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As

inflamações
•

in ter n a s !
o qUê Toda Ivlulher deve saber

Envelhecer antes de tempo e outras alterações graves da sauder certas.
tosses, dores no pei to, certas coceiras, manchas na pele, dores nas costas,
dores e cólicas no ventre, fraqueza geral, pontadas e dores de cabeça,
moleza, caimbras (' dorrnencia nas pernas, frios ou calores subi tos,

tonturas, zumbidos a05 ouvidos, congestões, nervos doentes, palpitações,
falta de ar, frio '11:::;3 pés ou I!aS mãos, enjôos, arrepios, hemorragias,
anemia, palidez e arnarelidão, azia, arrotos frequentes, falta de apetite,
a asma nervosa, escurecimentos da vista, opressão no peito e no coração,

.

tristeza, cançaços, todos estes sofrimentos podem ser causados pelas
inflamações de importantes orgãos internos das mulheres !

.

O gênio da mulher muda quasi sempre e ella pensa que está sofrendo

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

males. são G1US3dos pelas inflamações de orgãos internos.
.

A prova de que tudo é causado por estas inflamações é que com um

bom tratamento os Sé frimentos desaparecem e a mulher sente-se outra,
,como que resuscitada, ;::.k.gre e contente com a vida, que lhe parecia
durante a moléstia um verdadeiro inferno !

Trate-se

I
Use Reguiador Gestelra

.

Reeuiador GCiStdxâ. t' o melhor remédio para tratar os perigosos
� sofrimentos e males causados pelas inflamações de importantes orgãos

,. jn;::�MrGesto;,. :�:��:�::;;,�:es internas,

�i��.:-- •.. ::·o.ni_!!._'!h'--"""<�;i' .. "':"�'..�'?riF-'",;;:»""b(i.""'J#W""..•""'"''''',.,.''''.'''''''',,_''''''''__''''''''...... ..

S,ERIE. H
•.

' l
.

.'. - I

Empreza Constructora Universal Ltda,da
Premies a que concorrem os prestamistas desta

pl'( rulo principal em ímmovels no valor de

serie:

1 segundo premio
terceiro ..,

»«« "

1

1

100

qUU11tu
quiI1tü

1000

premio;; ern moveis, írutnovets, apolíces da Federação e dos

Estados, !.!{; valor de Rs. 500$000 cada um, (milhar) num total de
�

p,;:'::'!rui[J::; N..i moveis no 'Vf!l.ior de Rs. 30$000 cada um /cente-

na) Ur.HD. :;{Jtf:i! fie

10000 prerntos em moveis no valor de Bs, 10$000 cada um, (deze.

na) num total de Rs.

100000 premíos representados por uma isenção correspondente ao

ílnal do prlaiietro premio da loteria federal, num total de Rs.

100000 premies representados por uma isenção correspondente ao

-.-
.. fInal do segundo premio da loteria federal, num' tota! de

21005'
.

'.� Total

Faça hoje mesmo sua ínscrípção com o nosso

séde a

agente local ou

Rua Libero Badaró,. 103 e 101

Pa u loSão

Rs,
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.

Rs.

Rs.

Rs,

Rs.

500:000$000
1.350:000$000

palmeiras,
üorescen-

Ped:,:bõ .;

r r
. ". 'I

.. ','!. t�.,'r'.t.,!="1.!(,AI·�.'.
>

�1':C�,:;�fí�;r.l .,_� ,- ..... 11. � .a.

IM.CiO Of s, fttÁ:1C!S(O - R(O

H.oSAS, dahlias, CACTEAS, cametias, azaleas,
. CON �FERAS. Arvores de adorns, sombreiras f:

etc.

J!:xpedições para todos os Estados o Brasil precisa

Peçam cata lagos
.. ;

não âiminuuni O

lJrasU!

CA·S··o �, .,"'

-: ,.""

COMPANHIA INTr;r�NA·
CIONAL DE CAPl"

TALIZAÇAO
Amortizacão

jUNnO
No sorteio realizado

em ;10 de Junho de 1938,
foram sorteadas W3 se.

guíutes ecrnbinaçõo»:

XML

'OjV
WGX

ZEA

WAW

CPi)

Os portaüores de titu
los em vigor contem pla
dos são convidados a re

ceber o.reembolso garau
tido, na sede da Com"
panhia.

Tintas e Vernizes. Maieiae) iJ U" ,1

.�.
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targa"lnem
Deixa..me gritar!
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Combate .u·.�
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�·ervjço )\ereO
Fechamento das malas em

Condor,
Blumenau

Bntroi: em. '('irlOr desde 1 ãe Junho de 1918

Registrados somente no- Correio Agenda
.�----------�---

Para (l Sul atê Santiago (Chile) S_i_mp_'_es_S_ím_p_le_s__R_eS_is_tr_,_
saooaao 9,30 � 0,00
3o.bbufo 14 15

14 15
9..,30 10,00
9,30 10,00
14 15

.CORREIO

Para D mo da Janeiro
Para o Norte até Recife
Para o Sul até P. Ale!2T� sabbaao
Para I) Rio de Jáneirõ Terea
Para o �ui até Santiago (Chile) Terça
Para o Norte até Natal e EUNoa

Qi{q"rta
Para o Sll� até P. Alegre (Juaría
Para o 001 te até Belém e ínterlor
de Píauhy Ouarta
Para Rio de -Ianeíro (Juinta

9,00
14
14

ÇWO
9,00
14

,

1·1
.14

15
15

14
14

15 14
!I,:'�O 10,00 9,00 ISyndic-ato A�:!dOr Lida_ICarlos Hoepcke 5. A. 1Blumenau I

--------------------------------------------11

�_�as_aA_ut_oV_wiaç_ão_C_at_harinense' Ud. I
Cargas,

�
�
�
�
� Laguua .. Tubarã,o' - Plorianopo-
í lis .� Bíajaby - Blumenau .. [ara

guá ., [einvllle oe Curityba

passageiros e Encornmendas
Serviço diario entre

Esta empresa dispae de contortaueis autos- omrd
bus, e pode otterecer aos 81'S. pas8ageirus pleno

conforto e sequrança.

2

"'. ' .
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em seu trabalho ...

--:-, MAS 11 K ......, Collectoria
S Dellcínsa bebida - Ap- i

A' medi-Ia que os trilhos da Ciu. Ferro viarla ..::" Paulo, peritlvo e digestivo UNI- i I 'f. dI Paraca avançam pelas terrus \1;1 tía. Terras Norte do Pa- � CO no género. Supprlme mpOSlO e

I rauá, esta vai? tundaüd.o novas ddade�. Agora é lhíporã, �
em õ minutos 3S pertur- �

como hontern Ioi londrina, Neva Dantzig, Arapongas, Ro- ii bações digestivas e as '5

landia, Nova Lovat, Apucaraua. S ameaças de indigestão. S
Cidades fundam-se com pGVO, e este só amue reco, ; Acaba cem os gazes. S

nheeendo as vantagens decorrentes de seu deslocamento. � Restitue o appetite. S
Assim suce-de com o �:,'tte do' Paraná. Legiões. ím- � Vende-se em casa" de molhilCll)s � De ordem do sr. Colloctor Estadual desta cidade. tor-

mensas lá se teem iastallado. O clima temperado as
.

Lavo- � e pha.macias .. no publico e para o conheclmento dos �nteressados.· que
re ce na' sr.ude, as terras rOX:1S Iertlllssimus eompeneam .. ii

I d d' t· d�
o "M� .+«_� Mtll+IHH�_$4.� durante o corrente mez, em to os os las u o,JS, arreca 8-

sobejamente o seu trabalho, pnrmittind,,-Il:t�s exportar para se nesta repartição e em todas as demais deste município,
os mercados consumidores: CAFE' ALGODAO. TRIGO, MI·

Doencas
o 2' semestre do Imposto acím-, relativamente ao corrente

LHO, BATATAS, AVEIA, ete., bem como madeiras em geral. anuo.
A -seducção do Norje IG Par-aná exerce-se em todos' Os srs. contribuintes que deixarem de satisfazer o pa-

os sentidos e todos que para lá vão. ficam. Ficam porque ve n erea S gamento no corrente mez, poderão razel-o no mez de agos-ganham e vivem bem. to acrescido da multa de 20 .r.
. �·:ão ha saúva nem outi as parasitas 8,ricolas, de ma-,.,. .. Finde estes prazos, a cobrança será feita judiciaI-neira que o esforço empregu.Io é aproveitado «in- taíum». V.e�hÍ!Co haber t.omado el

mente por Jntermedío da Promotoria Publica desta co-
/ eElixir de Nogueira», deI' \..

Não vacille. O interesse é

seu. Adquira seu lote, Phann. Cním. Juan da Silva marca, de accordo com as L?IS em vigor.
.

Sil I Blumenau, 1 de Julho de 1938
ou sitio fazenda cO'U fac.lídade de pagamento .Ia I

1 veíra, con nn
. resultado! (ass) OSNY �1ELLO, esc:-ivão, ,

muy bueno. SUlrl durante i '

Companhia de Terras Norte do Paraná ! mucho tiempo �e enier�e- ����..�,'_�.="!,:_�=�mr���_�,mr�.M�,,,!,!,,�����.�.��
. ! d?ds venereas sm que mn-

SUL A M E R I C 'A C A" P I TA til A �'A OA maior empreza colonizadora da America d3 SuL g(�n. medi.ca,/l�?t� Hegara á 'n· ,

.,

'
"

Representante geral para o Estado de Shuta Cathari alIviar mi 8ufrHment�. J: con
�

na, Dr. Waldormir Lindberg. .

solo 6. frascos ue {lEn�lr de
Solicite informações detalhadas do sub-agente autol'i. NogueIra,. desaparemo por

zado, Juão Fertari'i, - - Hotel Holetz - DeS�[1 cidade ou c,ompleto esta e�!e�medad.
I

d(il procurador neste Estado; ilI'lax Mtiyer - Rio do Sul. �nvlO íl Ust�dt:S rol Iotogra· ;\ rmn3

As pes�oas iuteressadas serão acompanhadas pelo fIa y e.stas lmeas para que
agente, com sahida desta cidade nus dias 2 e lfl de cada I agan Usieds de eIIas elo uso

mez. PasS8rrem �, mudançd gratuita da Estrada S. P. P. que crean mas conbemente.l
�

l'aysandú, (Uruguav). Ene-
I

N. R - Nenhum agente está autorizado a receber dj· ro, 7, 1930.·
� ,

!
Ilbeii'(, em nome da Companhia. Rogelio A. Volpe !

(Firma rêconhecidaOl i
i

����������!�����.�,.�������oc����_�e���.�'�.n��_�&�A���������������������� ITodos os portado�e8 dos tHulos em vigor. sort�dos com

S A·
! estas combinnções, poderã() receber immediatamer:te

. I o capie;!l garantido a que têm direito
I

II
.

III I Paulo Grosser \

1�-�.f�&&�������4_�.mw=�·&ME��-�-=�-����.�W����������
l
I

,I
I

I
I

",I' ADOPTADO OFFICIALíV;NTE
NO EXERCITO

I ELIXI R "914" t
Com o f,1.:1I uso, notu-as em I

poucos dias: Ii- - O "anguclimpo, (18 lrn- !
purezas e hern estar geral. t2- - Desapparecimento de
Espinhas, Eczemas, Erupções,
Furuuculos, Cnéeírus, Feridas
bravas. .Bôba, etc,
0.3' - Desapparecím ento com

pleto de RHEUMATlSMO, dô
res nos ossos e dôres de ca-

beça. ,.

4' -;- Desuparecimeuto das
manifestações syphUiticas e
de todos os íncommodos de
fundo syphilitica.

5' -, O apparelho gastro
indestínal perfeito, pois, ()

«ELIXIR 914,) não ataca o CjS�
tomago e-zião contém íodu-
reto.

.

E' o uníeo Depurativo .que
tem attestados dos Hospítaes,
de especialistas dos Olhos e
da Dyspepsía Syphilitica.

VIDROS DUPI.oS - Já se

encontram á venda contendo
o dobro do liquido e custan
do menos 20'/. que dois ví íroa
pequenos.

,;
iSof.re de freltueníes dores Icm

Eara;� pollfadas na região renal que
lhe lirqm II) prazer de viver? O ami90
está necessitando
de PIL"\1LAS DE
FOSTER.
·ParCf· faia 'pad",·
c i mr. n l�o s e I a s

dão, al'�'Tio quasi
inslanta:neo e cura

:mpida.. Devido' á sua

"orte aCÇão durretico as

PILULAS DE FOSTER
exPélem do organis�. :"
mo o excesso do J LJi>
acido urico causa-

c:l0t' dá reumesâsmo. \ '

'

irreqularidades· \'
..

urinariqs e de tontos ..

outros sofrimoruo". \ .<

A cura das
Sezões

Infallivel eIli poucos
dias somente

-

com
as afamadas

--,�-

Pilulas Dr.
Ro)'naldo
Machado

r,

5

DA!?-tI<E-l:MOS UM NOVO 1l0STO

DE COHFiAHÇA E DE fUTURO.
TRA8ALHE COM MUnO GOSTO,
E MOSTRf;;·S� ÇgM APURO!

o exito anda de mios dadas ,com o apuro pessoal!
I Não se pôde affirmar que-o aucceeso de

penda apenas do apuro pessoal, mail,
em regra, são sempre vietoriosos os in
dividuas .de apparencía cuidada. P,,'rque
apresentar-se, então, com a barbe por
fazer, si a Gillette tornou (I barbear

m diario LdD pratico e economico P Porque

'-�I descuidar do apuro pessoal, para, dcante
.

! Inl do fracasso, proferir, mais .tarde: "Si

·Y/'. ""! -,
,

1 j I' I eu soubesee . - ." Porque perder tempo ii Caixa Poeta! 1797 - Rio de Janeiro
���kà§)z::3Z�1#�:��:�����'_��,#;ihJ1i.l���I 1'IIIInI!__= -

Adquira, desde já, um habito que vale
ouro: barbeie-se em casa, todas ali ma

nhãs, com um apparelho Gi11ette e

Illl insuperaveis laminas Gillette Azul.

-v

6811, t-4--111 e· aJe

,...

remuneraçao Estadual de Rlumenau
(latente por venda de

e fumo
bebidas

"

Edital

ímporti:1nte Companhia de Capitalização da
America do Sul

Capital realizado: 3,000:000$000

OYU UQS fQP SUB BUX QNU

AUXlb.IADO

Plano A

A 'P R E D I A [J

"

EMEELlEZE SEU SORRISO
COM KOLYNOS

Circtnnscrípção Sanfã Catharil18

Distribuição de 30 de Junho de 1938

l,_ D..,1!",n). e attraçã.o dSUn1a mulher ds
pendem muito da dent.adura que dev$
ser siHlia ulva e brilhant.e.

KoJynos está augmentando ri encanto
ce milhares de mulheres. devido :i &112.

acção dentifl'icia e antís'eptica.
Use Kolynos para sentir a agrAda..,.l

sensação que elle deixa na bocea.Approvadu pela Snr. Fiscal Federal em Porto Alegre

Pontos

Contr. or. 32 - Paulo A. Schmalz
" " 857.,--, Germáno

o

HoUmann
" " 555, - Oscar Duwe
" i, 1016 -_ Erwin Hadlich
" " 964 - Christian Gude
I< ., 364 -- Richard Rüdiger
" " 109 - Augusto Urban
" .. 797 - Raul Deeke
" " 295 - Valério Gomes
" " 370 - Curt Ramtour

Transferencias: eoutr. urs. 2011- 083,
191/4.114, 1,048/4.082 (parte)

Plano B

JoínviUe (parte),
Bl'usque,
Rio do Sul,
Blumenau,
Blumenau,
Rio do Sul,,

Joinville (saldo),
Blumenau,
FlorianopoUd,
Flofianopolis,

1.(104;4.075, 756/4.069,

9:000$000
10:000$000

5:000$000
2t :000$000
15:000$000
lO:OOO�OOO
27:000$000
30;000$000
10:000$000
10:000$000

Antiguidade
sem jur)s trsí.

.oI. I'
9.670
9.649,3
9.ó43,2
9.631
9.584

á disposição com juros
" 'i

" H

.. ��,
H "

Ganhe 12$ diarios
" " Em sua propria casa, nas boras

vagas, na mais rendosa, original e
artistica industria domestica. Facil
para ambos os sexos. Inbrma-se
gratis. Desejando-se amostras e ORo

talogos illustrados do trabalho aexe
üutar, remetta 3.$, mesmo em seIlos
aF. Marinelli - Rua 15 de Novembl'o,
312 - Caixa Postal, 2436 - S. Paulo

Contr. llr. ,1.048 __:_ Emprestimo Hyputhecnrio .Joinville (parte),
ii " 4233 - RudoU Wirth Blumenau (saldo),
U ,. 5635 -- Verissimo Galdinu Duarte Lages,
.. .. 4422 - l\bnoel F. Coelho Florianúpolis (parte}
H •. 4139 - Emprestimo fIypotItccaritl Blumenau (saldo),
" ,H 4074 - Max Mayr Sobro. Rio do Sul,
" " 4106 � Oscar Handke Blumooau,
.. " 4124 - -Rans Jordan JQjnvil!e (parte),
" '; S058 -'-,. Julia Nuesser Lages {saldo),
" " 5034 - Paulo Ramos Blumen.au (parte)
.• " 5509 � Angela F. Vaccari Urussanga (saldO),
" ", 5619 - Werner Frillmann Blumena� (parte)

Reeisões: Co:1)1'. ma.4.265, 4.025, 4/194, 4.426,. ,1'137, 4332,
4.179, 4.198. 4.236, 5.0�9; 4.005 5070,5.051,4.032

Total ·di�tribuiôo neste, Estado até hoje 5.556:000$000 á. 250 plBsfamistas
. Abs�!��m�O�:l:��;'Ie t

Sociedade çommercial Livonius L'd.,. Correspondentes LBl""��I1" -::ta::;_"��

12:000$000
5:000$000

:w:ooo$ooo
11:000$000
3:500$000

10:000$000
7:500$000

30:000$000
4:000$000

12:000$000
!4:000$000
3:000$000

12:610$900

R.. Sieberi & ela ..

QU'irtos conl'oríaveis e cósint::
j de primeira ordem

Impressor'
PRECISA,SB d€ um rapaz

de 15 - 16 anno6 neaia re

daccão.

.�ntigu!dade
Sorteio

Serie I prcfcia..
4J54ü
L1.417,5
,1.415

prefcia.:
2.777,5

.. prelcia.
1.812

"

Sel'ie II

Serre III
.,

'�---�-----

Para seu &rmundo prefira
esta folha

j
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ADI:.
DE BLUMENAU....s_

Ii FESTIVIDADE DOS ATIRA-Loteria do Estado 1 Chrtonicas
, DORES NO GARCIA Resultado dQ�'pl'emios ma.io8[

,

A Sociedade dos Atír�do.�es ;�Sd�aj����a�?naJ(I�e 5a. feIrtt] t)'olta ao passado.
«Oeneral osorío- far� realí- 1162�, 5� )

contos; �: 4469, 41 !lLUi tldü a saudade vim' trazer pat a o nua. w'raçãozar amanhã no baírr o da contos, 10.0, 2 contos; 14�10.

'I
fl'-i �·tJ'·I.': ualaoras teitas de reeoraações deixarei a minhaC·

> .".

G" �,' dí I f 1 como: 14736 1 conto' 26,24' , , .".� t ". .

,." L J
- •• •

. incoenta ann�o� de investiqa- �arCla U1lSua, tracrciona es-

500$' 2752 500$ 8228" 500$: alma l:íJl!\aT o poema da SlfG grande emoçao ... Jr.wel'elno:
,

,ti '.' (. v, '.
ta aunua

",
'

. .. _ . b 5'$ " ,

"vlwl,("11le, os momentos sentimentaes ria minna uida ... Sera,

-

,

",

I b
.,. ,

d' d·
Os festeJOs ímeiarao hoje 11301. 00.

,. 'd! a aolorosa alegria d« 7'l'iJirt('r todos 011 sonhos que a 'vidacao e a a oracao e me Ica-�áS 19,30 horas com uma reu- �dum, Po1'O lOIOI1Cl! vendido
destruiu '�o cOítt�cto com' a ''fealldilde' Voltar ao passado: .

".
' I níão dos asso,eíados na Em- na Cl. arte de .aguna e os! n' '/;1"la p"l'e(J>,jl'a�i7O em busca (li'os !iOl;.'i'F)S e das tltusões

t "B' 'I
"

I O" damais IlUWí:;I'OS sane se te """'� ',1' '}" '"'- ....... ' ,

rnen OS ayer c preza .ü�ustr�,a areia, .�e id
· ...(Ol',. ,,:jque foram o rn,u;Ulto maior da minha. vida .. ; T'oltm';. O

"

, ou�le fmm!ll';lO um desíile
I
rem �e � adquíri L SçPOI pes

I passado IJcc/!'!,mlo au l{!l'lr/e com, todas as suas muruv'llhfls, ate o. sr, ?�e.ense, 1
soas sldentes 1l�:,IU.

�

i r: com t(jd��s a.� suas tru;t�2;(lS.," qltatl�lú a sauda(�e me)'
•• Na vida .1e um individue I se tornaram tudlspensavels Amanha as �, horas. Alvo. ;

,

.

c T
Il.'1ltoiltrara no lI!f'/{. coraça.o ludo aq�tlllo que �ofrl trans-

ou de uma'S(:c!edade,o,trani> 1��UXi:ial'es para o medico. r»da, em seguída, concentra'113iC�Q
o tíro ao alvo, s tormado na mar» exnlendida das minltas otortas, encon-

.cyrs� de. �(-:n,o seculo e ulO- Ha pouco tempo foi cousa- ç�e dos Atiradores no Salã� (\' noite será lev'�do ii eI'jlraní todas as mtntuis dores transtovtruuuis eJn inspira-
tívo JUEl{ÜW(:I.uo para

..

estabe ! �:u!dQ o.' Prontosil, que no Hínckcldey. A's 9 horas dará feito um grande baüe social. i dto .. ,

I ,. I I ('I v1-'.'l '7("1.0Cer uma 1_;';'!llpa!'Üeao t;nd't;; ,h'C�)rrer de g!gUild meses ...... 2 • ,U ,_ma_",.""'1I =WI.i.'m":::::4T."<=__.","� ,
__ .L ._;, .J

f! pl'eseHi�· e o üia cujo cín IdJUUÇ0U tarua mundial.wíndo

R
·

B "'I a Cio
I (Original J. .8. 11.)

.(lüt:ll t,enafl.t: _�.,.e eOlJ.HH :'!1iora, 11lrehenCI1er sensível lac�wii ecreatiVO r�lS1 �. J I ---- .. -.,.-'"" - - ,_ ....... ,,------

.

Este eXdDLe. dr! pd;sa�o na therapeuttca, por sua IDe· k...
ftnníversurlos ! posa do dr. Julio Benauxrem tanto mars IUUdítillHUW\kualaVf:':l eHh\acia contra va-

_,," \. i,Juiz de Direito em Brusqueem se tra!8udo, como no cín rias ai'fecções sceptleas, eu Convocação para Assembléa Geral I � a�em annos: .! e o sr. Sady Guimarães, phar-coentenart« da Ct;'-Sfi Bayer.!tí'e as quaes se destacam a
�

, HOJo I] sr. Arnoldo Pauli e maceutíco nes ta cidade.<1(: u� ���err:( lnmento de ,febre puerperal, a erjsip€� De ordem do Si', Presidente em exercício, convocü d. Emm� Serllingwein, esposa i A' todos os "annivt rsariao-cita S!gmfICaçau para toda a (12 etc.
'

lodús os sücios quit(.�s desta s.:;(�iedad'3 para lifit-l. Astii.�!n· do sr. ;glWCi<.> Schlingw.:in. I hls os cumprir:ientos de �Ci.11lIlJ::ullidade. ��� reü1idallE' d�-I 'Os lalwratQrios BByer tra� bléia Gel'al, no dia 13 .�� julho. ás 20 horas, NO. �ALA(J Aü.w,nhã o menipo Juão Idade dt> Blumenau:l,ta �e 1888 o wwio dos pn 1!:.H:llharam com exito, igual. 00 C, N, AMERICA, 311m_de se proceder a elelç:w dal,Jacio filho do �r. Mauoe.l Ma-I
�}<:U'?;;.y<U��f�:�"". i�a". �:�.'�{.�]�8':! !i.lent�3'. no t:rr_t'Jl.o (\03. rued!- lJo�{a pirect?rfa e �!tcraça? dos ü�tat�t�s'f .Lell�br!) a�:� l�:�� ?lladLl, o �;.: .�lIr�d� Be�rns e I Enlaces
Clllú�l":,_, gra,<".", dC,� ,l·.hv:'f

<'IÜHJl1,'\lltOi5 hlOlO"IC!)fi 18to e
!RC,08 que e pCrlllltldo votar por. ldteIJ?le,dlO d� um le1Jll:· ,t sra, d .•\1",Il..1. tlllvu, tl�posa CI}lli a srta, El::!iJ, DallJke,ID€dwwa IS,.;;\ apl.:l'8�·nía ac- d?S harmonios � da� vitami� õentante, cuntanto que o voto seja erVlaou em sobl'ecal'ta do sr, Beruardino Silva,

R' lãtu€.�m€[!f12 tu.',! u!�a.�ltada, I na&.
.

lte-cheda. . .
'.

Di'! 4 () sr. Humberto Sada ID'ilhha1kdo sr� l'!�U h(.�J' t� �n�;.\:'�ste desenvvlvImentD, ii!, ,_" SeCre.la!'Hi do R B, S. C. em 29 de llmho de 19HB. e fi. menina Carmen. filhinha a. e, C' sa·t-; � te.

pal'til' de domínios ,�jnmais in I ,'-\6 .:.inve�bgaçoes _ Pr?s:e·, :iViARIO HAZZU\:( 11(' 31'. HenrlQllEi Kiest.L 'Bl\lwm dBauSe;. la.vradvr em

Vestig"d'os, ,POl' L�m gruIlde I gU,er.n.t>8,m w,terrll.pçao. t'1{l os. 2' Secl'L'LlfÍO DI'·, :-: d 'k'.-thPo""' "L'lUv ps raço o Ua.,. 1" ,

d f . t d � v ... U ,.Li., U. vI �. ,_ '-", -

-, Aoa nubentes as feii citac.. õesparte impnlsionado . pelos: e .: I.C���S p�ra o es u � e a

&ctentis�8 dos LaboraWrios,WlC8�a? fu�m. levaD�do8 �����������-���'����_�"����������������!�����Idesrn fullia.
13ayeI". ,I nas varIas

� �abrHlas Baye�. . .. ,.-,.";.. í ConcertoApós o ,descObriJiumto e I �a p,o�c.? L�)l P�!lto ,ao gerv�:
.. _.'

L
!intr()�UeçiiO da Antipirina e f�? da ,hslrl;;,u:çao oe medi.

J OMPiRHHI& MTE
.

IIj ! Deverá realizar' se hoje á
da Fanacetíua, que ainda I c_ame�tos u ..... ,a.�rüp;};no _p�r;. .ti ft 'fi _.... i noite na Sociedade dos Ati-
Blantem seus postos entre os I �:c.u!ar:p o_.�u _,.B��,el ,ao 9t 8 .. 1

I' l'tldores, um bellissimo con�
:,intínÍréti.-, ." , '�n::iJ'J'esilj'<s ,'" lmpLl1�'<, fuUlldHÜ dedICOU

A'.ll\ C
ri . DE) - certo, promovido pelo ClubsPO'-u:I'a���e'" ,,:;"",; 'Vi�,fí):·j�s' I n máio!' inti'HeSS€.

'

->11'1,11
�

'ÂP'I �-j-lZ li "'i- ll\1usical local, cujo program-

��ni�:'�Io���,:�:��"ti;f,t:,!�:jl .

_, _ '" . A !ypogra- 1Im\, !111��llu,,:,�, d��51il� "'��.. 11���1g� ��lgade�i��nt�u�l:�
{\fHií;l:des ,!,-.'>,: .

:��i',(:Hle8 lato") mp[ e�505 phià ãa,"Ci..1 !ii �,'..;.::��,'.11:.,i.·,'",�",.�:,-.:�,;:.,f,:.'."ê,�:,�,"
";:!'I

_.'

' Heins Geyer,
,.���4tGll{j8 Cll1rnJ{�L·:"IJ�n�'jnft���u., Idade. dB Blun.�0naí��, (IUe aCll- ;'"':_ J,_� __ �

tlC�:5. pt,ai'macúlogJCv.:1 e tIO- !!la de instaHm.' uma secção AUTO.RlZAllA. A FUNCCIOJiAR E FISCALIZAD.!\. P(!l..Q. .tGOVEHNO FEnERAL I Viajantes
loglcOS. I de impreSSos avulsos, para S· I 't t t 1 d d EM�lANUEL BRAND,Bafio cital' ü desüOoi'lmen'l qualquer Hm, está !ipparelha· BJa O 81 011. BS B mez O con Bmp a o a I Co!n o «}Ionte Paschoa!'ó,·

to de Salvarslu! e cIo Neosal- I da parti. satisfazer o mais "
segulU para a AUeroanha a

Xf;:��nf;��e�:S���Ni���l ��'� �lt�.�!r e����:dO p��q�:u� COMPANHIA INTERNAGION AL DE C APITALIZ A�AO I 8J'•.�mDlaIlüel l�r�Ud, qtJ.�, lia

. ,ira a lues; a Atebrina., e a trab6Jhos é de pi.'ímeira qua- 11
,

11 li li li: I ��UloO�.;�II:'snU��f;�)m�fte���il���:·

P�asmochinii contra o impa !idade,' a impressão é a mah .

, I ta cidade e ha TUillS ou me-llldiiC1illO; o Bayer 205 �Ger- ilerí'eitó. pOhsivel e (iS preços q�w offerece ao pnbli.co. os s�u� vant�jo�os plal1?8 Lie economia. e capitalizaçãv ll:e� nos um, Rnno, exerr.:_ia o l�al'.xnanina), tão BfHcl:lz eont�a a os mais l'Hzoaveis da praça. dIante pal'cellas sua V1SSlll1aS, pela.. elUlSS1W de tltulos que, alem da, accunrulaç.ao I g� de \jODSUI Allemao nestadoença do somno (trJpilnoso· Trabalhos a cõres, executam· dessas parcellas 11ara vantajoso reombDJso fnturo, ooneorrem todos os meZ8H a um I CIdade.
·
mia·ge), temível exterminado· j se com a maxima perfeição,,

� h
I '[;1 'U'1 • sorteio, eom oito combina(l,ões difIerente:'1 de trEla letras eontellll)ladas. para seu

-�._-..._,-�.__.-ta, Im Airica, de ornem; e !.'âça v� S., como experlen. 'r , I
· de ani!Ilaes: a Novo.caina, cia, uma pequena ecommen· re�gate ímmediato por. um :alor que :pc,'lde attingir o dobro do valor llominat

\ Ediça"'o de hOja D, 6 p... ags ..
anestesico l(:cal que veio da ua typographid de «Cida' pOIS qu,e os nossos sortelOs l:;ao progressIVos. I ,UU l} .

. ', <ieSV,end�l' . U�IVO,S h(}rj�Orltes!
1e de Blumenau)(! que �ic�rá I

_ . _
· püra a clt'urgw; o Oevlpana· certo do qUE' aC1ma fOi ditO.

R d .

I d 30 d J
.

hSodíco e a Avertiu&, que Essa sec)lãe de impresBos elação O sorteio rea iza o em e un o Conferenciou com o mi-, C(IJ]seguü'ulll 8.l'astar o temo!'

\
é d�rig,ida pilf um velh,o e

XML ,Z�A WGX CPDà nal'cose, Mm\,o8 ouh(js me- habll typographo com 28 ao- L nistlo ria Guerra'.

dicamelltos foram obtidos e, nos de pratica. U

OJV WA.W NHC ZNf " sr.. Nereu Ramos

Cttlema. B,'1Jseh I EUI Brusque acaba, ele Her cont.emplado 110 80l'toío (le amüJti;:;aç'H(1 pela l ..'e���� �e};;1 NR)a�),;;O (4�:!.\�r�
C h- I

.;

I d C °t."
- hontem pela manhã nu Mi-

Sabbado e Domingo as 8 horas I ompan Ia nternaClona e aps'a Izaçao nísterio da Guerra, onde l�eD-

'O T fM lo senhor Mathias Fuhs para. sua filha \VALLY, que ad!luirin, no lliez de .Ja- fereneiou l'lrgo flspaço de
, U ao (TECHNICOLOR) I neiro de' 1�}37! o titulo de lO eOlltos nr. 57.S97j a comhinação C P D, depositando tempo (.:Oill o general Gaspar

Um drama tão variado f: ta.') inteoso como o proprio mar apenas 18 Ílle]]salidades� teve o satisfaçãO de ver tal comhllw:�à.(.., entre as Dito S01'- Dutra. Falando á Ageucia
que é o marco de sua acçã' vertiginosa teadas. Este titulo foi contemplado com 11):400$000, ',)01' ::<enm: 0$ n08SO� tjol'teios Nae�{)nal, declarou que vol-

Inteiramente colorido . J: tará hoje fi e0!üerenciar com
O melhor de todos os fílms 'do mar progressivos. o millistro Dutra.,

PreçQs do Costume Em Rio do Sul acabam de ser conte:mpladot'i li(. meO:;il.W �'ol-tülo de a.lllo.rtiza· O sr, Nereu Ramos avis�
- ela C h· I t

..

1 I C
.

t r,._· tou·se ainda com outros mi·ç:ao p "

ompan ta fi ernaclona ( e api a lzaçao llistros, àevendo hoje S�l' l'e-
os senhores Carlos Knappmann e Otto Lingner havendo an�bos adquirido, no cebido em Dudiencia f'spe.
UlElZ de Agosto (1€1 1$l37, os titulos de nn�. GG.l!)B ti ô{j.I�HI de 5 contos cada um, cie.l neh, sr. Souza. COlltinúa

Pl�EÇO: eombinaç,ãõ Z N W, depositando apenas 11 mensalidades, tiveram tambpm a sahs- o Ílltel ventQr tmtharineIlse
2$000 . - 1$000 e $6Qo facão de' ver tal combina.cão entre as oito 80l'teadas. sf'ndo müito visit�ldo no Pa-

������������������������ 'Se,l-a, o leito!' este me� o contemI1lado. Reqnisit,� Bem ljerda de tempo um ti- lace BufeI, devendo, ao que-. �

informa a imprensa, regres·

'p f 'i' M
I �

I 1 B I tulo para si, para sua esposa, ou para Sf:tt fiHlil, o q 118 pr')11ore-i"mwá tranquilidade sal' em avião da Pauair, em,

re til ur'a unlClp' � ,[' e
'

u'menau e alegria no seu l�T. cOUlp.luhia de 811&'. esposa,
· .• "

i li". II ", .

'

,_ A mensalidade de Ulll títuLo da Cümp, Internacional (tE' C'apita1izaçfl(í não 8, na 3u. feira pI't)xima.
. O sr. Nereu Ramcs. em eu·

V I S O llespeza: é uma eennOIl1la.
j A

' .

�, s

.

Ir 'A-', " Despeza é o g.�asto de um dinheiro tlue não yulta . .l'_;u'lJi.·\r.ün é uma l'E'S(Ij"VU ,r�vIsta a\;,s ,IOrOtUj e," -8t Ifmo1u
, . 'j'

"

. 1- que se ac,ua SR Slel o p€ a

que alfsegUl'a uma tranquilidade. EeOllOll1izar eom vantagem . -- (, 11m pJ 0 .. )l8111<1 ,",1'.)- maneira com que as 38fJjr3-
llnitivamente resolvido pelos titulos (lp capítaliza(;�ã,o, I cões de Santa Catharina es

Economizar com o maxime.. de vantagem � st) é pU;:i:!Í \'el atiquil'indu tit,ulos tão sendo encar:1das· nelo
da Companhia internacional de Capitalização, a uníea C\)lllpanllla de Capi- presirieute da Repub1icâ e

. pelos rulnÍstrob de EslaJo.taliza�',ão no Brasil que nffereee em seu plano (> sorteju prcgressrvo.
Peçam Informações

Agencias, etn todas loealidades ou dil'ectamente. à Inspectoria Oeral do Estado:
Blumenau Rua lu de Novembro. 714 -.- Prdeio LIVONlUS

socíees

MI -

..�

Dumüigu ás 5 1I0!'us -- Progl'amma v'al'Íado
.'

'

Entre outros

o Gordo e o' Magro

De prdbIú du s..,. Preleito, faço p�ibHco aos i.nteH�s·
s3.dos, possuidores de '. apolices ID.1micipais. á c0lppardc.e

,'rem u!:'sta tesouraria até o dia ;3l do corrente mes, afIm
,

de receberem !JS juros vencidos em 30 de junho daE'l Leis;
nra, 106 14·1 250 e do decreto m. 4 (ponte Rio do sun.

" Tesotiraria Mu:aiClpaL de Blumenau, em 1° de jmuu
de 1938;

ALFREDO KAESTNER
Tesoureiro

Leiam a "O C·'I Revista rUZe) ro
A' venda nesta Redacção

.�-������.
Lavando-se com o sabão

«Virgem Especiali�a
de WE'fZEL &: tiA.,'" JOINVILLt: ,�r:lIed Begisll'ada)

_r·�
.

'

l1oupa�se tempo, dinheiro e aborrecimentos

"

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