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Mussolini encontrar-se�á com Hitler C o n t ínua m y s t e r i o s a
em 8erc�tesgar�8n, �eptro de um mez
'Será concluido um accordo de grande alcance sobre

Hespanha e a Austria .- A restauração dos

Habsburgo» provocaria a intervenção da
Allemanha

AUamiro
Guimarães

Seguiu para
Dr. Altamíro
presidente da
Legislati va do

Curitiba o

Guimarães,
Assembléa

Estado.

Prefeitura do muni
cipio de Rio do Sul

II
I

V�ctor Probst & Cia.

Ir· ,

A colonia italiana em Santa Catharina
° cãpitão Euclydes dç Das BIumenau, Joinville e Ja

t:o, 'ora em passeio pela raguá.
Paulieéa, não S6 esqueceu de Dia 17 ultimo, o capo" Cas
nosso Estado, onde reside ha tro fOi ouvido pelo <dI pas
muitos lustros. Tanto quanto quino coloniale'), semanario
possivel, o cap Cas1ro tem italiauo editado tambem em

desenvolvido, pela, imprensa, S. Paulo.
apreciavel propaganda de Nessa segullda entr(Wistfl, o
Santa Catharina, diz.endo aos brioso omeial reformado de
paulistas, das nossas l'ealiza- nossa Força Publica se ac

ções e possibilidades, UOE. C!1pOU do labor e das reali�
varios sectores de activida- zações da colonia italiana
de. em S�nta CatharÍna; Fez de-
Ra dias, cOllcedeu interes-· claraeões iuter\:!ssantes e im

sante enlrevi6ta ao «Deu�sche portantes. A falta de espaço
Zeituog'}, o granõe diario al� nos inhibe .de transcrevê·lals,
lemão de São Paulo, evideil� como deseJavam os..

dando o enorme desenvolvi- (00 "Diario da Tarde", de
mento fabril de Brusque, Florianopolis)

Providencias do S. T. E. para as

próximas eleições geraes de
3 de janeiroA escolha dó candidato do Cattete

o cri terio na eleição do presidente - No dia 24
de outubro encerrar-se-ão as qualificações

eleitoraes

RIO, 27 - O prof-ssor Jeão
Cabral apresentou á Se
cretaria do Tribunal Supe
riúr de Justiça Meitoral, a

primeira parte das instruc
ções que, depois de discutí
das e tlpprovanas, serão ex

pedidas para o pleito de 3
de janeiro, em que deverão
ser eleitos o tuturo preslden
ti:' da Republlca e os novos

membros do Congresso Na
cinnal. .

De accordo com aquellas
Instruccões, será ,de 251 o

numero de deputados na pro
xima legislatura, sendo que
o Districto Federal será a

unica unidade da Federaçãe
a possuir mais um represen-
tante.
Para a eleição de presi

dente da Republica o terri.
torto nacional formará uma

só clreumscrlpção, operando I!JS tribunaes regionaes como

círculos psrciaes de apura-

CãQ'uanlO ao pleito lê'gislati-
O MELHOR E MAIS MODER·

vo, os Estados, o Dístrtcto Fe- NO SYSTEMA DE FOSSAS
deral e o 'I'errttorio do Acre.

A d I C Ih N· íormarão cada um uma cir- 00 MUNDO.

pprova a pe o onse o a- cumsor ípção, salvo os que -�----

.

I d Ed
elegerem mais de 20 deputa- O' H- d b r I

clona e ucac,ão \dús, 08 quaes serão dí vídí- «rim en u g» ra

a Buenús Àyres
a nova organisação do curso secundarío, que abrange I V ...�Íta de professores

os cursos fundamental e complementar 'h
.

{
.

�

rasi erros

Pela Associação da Damas
Caridade, tiveram lugar dia
25, na Penitenciaria de Pe
dra Grande, em Florianopolis
tocantes cerimonias em ho.

menagem aó "Dia do Encar·
cerado·'.
Depois da missa, que foi

rezada pAIo revmo. (·onego
Harl'y Bauel', foi feita p�los
detent,Js larga distl ibuição
de doces.
A sessão solemna do Con

selho Penitenciario do Estado

reves�iu-se de extr�ordinario Visita de um
respeito, sendo apos, entre.
gues as ca�e.rnetas aos libe- dIplomatarddos coudIClOnaes. III

o sr. dr. Edelvito Campelo,
director daquelIe estabeleuj
mento pennal. foi incansavel
em cumular de gentilezas,
todos os que iiveram a feli�
oportunidade de assistir ás
cammover.teo commemora�

ções.

RIO, 27 - A escolha do candidato do Cattete
a continua mysteríosa, A. proposito, diz um commentador
politico:

"Os que eram considerados os mais viáveis, isto é
os que apresentavam melhores credencíaes dentro do

quadro da politica revolucionaria, soffrem taes impug
nações dos seus próprios correligionarios, que seria

impossível chegar a um resultado favoravel. E' por
tudo isso qU(\ um observador politico, a quem devemos
muitas informações interessantes, insiste em affirmar
que o candidato official sairá, á ultima hora de Minas.
Mas, quem? Affonso Penna, Waldomiro Magalhães.
Afranio de Mello Jrranco, Wenceslau Braz, Pedro
Aleixo?

BERLIM, 27 - Em cireulos panha e da Austría.
bem informadas admítte-se Diz se que, provavelmente
agora a possibilidade da vi- as prímelras sondagens ro.
sita do sr. Mussolini ao chan- cam Ie itas no mez de junho
celler Hitler, em Bechtes- do anuo passado pela sra.

garden, dentro de um mez. Edda Mussoliui e seu esposo
Acredita-se nos mesmos me- Conde Cianno, e pelo mínís
:QS que a entrevista será tro do Exterior, DO mez de
aproveitada para conclusão outubro.
de um aceordo Italo-allemão A imprensa allemã não ;se
de grande alcance. refere á visita do sr; Schus-
O general Goeríng mlnís- chnig, a Ruma, enquanto em

tro do Ar da AUema'liha en- certos circulas nazistas diz
contra-se actualmente }{a I- se que o sr Mussolini falá
talia, onde também se acha saber ao chanceller austria- .-----------------------
o chanceller federal da Aus- co, que a restauração dos
tría, sr. Schuschnlgg-. O ge- Habs�urgos provocará Inter
neral Bromberg ministro da vençao da Allemanha, que a

Guerra é esper�do em Roma Italía não poderá evitar.
dentro de dez dias e 'pouco
depois irá a Capital da Italla
o ministro das Relações Ex
teriores, barão von

.

Neurath,

O iíder da frente de tra
balho, Robert Lei, acaba' de
regressar de Roma, onde vi
sitou seu collega italiano, sr.
Oiamettí. O jovem Iíder Ricci
e mais 25 balílas devem che
gar amanhã a esta Capital,
onde passarão dez dias;een
do também esperado o go
vernador do banco dà Italia
sr. Azzoliní. Estas visitas re- A receita orçameutarta ar

ctnrocas, segundo ecredítam recadada no mez de janeiro
pessoas que acompanham no município de Rio do Sul
com interesse os r eoutecí- roi de 60:949$900· incluído o

mentes, preparam tavorávet- saldn do rnez anterior de
mente o terreno para o eu- ,4:285$200.
tendimento, o qual, embora A. despeza foi na importau
compreendenào todos os pro- c-j'l Oe 38:458$100, ficando um
blemas polHicos eurbpt'us. salno para o mez d� feverei-
trará particularmente da Hes� ro de 22: 491 $800.

'

S�i,O esses 08 Domes mais focalizados neste momen
to. Com excepção do sr. Wenceslau Braz, são todos
nomes que não lograriam unir os mineiros".

Farinha de Trigo? Unicamente

Cruzeiro . Surpreza r Boa-Vista
marcas Iusuperaveis

Moinho .Joinville Filial Blumenau
Caixa postal. 89 Eud, tel. SILOS

RIO - Depois de duas títue materia obrigatoria a
sessões consagradas á dis- penas para os candidatos ao
cussão da tíualídade e es. bacharelato em letras e a

tr-ucturu do curso secundario }uelles ttue se destinarem á
o Conselhl) Nacional de Edu- Faculdade de Philisophia.
c8')ão approvou a SUIi nova O Italiano e Hespanhol,
organisação. O curso secun- cuja seriação aindtt não fi·
dario abl'angerá os c.ursos cou delinitivamente delermi

II
fundamental e c9mptemental' nada, bet'ão obrigatorios so
com fi duração respectiva de mente para aqupl1es que se
5 a 2 annos. A Iinalitiade dos destinarem ao curso de lm
estudos secundarios eerá a gU8S neolatinas d� Faculda.
formação humanística da ju- de de Philosophta, Scieneias
ventude brHlSlleira, tendo e Letras.
predominado o ponto de via O CUl'SO complement'lr se- mo, �7 - Foi preao pela

• ta que ::::á ml,dor importaneia rá ministrado exciusivameu- Fiscalização Geral::!.e Lote
aos estudos olassicos do que te n'Js estabe1ecimentos de rias, no val'ajo de bilhptes
as disciplina,:; Hcientifieas ensino secundario. O cel'tifi- do Café S. Paulo, á avenida

propriameDte ditas. As ma- cado do curso fundamental, Ria Branco, Mario Cúnti, na
lerias cbrigatorias do curso independentemente do COill- occasião em que revendia bi
fundame:::te! são as seguintes: plemelltar habilita á admis- lhetes da Loteri&. de Santa

PiII-tuguez, Latim, Francez, I são dos cursos superiores de Oatharina.
ChliIlllca, Historia Natural. �\-I commercio, industria, veteri- Conduzidos, vendedor e

qUE-llas eHtudHdas obrigl1to- naria, odontologia, bellas ar- comprador,á deiegacia do 7°.

l'iamente no eo::::::.plementar: tes, pharmacia, agricultura, rtistricto, foi Mario Conti au

Portuguez, Latim, Ioglez ou serviço€. sociae8 e n1m:ica. tuado em flagrante nos ter

A!lemão, Geupraphia, Hi'3to- Volta a SUl' uma cadeira mos do decreto nr. 24.368, de
('ia., Historia do Brasil, Ma- autúnoma a Historia do Bra- O de junho de 1934. e em se

Ihf>matíc.a, Phy"ic:I, ChimÍc3, sil que será estudada na ul- guida removido para a Casa
Historia Natural e Philoso- tima sêrie do curso funda de Detenção.
phia. mental e na primeira do
° Grego no quarto e quin- complementar.

to anno do fundamental e De todas as materias. re·
nos 2 do complementar cons· cebeu o maic,f numero de

horas de aulas o Latim.

O sr. Henrique Bayma
'

foi a Porto Alegre Commando da Escola
de Aprendizes

BERLIM, 27 - Chegaram a

esta capital os drs, Noel de
Azevedo e H. Guimarães, das
Faculdades de DirE'ito do
Rio de Jil.uejro e São Paulo,
tIue foram recebidos pelo
emb3ixador d0 Bra' il em

Berlim, sr. MOnlz de Aragão.

Campanlla Dontra a venda de
loterias estadllaes no Rio

"Dia do encar

cerado"II
RIO. 26 � Noticia se nesta

capital que p:ntiu hontem,
para Porto Alegre, Q sr. Hen·
rique Bayma, presidente da
Assernbléa paulista.
A noticia vehiculada acres

ceflta que a viagem do sr.

Bayma á capital gaucha, pren
de-se a rectificação, em no
me do seu partid/), de accor.;.

do que teriam firmado.

RIO, '27 - P�lo ministro
da Marinha foi assignado ac

ta dispensando o Capitão de
Corveta Hilde-brando . Osorio
da SilveiJ·a de �ommandante
da Escola de Aprendizes Ma
rinheiros do Estado é.e Santa
CatbariUl:l, e nomeando para
s!lbstituil-(, o ca.pitão José

Joaquim BeUort Guimarães.

Tribunal
Re4ÇJlonal

E. F. Sta.
Catharina

RIO, 27 - P�lo fir. Minis
tro da Viação foi assignodt)
acto approvando projectos e

orçamentos para a execução
de obras destin'1das ao abas
tecimento de· agua á estação
de Barra do Trombudo, da E.
de F. Santa Catharina.

Em sua·,sessão de hoje,
o Tribunal Regional de

Justiça Eleitoral julgará os

processos-crimes ns. 80 e 76
ambos da" 10a. Zona) FIo

rianopolis.

dos em duas ou mais eír
cumserípções elegendo cada
uma nãc menos de \O depu
iados.
A qualificação eleitoral en

cerrar se-á tm prol'ogavelmen
te ás 18 horas do dia 24 de
outubro e es íuscripções ás
mesmas horas do dia 4 de
novembro de 1937.
Depcí s disso, as instruc

ções passam a reproduzir os

artigos do Codigo Eieítoral
referentes aos actos prepara
tivos das eleições dispondo
ínterpretativameute sobre a

divisão do eleltorado, a de

sígnação e preparo nos lu

gares das votações, a nomea

ção e constituição das me

sas receptoras e suas obri
gações precipuas.

OMS

BUENOS AYRES, 17 - A
embaixada da Aliem mha an-.
nuncíou otücíalmeute ache.
gada no proxímo mez de ju
lho do dirigível "Hladenhurg"
para cuja amarração o mi
nisterio da Guerra já orde
nou as providencias nccessa

rias.

Àgentes postat.!s
neste Estado

RIO, 27 - Pelo sr. Presi
dente da Repuhlica foram
assigüados decretos, na pas
ta da Viação, nomeando Ce
cilia Mencl.onça de Oliveira
agente postal em Grayatá e

Olga Schippmann em Pom
merode, neste Estado.

Salario minimo
RIO, 27 - A bancada

classista de empregados es

teve hoje em conferencia
com o ministro do Traba
lho. Foi solicitado do sr.

A.gamenon Maga111ães o seu

interesse junte ao presiden
te da Republica para que
sejam baixados quanto an

tes os regulamentos que es

tabelecem a instalação de
commissões de salario mí
nimo para todas as cla.::lses.
Atendendo aos deputados

o lninistl'O do Trabalho
prometeu falar ao sr. Getu
tulio Vargas, afim de que
no dia l' de maio esses re·

guIamentos sejam assigna�
dos.

Stockolmo, 27 - Annnncia
se que o MIDistro dos Ex
trangeiros, sr. Saedif:lr. visi
tará em Junho proximo os

paizes baJticos e seguirá de.
pois para Berlim. Varsovia e

Moscou.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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(Seção á, c<:ttgo do Téçuico do MiD.iqtel'io da Agricultura)

La�amantn da Taxa -de oonservaçãO'.8 malhoria de, estradas
"0' •. __

.' .. ', 8 registro e fiscalizagão de "Veiculos. '. onsiderações
.

De ordem do sr. Diretor do Tesouro do Estado, laçe
, publíec que, f'ffi. cumprimenta ao decreto D. 8, de '6 de ja I
neiro de 1931 se proceda nesta colete ria o lançamento dh
Taea de serviço de coneeroacão

,

e melnorta de estradas
de rodagem e de serviço de reqistro e tteoaueacao de veí-
culos. para o Vigente exercícío pelo que � ao convidados
os contribuintes da

.

re!erida taxa a apresentarem as de-
clarações exigidas pelo art. 15 do citado decreto n. 8, até
o dia 15 de maio p. vindouro, nos termos do derreto D·

89 de 7 do corrente mês:
Incumbe essa obrigação:
I - Aoe proprietarlos íudívlduals, empresas, soeíeda

de.s ou seus prepostos, d� vetculos que se ut.lízarem das
estradas de rodagem estaduais como tais consideradas pelo
plano. rouovtarío do Estado e nas quais existam turmas
permanentes de eouservação. .:

.

. -. n - Aos propríetarlos de terrenos marginais aquelas
estradas.. até uma profundidade de 5 küometros, desde
que sejam elas pavimentadas CGm macadam, revestimento
sslíco-argücso; ou outro destinado á consolídar-lhe a 8U�

perííele natural ou exigiam .,8, construção de obras de arte
de valor superior a 50:000$, estando nesse easo sujeitos As pessoas afligidas
somente os terrenos até uma distancia de 50 quílometros de uma conslqnie

de cada lado da construção pelo eixo das estradas que a dor nm< costas, de

ela convergirem. -

.

dores reumuüccs

III - Pelas pessôas naturais ou jllridioas, nacionais nos musculos ou
I

ou extrangeíras, de ambos os sexos, maíores de 21 ". Rnos,
-nas juntas, de

que exercer 0.o Estado indústria OU profissão. arte, oficio,
dores de eqbeça
e uma sensaçúo de permanente

OU emprego, ou vivam de seus bens ou rendas, estanrtc fadig<:r.parecem lotalmente vencidas.
Isentas as pessôas cujos veuoímentos ou rendas forem ín- As Pn.ULAS DE FOSTER. entretanlo.
{e:i'iefeS a 2:400$ anuais. QS ajudarão a reClgir contra essqs

- Os con;ribuintes que Dão apresentarem, dentro. d(, ctcab�unho:dorÇJ$ enfermidodes.

prazo,_'essRs deelarayões .

serão iançados á revelia, peI<-;- Em pouco lempo o organismo estan\:

exator, ficando sujeitos ás mnltas de que tratam as letr'as livre dos venenos uricos e os dn!>

a e b do art. 31 do decreto u 8. "

estarão funcionando normalmente.
, .As PlLULAS DE FOSTER são
As declarações que apr, sentarem fraude QU negaçãc garcmtiq dê saude,

Eujeitam aos contri(Juln�eí,; á multa de 20$000 a 100$UOO.
Kesta exatoria ob:el'lio os ses. contribuintes illlforme�.

sobre as declarações de que trata o presente edital.
.

Coletoria Estad.ual de Blumenau. 15 de abr'H de 1937
N. SCHEEFFER - Cc1etor

Edital

�.�'-'

PauTo
Blamenan

Hering
Santa l;atbariua

.

Tintas e Verrdzes. i\laíedaes para

pinturas em geral
aln biS\Iagas para arti'st,as

0"0 •

Tintâ.s
--_......._-----��---------�--"�._-- ------

tOei' ou 'mai5 dj,uiament", poderão ganhat em sua prcptia casa, quan

....... � dI) dedicarem !:UilS horas vaglls d origlnalf artistic:a li: r�ndoH
industriil. ·uM. A, N. I. 5." Para i"f!)rmaçõu, ",sctever a "M, A. N. I. S!',
R. do Pa5�"io, 56 - $al<3141 _ Rio de Janeiro. Rl;c;eberá um fQlnetQ grat!:
uplic:ativo; 'Se qe5�jar ,!!llostra do trI.balho ii exeçutar, basta remeH�r R�,
35000, men.,o eltl sellos do correio. O m�ls extenso e. variJclo .ortinient;
II; cako.m.i<nia5, indtl:itriaes II; drti$ti,,�u. C,Halo!!!)$ gnitis,

������:--::
:)

: CONTABILIDM1E l�
�

{
�:

._-- _.---, .- .�

1 I !! �

re )(} 11·}Ot .

fi;EI�'ritas COU1d claís, le- �{vantamento e ahr rtura S

...•::�de escritas. balanço», S
I i·.�. perícias, organizaçao

'::<f de sociedades, contra-
<

j �� tos, distrates. �:
I f••,::

A. LUGiU, B�Ght reI em ��
1 �: Soiencias Gorr ereiais :�

grícolas. para o �ól() pr.opor-I ndamente, o sj�tema fOUÚCf'O H ;J
ciou ar as produções a.imea As partes verdes se endure- fi :ESCRITOR I O: "

tares, capazes (te maute.r Ú cem. !ignifiGancto-sé e (J$ H:-Ji- s.: Rua 15 fie No v mbro, 87 H
virIa dos rvbauhos. mais encontrem certa difi.;ul >= BLUMKN.\U :��xistem rnZ-fl.lgens que os dade em preild€> 188. I n:;..� ��:_:..:���,�..

:

-quínos dilo pr--Ierencla, ao Além disso, estas zramt
rassn que os buviuos regei. neas ril.;:{8 em hemíc-lutõse
m nas.

. IligoinB, cutína e penlolSanbs:
Os ovinos, se contentam' provocr-tn graves Ierurenta

-rn retcuçar fi relva já tosa çõ es nos rumtnautes. I

a �(r campo por' r utras es.
_

Identíco caso se passa. eu I
a�Cles. ernquauto que os bo- tao. Das pastag-us do capln,
VHlOS sabe«i ir f'reendendo [acaguã, u"sc:i.:1o nas terras
com a i 19UB. a Ioiragem ue- roxas do Oeste de S. Paulo
cesserta li sua alímeutaçã». e das Iuvernadas ribeirinha;
Nos �'ilmpl1.s Argentíoos. do Rio Grande, que semente

pre-tcmruarn as gramíneas após ° ptsotrío pela com
duras Que files Chl1IDUm de pressão do s C'iSOS dos aní
vasto tuerte e que o gado mais. é que SE' torna uma

-egeíta. pastagem preferida neles re

Somente com o 'ptsoteío banhos das nossas 'inveJD,':! I

108 animais se tOfiln tiel'nú, Jus.

I macio, dando logar au apa- Incgavrlmento, os recursf'S

!'ecimento das iegumi!:oso furag�i!,os. �ã() fdúl'es pri
que na p:'imllvera cnnstituem IDOl'dHiIS. IHI� transformaçàef

1 Pfi$to coml1m da pr,)vlucio e d:3se:lvolvim.PDto da ouvi
·te Ruenos Aires. uote�[1J(:a oaclonul.

Est .. fenoml-'mn, se exolicF Convem jmpulsionar sé,;

'lue, DOS cam pOli u.wos, úãl lemol'tl os nossos criadures.
natidoE pelos pnimais, a (Continua)
�rlJmiilea6 aprofu -loam 31

l'alzeg, desenvolvendo exage

�.r·;:�::��::�:::�.!�f fi!hos f(JI'tf�8 e robus�os S

� fazei uso da �
r farinba de Banana J

f� Solalllga :�

f! Marca Chlives ;.:Jt Fabrjcantes: S

�� João Chaves �i
" IR F 'A fI TIJUGAS � '8 GATHARINA !�R NCE ..

��=========-=�
._..__-----� �

o melhor até hoje
empregado! ! !

A ttesto, que o "I<Jixir d(�
Nogueira". do Pharmaceutieo
,Ioão da Si!ya_ Silveira, é em

exce!l�Dte depurMtivo -para a

�ypbms e suas eonsequencia
Roberto Grossenbachcl a?vllselhando pois '�omo Dlt'·

,dICO ser o melhor até boj�
Rua 15 de Novembro,8õ empregado pOI' mim e obtido

optimQs resultados.
NATAL, R. G. Norte
Dr. Jose Tavares da Sílva

(Firma reconhecida pelo Ta
belUão - João Estevam Go
mes da Silva_),

'<APYRETI�rA"? - C�SSI.l
rapidamente a dor de cabe
ça e nevralgias e não per-
turba a energia especific;! Prefira. este bissemaDar-io
do organismo. para fazer sua propa-

6 ganda

Problemas da economia rural
-------------------------------------

nossa

sobre
brasileiros

os

Causas que favorecem ou, dificultam o seu desenvolvimento

(Especial para "Oidade de Bturnenau";
Por José Sotero Angelo,

(Engo. Agro. Técnico do Minis/frio da Aqriculturtú

Continuação
está visto, suas predileções,
para t1etermil1adl:ts forragens.
O criador inteligente e atiVI)
deve dar a terra as vítualhas
das sementes e os meios a

s.. huro: Rua s.li:ento, 11 - (a{lIo,539
�lo; Av. RI(lllrir.�{), 137 � (alu, 2:592

�-----------------

CiRANDE BONIfiCAÇÃO
.AOS ASSI<iHAHTES

Empresa Auto Viação Cat�arin8ns8 ltda TODOS que fomarem ou re-

formarem S\lOS G"ignaluras
d_. Jor/i".S • Ra....istoj. por in
hlrmeti'1Q d' "A EClECTICA"
receberão, QbiQI\ltQm.,,�
grQCis • 50eM mais de�p8z.ÇI'I,
.. 111 (oda aS5ignatura, Iivr05 •
..colha de v"ríQda eCQfflfl1eta
w,""c,50, que obr,,"Se !<)dos
as ien....... • conhe<:irne"ÍI>�.
AJém dis.... " ouilll'lantM
continuam gOJQndo ele ,,,,doo
os direitos a vO:iltogen!5, i"d ... ·

.ivé .. po,ticipa"ao oos >..,.

leios dOi pramiQ:..S o.fterecidGa
pejas emprc..... jern<lIistlc....

Caro-asõ , passageiros f Encommendas
Serviço diario entre

Laguna te Tubarão ... florianopo ...

lis " Itajahy .. Blumenau .. Jara..

guá � JoinviHe - Curityba
Solicit.m pro.p_•• <onte"
do Q fc-1csção dOI livros ..

t10s o\Jtro-s brindos e 1nformq ..

-çÕVi qu. sõo de sou inter.to,...

lista emp-resa dispõ� de wnfortaveis autos- omni

bus, e pode Orre7'BCer aos sor·s. passageiros pleno
conforto e segu'Y'ança. •

PU1U,ICIDADE

Â E(LE(TICAAGENCIA EM TODOS OS "LUGf.!,RES fr1ENCIONADOS

Stae Cafharina
ASS!GNII.TURAS

Blumenau

CORREIO AEREO
o sonho de todas as

tt'.L.ulheres

Ser bonita e predilecta li'ECHAMENTO DAS MALAS

PARA

SUL (Sul-brasD e Republi
cus Platinas) cutia TERÇA

FEiRA as 10,00

NORTE (Norte.Brasi1, Alrí
ca, Europa, Asía) Cada SAB

.BADO ás 10,00

_..--_----'_--------

se realisa fazendo uso
-----'-------_.--�

DO

Creme viíaminoso
Procutol B1umBnau�Europa. Bill a dias e

mmo

Que limpa, conserva
---------------------�- ----

Informações e PopeI-avj
ão, na Agencia dos COlToi
os e com o Agente da AIH.

]'RANOE

e rejuvenesce a cutis

Vende,.se na

pharmacia Orion
BLUMENAU

ftestado do Dr. NHo Sal
danha Franco, medico chef,�
do Hospital de Timbó.

Ao Commercio Attestü que prescrevo elIl
minha clinica, com opUruOí
resultados, o prepar�últ}
"APYRETINA", em todo!:i Oli
casos indicados.
AflS. Dr. Nilo saldanha

Franco.

.
Communicamos, por este meio, que os nossos, geren

tés Rudolf Renar-d e Otto Rena1'd Senior de hoje em di.
\ute não poderão mais assignar �ela nossa miaI de !N
DA.YAL neste Estado, e que já deixaram a nossa tirITa.

O novo g6reote será O 81'. Arnaldo Jfitt .�. que pode·
['á assiguar pela nossa filial acHna.

lndayrIl, 7 de Abril de 1937

INDUSTRIAS RENARD LTDA.
Ass. auo Hennrd
Director-Geral

DESPERTE A BILlS 0#

DO SEU flGADO SEM
CALOMELANOS

,�
!l E Saltará da Cama Disposto

Para Tudo
o úE..do deve derramar, diariamente. n·'

estomago, um litro de bílís , Se a bili9 I: -,,)

corre JivremErnte, os alimentos não :l;j,.J

digeridos e apod�. Os gazes incham o

catom..go, Sobrevem '" pr;,;ão de ventve,
Você sente-se abatid!' e COIUO enveuenadr-.
'rudo ê amargo " a vida é um martyrh'.
Sâe8, óleos mSnti"i1es, laxa.,tcs ou pur

gantes, de nada valem_ Uma simpl<:-J �va ..

cUllção nio 'tocará a eall.5a. Nada ha ro",,,,;"
as famosa: Pülulu.s CARTERS pa.ra "

Figado" para uma acção cel·ta� Fa.�em
correr livremente esse litro de bills, e voe..

sente-se i3isposto Jla�a tudo_ Nao caUS"nl

damno; são SUD.,..-es. e contudo são rna_l'lwi
lhoes.s para fazer a b]'Us ccorrel' livttunente.

Peça. 85 l>iUul". CARTEItS par.. o J)'igndç.
Não aco'!íte imitações, PrefQ ��OOO. -

AVISO
-0-

�}<,DIMOS /lO!, 1.)nS�()S
p�ez8do� a"�lg!!l1J1-

tes de oú-' scientil'](;arell1
de to la!' f' q 1111 i BC] II er i f'
regularidadclS que OCCOf

rerem com fi, entrega
dest.a !olhii,

A Gerencia

f
I

ENFRA.QUECEU-•• ? '

AInda t.", ...... d4r ...
coat.. • .. ".Ito 'P

Ue .• ,",der••o ltimeo

VINHO CREOSOTADO
.............

.... Mllft lUlU

V d barato
eu e-se prateleiras,

balcões escrevaninhas e ou

tros moveis para ca:sas com

nerciaes.
,1ratur CAS ..\ HERTW!G

Rua 15 de Novérnbro 127.
r

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



uCIUJlDE PIE BLuMENAU»
iJj1. .... __-..-- DIIIII----=----- ....----------- iIIo'IIiiIU

Cl1)i-\DE
DE BLUMENAU

Bíssemanarto de absoluta
índependenoja
-

E�jç5e!;l ás qUiJ.rtas,!eirIlB
ê uos sabbados

DIrector:
DR. ACH1LLES BALSIN'

o
p

melhor CA I�N H
w..A qualquer ES.T ADA

. Gerente
RODOLFO RADTKE

Redaccão e oHicinas
Travessa 1. de Fevereiro n' 7

Caixa Postal - :í7.·
BLUME'NAU
Santa Oatharlná
-.

4: ;SSlGNATIJRAS
AU:JO •••••• , 15$OQO
Se ne-tre . , ., 8�OOO
Nr;n..avulso.. $200
N\.Dl .. atrazado , .$400

IMPORTANTE
.\ direcção de <Cidade de
Bt.unenaus não assume res

ponsabilidade pelas aprecia
ções emettidas em notas ou

.

artigos asslgnados

PARA obter mcrxírncr capacidade. econo
mia. segurança e eiíícíencíc, escolha

o caminhão Ford V-S. Ultima palavra do

transporte motor, construido para traba

lhar em quaesquer estradas. sob queres

quer condições de

nhão Ford offerece ampla e reforçada
ccrrosserío, cabiJ;la de aço com vidros de

seguran.ça, scientiüca distribuição de pêso,
eixo lrazeiro inteiramente fluctuante. cor

�uradol' 97. freios meehunícos de super

seguran.ça. Expertmente-o, ainda hoje!

Agentes Ford nesta cidade:

Carlos Hoepcke S/A
;.�

a- __

881 Saúd,... Vida lemga..
Obtêm.... IIl1ndo t

EliXIR DE NOGUEiRA
De "II, ce,

,Joio ela Silva Silvel.ra

!:nprt.ga4tt com r.al 'Y!lnt_iem
ao. NgUint.. caiM:

�tbun••
lUle1l1l1atMmo

.
e. le,Q),

Conmuntto dos o1lvhiu8.
�.do ..t...
Alfeoriw. dO. Dg'.IIlU.•' ••M�fioh_ ..� .

Oc.«dL....
B8phda�
8Imta.
�
&e'i'ilPp"'''
D�
FIá.....
.�
HelllNlo.
Bo.bou.
DGre. •• pet1e.
ClubWloulo....

,.oll)aJWo.u.

ANTI.SYPHILITICO
A N1:/� R HE UMA TICO

.' A II TI- !!SCROPHULOSO
l$IlIt 1'11 t!m��; ·9�mu.lima, ti 3Úl111'111&

5 Or...."et �"'14a - 5 N<><bolh•• Ik 01lr0

BRANDE ílEPtlllATIVO 00 SAN6U�

Viação Brusquense
ltd.

Aug� W. Berndt
Competente Encepador e

. .., Lustrador dé Soalbo
«Ó, .

e parquet
Dando cumprimento ao determinado pela Inspec- .

toria Regional de Tiros de Guerra desta Região aviso!
aos interessados que se acham abertas as ínscripções

Rua da Velha Tel, Nr, 13
para matricula neste Tiro de Guerra, encerrando .. se as

mesmas no dia 30 do corrente mez. Só poderão ser

Faz todos trabalhQs que pertencem matriculados os cidadãos nascidos nos annos de 1917,
" esta arh:, como nivelar, aplai!!ar. 1918, 1919_ 1920 e 1921, sendo os da classse de 1917
zncalafeta., raspar, encerar, env.erni- uaacídos depois de 1 de Maio e os da classe de 1921
5ar e olear soalhes no.vos, velhos e antes de 1 de Maio. Deverão apresentar ao instructro
esfraga<i'os. Accccil4 limpeza geral de a cerbídão de edade e consentimento de pae, mãe ou

ulas particulares fi: commerciaes; co' tutor.
mo lambem limpil, IlIstra e ellvernisa Indayal, 2 de Abri! de 1987

1lI0�ei5. .Josias NoUeto Nascimento
2' SARGENTO INST.

1 "'*t, .• ,- ........
,

I l'lkI C!IIrJIIa. •••
" Dep.··C&:QAthlll'l�

0aT141'f. I !!I. UJ4I' "

5 cavaIlos mais possante Ia pistões de

�ma nova liga de aço • maior efficjen�
ela no arrefecimento. bomb d'as agua
de lUbrificação permanente. dupl

.
a cor-

rela no ventilador • ponto de contacto
do distribuidor m .

dais uravel. camisas
d'agua em t d -o a a e:x:tensao dos cylindros.

NOVO DlfFERHlOAl, PROPRIO
PARA AS (ONi)j(Õ�S DO BRASIL

Discos de encostos fluctuantes Cf

novo systema de lub 'f' -
" n Icaçao po-

sitiva • pínhã1 ao apoiado entre rola-
mentos .. p feiterrei O entrosamento
entre a co

A
•

_

•

ro a e o PlDhao .. differen_
cial supportado por grandes rolamen_
tos tubulares conicos,

America
Assemblea Geral Exiraordinaria

1 a. Convocoção
De ordem do Snr. Presidente, são convidados todos

OS senhores soctos quite, com a tesouraria, deste clube,
para a ASSEWSLE'A GERAL EXTRAORDINARIA á realí
ser-se no dia 28 de abril proxímo vindouro, na séde social,
com inicio ás 20 horas.

Ordem do dia:
Retorma dOR ESTATUTOS
Assuntos diversos

t::::::
•

Blumenau, 12 de abril de 1937
Erico flfiille'l'
l' �ecretario

linhas diariaa entre

Rrusque 9 BlllIDenau
Caminhões tntelrernente
novos' para p1Js�l:lg�iros

. e cargas -.

Agencias:
Brusque: Vva. Fischer Te!. _J11
Blumcnau: Hotel B, Jose TE.'L 283

Se!'viço rapido,
ir
__IJ_ctr....a_ll.....ti.;...

..

d_o....;.....·a_tt_e_u_CL;.....·o....s_o_._-"

Tiro de Guerra n. 2871Clube Náutico

p A H. A o seu guarda .. roupa, armaríos,
bibliothecas use 80 o estojo de

Poderoso desinfectante e

enérgico insecticida
Combate sem tréguas,
traças, baratas, etc.

'\

«Carbolina-

o CHAPÉU
DE

CONFIANÇA \.

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



DECID
DE BLUMENAU

A . volta dos Habsburgos ao

throno na Austría
A conferenoia do. sr'. 8çhuschnigg B Mussolini - A nova

alliança Politico-Millitar - A sitnaçno da Allemanha -
A derrota do eixo politico Londres-Paris

(Exclusividade da 1. B. R. para "Cidade de Blusnenau/-}
.0 ehanceller austrlaeo, se litico Roma-Berlim, em des

nhor Kurt Sehuschntgg, aca- favor da Allíauça írauco-brí
ba de esclarecer defínltlva- tranlea que só tem oíferecí
mente o ponto de vista do do á Austria uma serie enor

governo CGm relação ao mo- me de Bustos e preoccupa
vímento de restauração mo- ções,
narchica na Austria. Essa O povo austrleco está, em

restauração, que encontrou grande parte, ligado por Ia
s=mpre a oposição de todos ços de sangue ao povo aUe·
os paizes Iímítrophes, não mão e ao italiano. Isso' quer
mais será possível, estando dizer que elle prefere seguir
pois aUastada a bypothese de qualquer forma a esses

da. volta dos Habsburgos ao dois países, do que SP, ligar
poder, na Austría, a povos com os quaes não
O facto de estar retardan- tem laços tão forits para se

do o pronunciamento do go- drmentar uma amizade segu
verno a esse respeito pljreçe ra e forte,

significar, evidentemente, que A entrevista entre o chan-
a Austria evita discutir di- celler austríaco e o chefe do -,(rectamente O assumpto com governo italiano, que se ree

as potenclas interessadas na lisou a 2� de abril corrente,
manutenção da paz na Euro. foi o ponto de partíds de uma

pa. A Austria c�onstítuiu sem- nova politica na Europa; ai·
pre o

. ponto nevl'algiúo da firmando pessoas muito che
velha Europa. A SU.':1 posição gad38 aos cIrculos officlaes,
geographica represanta uma que se resolveram definitiva
eterna ameaça éI. todos os mente, desta vez. essa tão

palzes, de vez que represen complicada questãc;.
tará sempre uma "cabeça de Adiantam informações

. de

ponte" na poUtica militar eu- caracter omciaI Que já se

ropea, se usarm(}s a termi- admitte a possjbilidade de

no]ogia de marte. ser affastada deijnitjvamente
a hypotbese de uma restau

Dos interessados em ffi!:LD- ração monarchi08. devendo a
ter o "statu quo", o que mais Italia e a Austria assentarem
pesa em relação ás deci-

as bases de um "modus vi
ções dê governo austriaco é, vendi" que permitta a solidi
incontestavelmente, o senhor ficasão da paz alli. Admitte
Mussolini, cuja politica dI:'

se, tambem, a hypotheso de
approximação e, mesmo ab- entrar a Allemanha como um
80rção, vae tornando pogsi- elemento de paz nessa con.
vel a oermanencia de um ferencia que representa a
estado de p� z Ué qullla ra�'te denota definitiva da. pclilicado continente. (j discurso
p�onunciado pelo chanceller

defendida por Londres e Pa-

Schuschnigg em Heisidtat, 80
ris ...

bre a necesshlade de restau·
l'&f a monarchia, dos Hábs
burgo�, Gom o fito de con

servaI' a: independencia da
Ausiria, é uma prova lncrm-
teste de que o governo aus- De Inàa.y.altriac(, não "tem pressa ne·

nbumll em re301ver um pro-
blema tão transcedentaI, CQ- Aos nossos distinctns leito·
mo seja a forma do governo res de InJaYdI, avisamos que
a ser adoptada peln paiz'(' I no proximo numero publica-
Circulos politicos bem in- remos uma longa cor] espoRo

formados querem ver nessas dencia daquelIa �I..lalidade,
palavras uma so]enne pro- a que deixamos de fazer
fissão de fé em favor da ami- nesta edição por absofuta fa1-
zade oUerecida peio eixo po ta de espaço.

TEFF NEWBERRY
(Cgefe dos reporteres do "Ob
server's Internationals Syn

dicate")

�"il'i!IIIIIIII
..

Mp + iíiA4Wi!i4 .* .&�
t !G��p�!!:�!� !o,C!J!!�

profundo crolpe por q_ue acab<:= d� passa,::, c,?m
O fallecL1llento de' sua querida e mesqueclvel iU�a e uma

EUen Lyli Laux

Olha essa atanha que vae tecendo, infatigavel. a complicada
trama cue é sua teia. Com que paciencia. ce novo, pressurosa,

No inicio da segunda phase, G ne- recomeça a tecer o que o vento desmanchou!
rosa marca o 2'. goal do Recreativo. Tudo depende da constcmcicn por isso não desanimes nunca

A's 5,45 Dutra commette faul dentro em tua vida, vae de conquisi.x em conquista, disposta a recome

da à'rea penal, que batido por Altrock cor, sem um queixume, a trama da tua tua vida
redunda em o 5-. goal do Blumenau- Trabalha!
ense. Quasi ao íínalizar o jogo, Buts- Trabalha infatigavelmente que um dia has de encontrar a

chardu III marca o 6', ponto para' recompensa como a aranha que vê. pela manhã, ao vir do sol
8 'U quadro, Mais algumas jogadas brilhando.
sem resultado positivo e termina o fulgindo em sua teia,

.

encontro com n elevada contagem de O rutilo thesouro de uma goUa de orvalho.,.
6 x 2 favorável ao Blumenauense.

EUPROPRIO

Nota Esportiva
o Blumenauense venceu o Recreativo por

elevada contagem

Consoante havíamos noticiado, rea
Ilzou-se domingo ultimo, no campo
do Rec:reati vo Brasil, á rua das Pal
meiras o annunoiado encontro entre
06 quadros desse clube e do Blume
nauense.
Dada a importancia deste encontro,

grandiosa assistencia accorreu ao cam

po do Recraativo afim de presenciar
o sensacional embate,

.

anciosamente
esperado por todos os apreciadores do
futebol.

O jogo desenvolveu-se num ambien
te de

.

perfeita cordialidade, tendo
ambos os contendores se empregado
com afinco para a conquista da vic
toria.

OS QUADROS
Os quadros adversarios estavam as

sim constituídos:
BLUl\fENAUENSE - Koeníg; Flo

rPE e Butschardt I: Wehmnth, Zen
gel e Tigi; José, Butsehardt llI, Al
trock. Eicke e Lauro.
RECREATIVO - Valdick: Dutra e

Albnni; Oarstens, Waldemar e Are
cio (depois Schürmanrn; Mazio, Au

gusto, Artilheiro (depois Walter), Ge
np1'080 e Schürmann (depois Arecío).

Chronícas sociaes

?!5'ra6allza

Anniversarios I Transcorre hoje a data n3-

talicía do sr. Roberto Bayer,
Festejou hontcm seu anní-

! competente offici�l do Regís
versario a menina Helga Ii. tro Geral nesta çídade.
Ihe, do sr, Rodolpl1o Koc�' - Derlue hoje ti dxta an-

niversaría da senhoriuha
Dirges Couceirc, residente
em Itajahy.
- Ainda

'.

hcje fesleja seu
anniversario o sr. Fehx Sal
gado, operarlo da Cla, Uropp
S/A.

- Colhem hoje mais uma

primaveru as duas gentis fi
Ihi ihas do sr. Rodolpho Kocl.
industríaí nesta cidade. cou.

os nomes de Giesela e Rita
Vera.
- Faz annos amanhã ('>

menino Pedro de Oliveira.
i filho do sr' Plínio de Oli
veira.

- Amanhã esslgnala a pas
sagem da data natalia do sr.

Dr. Alfredo Hoess, compe
tente medico chefe do Hcs

ilitaI San ta Iz&.be L
- Tambem amanhã mar

ca a data natalícia do Si'.

Willy Pawlowski, filho de SI.

Guiiberme Pawlowski, com·

merniante nest!i praça.
Dia l' de maio assignaJI'

o a::mi'VersarÍo onomastico
de FI'ei Felippe :;-.Tjggemay€"',
da Provo dos FranciscanC's_

- A tudos "Cidade de Bill'

Os aproveitadores
da guerra

menau" felicits.

Diariamente nuvens

ameaçadoras se acumu
Iam nos horizontes da
politica europeia, Antes
do confIicto hespanhol,
a situação era de apre
hensões, que dizer agn
ra ? A paz e a civiliza
çãc estão fortemente a

meaçada=. Hitler prose
guindo DO seu program
ma de reerguimento da
Allemanha, iniciou agora
a fortificação da antiga
zona desmilitarizada. A
França cO:ltt'mpla com

receio, o desenrolar
desses trhbal!lOs, que a

meaçam seriaGleúte su ... s
fronteir!ls e começam a

por em cheque a famosa
linha Maginot. O facto
de cerrer insistentes
boatos, çuanta a UIlla a·

proximação entre os ge·
ne!'ae5 aIlPmães e S9-

vieticos. Tambem devem
estar causando seiias
preocupações á Paris.
Ate hoje não comore
hendi bem, porque não
é possivel uma aproxi
mação cordeaI entre á
Allemanha e a França.
Bem se-i que existem ra

zões de ordem poliiica
e de ordem sentin::.entl!l
que difIcultam isso, mas
com boa vontade e bas
tante sinceridade, esses
obstaculos seriaE1 facHo
ment2 rem·.)Vidos. Nos
bastidores existe, porém
alguns interessados em
manter esse estado ac

tual de coisas. O certo
é que as fabricas de ar
mas, cada vez, augmen.
tam mais seus lucros
fabulosos para regalo
de meia duzia de ho·
mens despidos de cons
meneia e repletos de
âmbições.
Para elIes o sangue, a

desgraça, a ruina, a mi·
setia, apresenta ouro e
elles estendem suas

garras adunc�s sobre
el:ssa imensa tragedia.

Viajantes
EstiverSlm sabbado nesta

cidade os. srs. João Prosdo·
cimo e Eugenio Strobel, vin
dos de Curityba.

(

Lançamento da taxa de con

servação e melhoria das e",

tTadas e r('gistTo e fiscali
zação de vehiculos

Chamamos a attenção dOR
nossos leitores paJ'a o edit[,!
da Collectoria Estadual pu
blicado em outro local desta
rolha.

Raid de mo

tocyclelas

Afim de evitar a completa ext rminação da caça de
nossos msttos e para acabar com os damnos que, não r�
ras v(:'z�s nos são causados por certos caçadores, prohl
bimQs terminantemente caçar em nossos terren@s. Os in

fractores dessa pTohibição ficarão sujeitos ás penalida·
des. d(1 Lei.

�OTA: Esta prohibição abrange as terras de todos os

moradores da zona Garcia-Alto e Morro do Spitzkopf.
Garcia, 10 de Abril de 1937.

r. "8pitzltopf-Club" Otto Huber & Herbert Boehm
occorrldo no dia 22 do corrente. vem penhorados externar

U. S2hadrack, Frederico Ho:-t, �arsen & l'allmann. Oswal·
os· seus mais sinceros agradecimentos aos· Drs. Hoe:;:s e

O h d H Eh h d t
R'J:be. irmãs do Hospital Santa babel, ao R!,ver�nd!sslmo do PahI, F. Becker, B. Schrtiber, . Ehr ar t, L r ar

Padre pelas palavras proferidas em casa e a beIra da se- R. PfiUer, A. Schmidt, G. Schwabe. A. Labes, E. Boos, A, 1
pultura, e a todos os bons amig_?s que acompanharam a Rort, G. Braun, M. Humpel, A. Díerscbnabe1, H. Schwabe. 2
querida morta até G sua derradeIramoradcr.

'w. Stein, Rodolfo Pfiff€'r, R. Wanderlich, L. GoH, R. Jahn,
Convidam. outrosim a todos as p�ro;:ntes e pe;ssoas de

H Eh h d t
'luas rG'lcrções de amizade para asslsnr�m a Mlssa. que J. Habn, W. Buettern) W. Alfarth, H. �ugman, . l' ar ,

mandani celebrar na Igreja Matriz nesta clda�e .no dia

291'
E. Eerrari. V. Rosenbrock. K, Laschewlty; A. Bucher, L.

do corrente ás 7 horas da manha em suffraglo a alma da Keunecke-, R. Bugmann. E. Pmfer. H. Niecklez,. M. D.Íogo,
pranteada: extiucfa. Klueo-er Irmãos,. G. Batschauer, ,I. RlIlensky, EriCh Baehr,

A todo's•. des.de l'á. se c.omassam summamente agra- 1:>
G r.

.�. Batschauer J'r. A. Griebener,. E. Alfaht, H. ieland, '.:t..iecidos. -

Blum.enatt. 26 de Abril de 1937 f Rautenberg, Hermann Scbmidt, Helmuth Schmidt, R Scb·

I
..·. ". '.'.·,

.... IIIRI_B__III.------!!ifM"ii..·.·
midt. A. Tallmann, A. Batschauer, A, Reringer, R Wen-

...... ..."1 I der1ich, L. Wenderlich.

O lOGO
Á's 4,20 horas a pelota é movimen

tada, permanecendo por uns instantes
no meio do campo. Aos 5 minutos
de jogo os alvi-rnbros atacam e Lau
ro, com forte pelotaço envia o couro

ás redes adversarias. Era o 1'. goal
do Blumenauense. Os "brasileiros"
não desanimam e vão ao ataque.
Butschardt I conceda córner. Schür
mann bate a penalidade e Augusto
aproveita bem, empatando o jogo.
A's 4,50, Lauro com magnifico tiro
marça o 2'. tento para o Blumenauen
se. Cinco minutos após Butschardt Iff - Fo jogo entre o juvenil do Re
marca o 3". goal para o seu quadro, creativo e o 2'. quadro do Tamanda
Quasi ao finalizar a primeira phase ré, sah.u vencedor este por 2 x O.
Altrock consigna o 4'. tento para - No encontro entre 08 segundos
suas cores. Com a contagem de 4 x

1) quadros
do Blumenauense e do Re

tav6.ravel ao Blumenauense termina o creativo, registrou-se um empate de

primeiro período. g x 3,

o JUIZ
Arbitrou a peleja o esportista Pera,

do Amazonas, que, apesar de um tan

to falho, agiu regularmente.
AS PRELIMINARES

Segundo estamos informa
dos, áiversos m.Jtociclysts s
desta cidade realizarão JI{J

dia 2 de junho um raid c ('

motocycleta ao Rio de J,,
neiro.
Estas motociclystas vão fl f)

Rio assiEtir ao grande Cir
cuito da Gavea, que se rea

lizará no �d1a 6 de junho prv
ximo vindouro.

CINEMA BUSCH
Quinta feira - dia 29 -- ás 8 horas em ponto

Um programma torre.idavel !
Paramount .JornaI.
FRED MAO MURRAY e CAROLE LOMBARD

n'um filme de riso, amor e Vingança

A Pt inceza do Brooklyn
Uma princeza de mentira, um musico de

detectives entre os quaes ha um que
mm c.ivertídissimo.

Entrada� do costume.

verdade, CÜiCO
O Dã€ é, num

O rendimento das suas aves, em ovos t' gordura, de- I
pende da alimentação que lhes for proporcionada. IPrefira, portanto,

farelinho e Triguilho
ótimos produtos do :Moinho JOINVILLE, cujas vanta

gens são indiscutívejs.

Edital
O 20. Sargento Joaquim Cavalheiro Mendes, De
lega10 EspectaI ele Policia do Municipio de BIu

menau, EstaGo de Santa Catarina, na forma da

Lei. etc.
TORNO PUBLICO, para conhecimentCl da p0pulação

deste municipio e para sua devida expcução que, de a

cordo com a Ld Estadual Dr. 35, de 24' de Dezembro de
1935 tedo cidi:Jdão que possúa ou venha a possuir arma

de fogo de qualquer especie. é obrigajo, dl?ntro do prazo
rle 15 dias, a registra.1.a nesta Delegacia Especial.de P_o
lieia, sob pena de apreensão da arm!! aos que I SSlm �ao
fizerem. Transcrevo, a s€'guir. o ar:igo 12 das InstruçoE's
e seu Paragrafo, que diz: «Ninguem poderá possuir 3:rl!l�
de fogo que não esteja devidamente regist�a�a na poliCIal
§ P. - São cJnsideradHs clandes�inaa e SUJeItas a apreen
são pela a:Jtoridade policiai, todas as armas que não es

tt:jam devidamente regi8tradasl>.
. '

E para que DiDguem p08sa alegar 1�DOr&nCla: m�n
dei passar (} presente edital e nutros de 1911al te.o�, .af1m
de serem afixados nog logares publicos deste MUlllClplO, e

publicado pelos jornais desta cidade.
Blumenau. 19 de Abril de 1937.

Joaquim Gavalheu':) Mendes
20. Sargento De1p.gado Especbl de Púlicia

Prohibição

LaVt\)ldo-se com o sabão

irgeQ). specialida
de WETZEL & elA. ,.. JOINVlLLE �:UaIca Registrada)

poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos.

�'\)\)S1';HA IVAC/O�\\. '�.tT:ZtL�C'o�t
-.;/J JO'WiLlE;"_'
,�.�Jif�

Andreza Campos da Luz
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