÃO PODE CURAR duas doenças tão
differentee! '. ' .'

.

: , .:
São NECESSARIOS dois reguladores DIFFEltENTE�!

.. Para a falta ou fluxo ínsutüctente das regras existe
: um figulador aeíentíãco, feito. especialmente para essa

.

moíestía, é o «REGULADOR MEDEIROS Nr. 1}}:
. Para o excesso ou prolo!lgamento exceSSIVO das re'

". gras (Metrorrhagia, Menorrhagia) existe tambem um Regu
lador scientitico, feito e�pecialmente' para essas doenças
femininas: E� o «REGULADOR MEDEIROS Nr. 2".

. ....
'

T,1lntü o «REGULADOR MEDEIROS Nr. 1" como o
. «REGULADOR MEDEIROS Nr. 2;;, contem· elementos em

..

cientes, que f.azem desapparecer as COliCá.!s, .• d_?res, .indis"
posição, tonturas. dores de cabeça, perturbaçoes Vlsuaes

emfim; todo o mal-€'star que acoIDj;lanha a falta e o exce,s·
.' �o das regras. .

.....
.

.
' Note tIem! Para a falta ou .insuUiciencfa das regras, o

remedio é unjoo:
.

. .

.

"Regulador Medeiros Nr. I"
Para o exeesso ou prolongamento exc0ssÍVO

grs6, o remediu lambem é unicf.):

"Regulador Medeiros Nr. 2"

mas, espinhds e nó

intimõ d ...:, se

nhor<ls (;:cntr<;

�or·r�m,ç,?·to51
ílôrcs br,:ln":6�

etc.)
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j�
t.: HEMORI·tHOID.�S - sua cura radical sem operação l' sem do!' �.j� DOENCAS Al'\O·RECTAES eOliTES e DIAH.R}J}�r\S .- r-beldes S

f:�
.

Sua cura pelo tratamento. directo do intestino !:.\Varizes e Ulceras da perna· eua cura garantida sem o -erações. !• Estomago - Ftgudo _. lntestínos i 'I

� �
.

f·�:�
Dr. Mendes .'. Araujo .�:l.Com longa pratica só na especlalidade {

t!
Av. Joã« Pes.s.(ia, (i.':.;'.

:) r
.

1 �-.

� Curtityba. �� SI :; � n :. i
I� ;-;d----;�-�!

l'1I!I

EH

Svndlcato
. Condor!Prefeitura MunicipalLtd. I

! da BlumenauLINHA P.ARA o NORTE
I'erça-íelr« ate Rio de J1'Lieir<.
QUal'ta-feir:l. até i�at:ll t� !::.'uúpu
õuinta-rei�a até Ri.) cem Hgaçii,)

(até Rl"Ü{fI;-
Sabbado até Rio de J:meil'ú

I LINHA PARA O SUL
I Tffça -íeíra atl' Euenih Avr'::'3

19ltal'taureil'il l.HÚ POi' t .., ,·.[eg1'(;
I SalJha!\o ,tH.' E'ul'Ilo" c\} res
1 uem .• 'Idem t' C!:Hc

L ecreto Lei nr. 10
de 18 de Abril de 1038
José

Prefeito
Dl!1. no

buições;
._._._. Ocnsíderando que a Comu,

I nidade de Vale do Selke-bal-
� [xo, no ríístrlto do Rio do

I Testo, deste Munícípío, pela
: sue Díretor+e composta dos

I SISo Fraucísco \Xleiss e AI·

i b(,l'�?,Mm!rü, respeü,:amente
i presíuente e secietarto, pro
i [J(1Z al3 uoverno \l:;níüipal a

i transtormação da escola par
i ticular da Coraunidade em.

li escola !,-ublica Muuieipal, ce
! deudo parü iSS,1 p.reJio e
I mobíltarro:
l (',msidi,i'üwJu ;:;('1' d� con-

�

li "'t:nieDl.'ia.
da !llS;I'Ü(�ção pu·

blíea pnmana a proposta
õra feita;

I DECRETA:
!
1 Art. 1 (1

- Fica criada. urna

I· escola publica Munícípal d�
2;[. categoria ao lugar Vate

! do Selke-Baixo, no dístrtto
i do Rio do 'Testo, neste MUa
[nlclplo, cujo regente p arce

ii
bera os vt:neimenws prcvís-
tos em LeI.

. Art. 2." -_ .i.<;ste decreto-Ieí
I eutrarã em Vig?f u�s�a. data.
I revogadas as dISJ)(iSlÇ-OC'$ em
.

contrario.
Preíeíturu l\1t. uícípal de

Bíumenau. 18 d'_' abril ce
�.�-_.�___""'>":l.�---�__ .

. .. :.;:�'ii 19:';8.

Na lucta antiluetica: ,José Ferreira riu su,«
� �

[ Th(JúdolifUlo Pereira
I

I. Dr. Tobias Gomes Juuquel. II ,--"-Ira, Director da Casa sh.� fitiU· 'O Globo ,j't1v '! II 1# I"
I �le e" .Materillrl;}d·� :Santü i .

..
. .1 U

I r�erezJph1.'P), de Itulutava, 1
O l\1ELHOR SUPLEMENTO JOI MUlas ueraes: i VENIL PARA CIlfAl'ICAS

j Alte�to que G "Elixir .de !
A VEND!tNogueira, do pharmaceuüco I � M.

e chímíco João da Silva Síl- Ne..3ta redcceâo com ROD01PHO
veira. é um produeto que RADl se
presta reaes serviços na Iuc ----.----
ta sntiluéth:a. 1 LeiB;In 11 '�CrUZe·I·. ro'i i�ulUr.t,ava, Minas, ].4 5·34. I kevtsta
Dr, lobias Gomes Junquelru I A' venda nesta Redacção

(Firma reconhecida) i

Ferreira da Silva,
Muaícípal de Blume
uso de SUIlS atr!"

larg�·me".
Deixa-me gritar!

\ �.,

t· o ':me1h;; parõfi: fi.

�9�5e: � doençe� fIo í,elto.
Combate M conSUpa'Ç.nes.
res.frircdOJ. c(Jqql!hn:h�
b�« uthmt.. I
O Xerope Si" Jo� IprcHege e fortifi-eA ti g�,..

tçanta, QS bl'ol'l<:Í'lU>t ;l os

l # pu�� Mi!.!."�-CI � Ii «;uru a�",;;mbtO��I>! e i\"'10' .�_7'lO 1 ..,iIroISR't�

'.�

---..._.- ...... _ .._-

..�

_. ----

··lEMBELtcze S�U SORRISO
COM KOLYNOS

A bclleza e attracão de uma mulher de- I}1G2'H1Cl,l1- mn ito d� d�ntadur[!. que deve
ser sa día alva e bcilhante.

I(Í)Ij·�nüs e�·�tú. aug!nent.anào (i encanto
dE; lujlhar0s de lí1tllhcrí!.s, devido ii SG.ã

'H:çiiú de;;tifl'í;;::t e an'jgeptic:l.
r.;;(, Kolp'os para :;fõutir ao &g-rndave,}

se:n�aç�'lo (j r::t.! el!e deixa na boc\..- .. � ..

Vernizes. Materiaes para

pinturas enl geral
{Un bisHagas para artistas

Qualidade. na preparaçãoIndispensaveis

Jiitl!N2 ."

Ferment M(e
Assucar de BaUIl.llha

. Productos de

..• .!.;".• --.'.�"'" ...
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As senhoras !!io 'd.c:timas em de.
tet;m:inadas épocas de enxaquecas,
2t)atim�nt<1 e nevralgias, A Ca- ..� .

fiaspirina faz, nestes casos, verda- ,......::;;;��'"deiros milagres, alIiviallc{o as .......-. > ::�
dores e reanimando ()

.,.--

doente. �m I:0UCl)S :mi.
11U!()�.. Por iSSO as Sé ...

nltoras devem ter Càfias.

'lU Ah EH

MOINHO JOINVILLE,

de trigo
marcas

Serrana e Iupy
São

.

msuperave lS

c. postal 89 __ . End: telegr. 81I.408 !

��I����i��.
1\TÃO a tem s:t:·��-::c'nte tlr::enz
.z, 'li

3t: veste com apHTO. EHR

t1cP':l1rj('� f,(lbr��.ti.iclo� d3. barba
beru e:::c:1n,ho;;u..1:l. v que só se

pirina sempre á mão•

�.�/ ..

. todas as pllarmacias
1
l

"'.',

c.:
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Imposto
e

de Vendas
Consignações

FACA o sr. tamhem '0 oue

_ milhares de antomobilístas

CIDADE
.DE BLUMENAU

Recebemos do Oonseiho 1 e Jnnanças a AVD. Rio Bran-
Tecüico de, Economia e Ft- j co, 26-A.

'

12" andar. de um

ne.nças a seguinte circular: I recorte ou do exemplar em I«RiQ de Janeiro) 1 o da A- I que tal puplícação se Iizee.·
bril de 1938; I se. Isto ímpertará na molu-

Sr. Redactor I são do Dome de seu jornal
A seeretaría, do Conselho! entre os endereços aos quaes

Tecnico de Economta e Ft- 1 enviaremos, frequentemente,
nanças tem () prazer d€' en- i YarÍ!Hh�fl informações, de in
vlar ,R essa redacção. atra- ! teresse geral.
véz desta, o texto do Decreto- I' Sirvo-me da opportnnídade
Lei nr. 348, de 23 de março para apresentar a V. S. os

.de 1938, assíguarlo pelo .Sr, I protestos de minha particu
Presidente da Republíca, re- lar estima e elevada const

guIando a íncídencía do IM, deraCão. ,

POSTO DE VENDAS E CON� Attenctosamente

SIGNAÇÕES, nos termo� sug- Valentim F: Bouças
geridos pela Conterencía dos Secretario do Conselho Te
Secretarios de Fazenda, ha cníco de Economía e Flaan
pouco reunida nesta Capital Qa�1'>.
sob a presídencía do Sr. Mi-
nistro Souza Costa. e para Iexíto da qual tanto contrí- Nota esportivabuiu fi brilhante eoüaboreção

'

do representante desse Es-
'

O ReclJeativo jogará com

ta�'�eferido DECRETO está o Lau1'o MueIlcl'

, assim redigido: Está marcado para. ama-

«O presidente da RepubU- nhã, no campo da rua das
oa dos Estados Unidos do Palmeiras, um encontro fute
.Brasil, usando da faculdade. bolístíco entre as equipes
que lhe confere o art. 180) prlncípaes do Lauro Müller,
da Constituição Federal e-

'

i da vizinha cidade de Hajahy,
Considerando a neceSSida-j e dI) Recreatívo Brasil, desta

.de de dirimir duvidas que cidade.
'têm surgido acerca da ínct-

I
Dado o valor dos dois qua

denota do Imposto sobre dres, este €:::cont1'O promette
Vendas e Consignações, 50· p::er renbkli3simo, e é de pre
bretudo quando ocorre a

Cir-\' ver-se uma numerosa assís
cuàstàncía da «transterencia tencía no campo do Recrea-
de mercaàorias»;· .

tlvo. '

DECRETA: l - Farão; a pl'e�inar os

Art. 10 - Fica isenta do I quadros secundaríos do J;11u,
imposto de vendas e consíg- t menanense e do Recreativo.!
nações a primeira venda teí- - x x x

ta 8 comerciante, exclusiva- Derevão seguir amanhã
mente atacadista, de meros- para Itajahy, onde irão eu

dorias transferidas para o lu- írentar, em jogo amtstoso,
gar em que a mesma se ofe-Ios 1uadrni do Tiradentes,
tue, desde que haja prova daqaella localrdade, os qua
do pagamento do imposto dres principal e secundarío

, devido pela transferencla ou do Victoria S. C.
de sua isenção legal. no lu-

gar de proceuencia, coator-
,

'

me preeeítúa o art. 10 do D. Karla Konder
\ decreto-lei nr. 140. de 29 de

1 . .

dezembro de 1937.'
'

. Asstgnata segunda- feIr;B- •

a
.

Art. 2[) _-- .

C onSjdera.8_(�!passagem �a data._ nataítcía
,_, •• _-__ nn_ ,_ '"'"

_

«transíeréuete>, para os efel-! da exr:ua .. �r.a. d. Karla Kon
_

.

tos. deste decreto-Iei, a re-j' der. dgníssíma co�si}rte do. ChrODICaS SOI".I-!>iCS KREUTZFfLD· SCHADRACK 1 pERDEU SE na �rua 15 de

nosso prezado B.IDlgO sr dr

I
..... "u. , "_

! Novembro, na quarta-
massa de mercadoria a Ii· J

" -:»:
. Terá lOmga1' hoje o enlae,e I "et'l'�a ultima, um" calca de,

. ,.' ,

.

d ' � 'I \' Jctor Konder, ex-míuístro i IL, ..... y ,

lla,18 ou deptOeSltt�sS ü�s vl��- 11a yiação. ANNIVERSARIOS neíras, Engenheiro director da srta: 1. hecla Kreutz el, dl-! easemíra de CÔl' :eivza .es-

pnos rem ..... [1 '-' v

Pela passagem de tão aus- da E, F. S. C_ Iaeta fIlha do snr. Hennann I cura.

Yers�. 30 _ A ím urtancía ptclosa data cumprimentamos -- Festeja amanhã o seu A todC?s os anniversartan- e Augustína Kreutzi'eld, Citro I Pede-se a quero a achar,

d
A,r..

t á
1 bP, _

tQ' a annivers!1ríante e alIDeja� 90 anniversarÍo o snr. Rer- teso {(Clriade de BJumem..u.ll
o saro Udo Sr;hadrack. I entl'egal,a nnsta. redacção,

mOeJfepr:c�ui:: n� r���o/l:� mos-lhe felicidades perenes. mann Jahn, Inspector Tele. felicitú. �ANDNEH.�-GOLL :
ond� será bem recompensado.

fatura. e constará, destaca- grapbiço; aposentado, o qual NASCIMENTOS Oom a srta, Agues Sand· f
VE �I�-E- S'" "'-b .

'I''damebte, dos documentos re- Novo Deleg3do de goza de grande estima nesta
7:t'1', filha do sr.' R.ical'do el' iN_ J .••J!': Uill_.,. �ifl.lO .. �.

lativos ás operações, taIs 1 cidad1nniversar1a�8e amanhã
Está de pSlabens o lar do Alma Sandner, rasa-se hoje�" noI', tJ· pu am .fICano, �1�

como duplicatas. notas de Policia sr. :rvIi�uel Deretti e senhora, õ sr, AlidoI' GoB. I
'l:kelado, com um braço �o·

'vendas e quaisquer outros. a ·menina fiilda Kiesel, filhi· com o nascimento de mais � bl'esulenV�, pelo preço ume)

Art. 40. - Revogam.s\! as Assumiu o cargo de :Dele- nha do sr. Henrique Kie- uma menina, que na pia bap, ODINIZZI--GABRIEL ! de l?O$OOO:
disposições em contrario». gado Regional Ile Policia I

seI'
_ tismal rect:!)eu o nome de Com a srta. Maria Odoriz-

PharmaCl3 de Gaspar.
Certo de que essa redae- deste municlpio, com jmisdi· - Deflue amanh� ,a p!'ssa· Maria Zélia. 3 x 1

,

' , r! B gero da (lata natallcm do s zi. 1ilha. do SI'_ AugllSt') Q
�ão se interessará pela di- ção 110S de uaspar. rusque, _,.

,'r.
y " ,

T" M Jose "_'''b''es :\ntunes CASIMENTOS .Mina Odorizzi, casa·se hoje ------
vulgaf'.ão daquelle deoreta, Indayal e 1mbo, o sr. • a- , , 1'1 ... b. 4. '. fi G
ser-lh��ia'!muitQ grato pela DoeI Pe.:'eira da Silva. -: S(:'gunda.felra annrv.er· '. .

,

o sr.
, T.uj�herm:� G!lb;·i�!. , lAs regatas de amanhã

remessa, á Secretaria do Con· Agradecemos a eommunf· s��rIa·se a sra. d, AdelaIde Rs.allza-se hOJe i) enlace Aos. JO'i�ms p:re" .,TI .lurnos
I' ,

FI· .-
, . - • MlChels. matrImonial da srta. E'rna \ nosso� paraben�. 1

em or'8nopo IS
selho Tecnico de EconomIa caçau I'

.

- O snr· Eurico HosterilO Zinckhalm, filha da E.xma. r , j'--------......---------------- jdigno escrivão em Dona Em,!Viuva Emilia Zfnckhahn, com VIAJANrES Seguiu quinta-fdr8. ultima

c, I N E U A B'U S I' D I'
ma. faz annos segunda feira_\

o Snr. HE'itor Ferraz, banca· I ' para ti CapitRI do Estado, o,

'l.....
.

'''' - Festeja, terça.feirar seu rio nesta cidade. \ HERBERT J:.iERING ! Ciut Nautico America, que
. " natalicio, o menino Moacyr Os noivos depois dos actos \ .

" .
" ! vae- pa,ticipar das g�andes

Sabbado e DOillmgo - as 8 1j4 horas
, I Malbul'g, ! religioso e civil, irão pas- Se�ue �oJt p�1 a o RIO (le I regatas li serem reahzadas

JEANETTE MAO DONALD e r,TELSON EDDY em

I'. -- Tamllcm tercu-reira, as i sar fi lua q� mbl na praia! �.anmro, os::•. He.:rber; �\)-! 8�H, aman?ã, promoyida pela

Oh,' 'MarMle1ta Uma des;umbrante Ope. slgnala a p8.8sagem da data i da CamboflU. lI?g, commCllnente na Ljudla J LIga HautiCa do ES(fido.
M tI t 1" d 1 1* C 'I;. pIaça. !

_
,,' reta da« e 1'Oll. na a leIa o sr., oao arva·

BUCKENDAHL. MAY R � � i---,----·--..,,·-.,_--�----
!h\}� . . I .

E EEtao DO HOTEL ELITE os I �o HOTEL HOLETZ: Mar·
������--��

- N� p�f)XHl�a terça. feIra I CqJ1l
..

a srta. ErJC8 Bu?�en, seg!lintes Viajantes: João

A-l!iU Viener, RoddVhO Habe,
Domingo �- ás 5 horas - Domingo cOIDl?le.ara �als u� a.ano de dahI, I!�ha do sur. EmIllO e darma, Dr. Antonio Sartz Fi· Ig'nacio Barreto. Sena Netto,

_ 1Tm progl'amma variadlJ p�e,cIOsa ex!�tenc�a a s.rta. II Marga.fuh Bucken�ahl, caSa- lho, Mario Rei,s e Senhora, Per�(tZ (da Ford Company),
3 .Jornaes - 1 Cinemaluco - 3 cQwedit-ts em 2 partes Llla PE'derneu as, dllecta fIlha

J
se hOle O 8U1'. Ertel H. R. Dr. Joub'3rt Vascoc �nos (�I MarIO Moutagna, Hel'lmano

Entradas 1 $000. Cl'SRI1ÇB$' atê lI) annos $600 do sr. dr. Hnmberto Peder- 1 Maser. senhora. 1 Netto.,

estão fazendo diariauiente: FSE
OS TRES - G�IZ\)lina \l!::mtit'.

tt"rá. então. tudo 'iW' I'l'(·;:·i�[\ ..
, (ll_,de

f.f\r: Eoonomin ih' L',I!ISt';Hf,·. F01 \�a.
,_elocidade, Eff! ..ienr-ia dI.' ,\"1) (l('-

:í�Cu.hr�6t���a ú .;(.&u· �ii.l·l·ii

::10" postos que ostenram
este syrnbolo, que signifi
ca: melhor funcelonn
nl{·l� to i� vidu LUf:\Í5 loDs;a f

,
,
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