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praça I

! �...1oinho .Joinville, Filial Blumenau
Ha varias Si'manas que se Ainda msntlvemos cr.m () I'e acontra nesta cidade (J sr. 81'..Io aqnirn Sabóia vatíud l. � Caixa postal, 89 End. tel. SILOS

-Ioaquim SnbilÍ,a qUB está com- COll\TPI'SI:IÇ<10 atê que o Co r- � w_,;,.� �� ....;.

mtssíonarío peja alta direc reio traz:'ndH um g'l"'ande pei-l
cão do Banei) do Brasil para! 0'1,·) de c:-nresp0n!h,:ucia, in- O �

r e Ir.l'il
j.��tanar ne�ta cida�e .uma

i Siil.dOU nos � despudída numa' í . �II
llllal daquetle alto ínstltuto .\ íira.Ia dr licada & Ue
de credirr, o mais Imporcan- Com essas inlormações os
ta da Repuolíca. 1108':>08 leítnres ücurão per-
Pal'e.cendo-nos já defínlta Ieítamente Inteir'ados do írn

me�te assentada essa Ü1SÜ' portante 1.1C:0 que reprrsen
lação procu-amos ouvlr o sr. ta li iastalacão nesta cidade
.Ioaquím Sabota que é um de uma filial do Banco do
dos mais conceituados e dis- Brasil.
tínetos fun�clcnal'ios do Bau
co do Bras-', S. S, está resi
dindo no Hotel HJlelz e pr 3-:

encheu com a estima genti
leza nossa curiosirtadp- .de
reportem.
- Sim - fúi·nos aWrman

do - está definitivamente RIO, 7 - Os meios polítí
assente.da a instalação nesta cos voltam suas vistas ac

cidade de um"! �ilial do Ban- tualmente para a situaçãv
co do BI' lsiL AU$.z o 4n� se polinca de Pernambuco em

V�8 veJ"itiêar,é li tra-cEf:rer-/face da attitude do ministro
ela para sqm 'd9 agencH do

.

banco situadô· em ltaj'lhy qur
.

.

.

a Direcção do Banco d-) Bra
sil havia íüicíatmente' man
dado iüstéiar nesta cidade
mas que dívf\rsas cif'{�ums�
�&ncÍa;s que não vem ao caso
1emb!' ir' f:zeram com que 108-1se iUt>lalado naqaeHa cidade.
EmYim G.,tá efectivada a tl'a�s
ferenciil di{ ageacia que en.
trará em futlcíouaIJ;lsnto em
II d.llcipfos <1,-' julho preximo,
desde que fique terminados
as o?['as da construção do
predlO em que ficará instul-
iadu tl.;ssa agencia."

.

DepoÍs de pequena pausa
explicou.UG8 ainda - Espe.
ramos que neste gI'ande CPD
tro de trabalho de. um Ué
st:fivolvimento cCClnomico :}ue
impressionR, () Banco do Bra intp'f-Íno rIa Justiça, sr. Aga
sit vl,-:.o.ha pl'eenc!1er uma 1ft- l11elllnOn :\í�galhães. em cou�

cana bem sen�iveI facilitan I Ü'HP:biç'j;0 com o govemedor
do ex�raordinariamente dBqllplle E!'ltadfl.

.

relações do cornrnercio ex �';e&te:� PIJU;.!os 'dias deverá
porta:iO"r e importador oUe ser �olucicmadit a cr�se. sen�

recende-lhes E'em a dé'IDera do esse um d.os m!(is palni
dos int';;I'mediarios cambio, tantpR. assumptos' nas l'tdas
cobertui'il etc. .

.

1 po�itica!'i. ..

ii Pão casei rol

EmiJrpg:.1e no seu preparo as afamadas farinhas

Cruzeiro (50)",)
Surpreza (50·;.)

e o resultadc lhes satislará plenamente.

matou fi uuar�a nocturno
Oulnta {eira, o trem que te jogando-o long> 0 causan

parte da nossa estação fuÍ 60-0 graves ferimentos.

causador da. morte de um Honrem o 13[', Souza, veio a

pae de 2 filhus gerreos, n3.6- faHecer, deixando viúva com

ciuos ha 30 dias. dois Whos, nascidos a 30
Partindo desta cidade as 3' dias.

horas, em Indayal teve um O mais ínteressante neste

grande atrazo em virtude de caso é que o sr. Martinho de

descarríüamenro do trem Souza, não era casado DO cí

mixto que vinha de Rio do vil, tendo para isto prepara

Sul, de forma que somente do todos os papeis, para o

chegou as 4.i5 horas da ma seu casamento. que deveria

nhã em Rio do SuL realizar se hoje.
O g"l1ul'dh nocturno de no-

me l\l�rtinho de Souza que
rendo verHicar a linha no

seu trflcho. lJeréorrendo este

(x�eL,são c'om o vagonete. As
4,10 horas, repentin3mente
avistou a luz dn. lccornotiva

que vinha se a .roximando.
Qw<rendo 8\,;it8l' novo <les
c ti.Tll !I ameu to (in irem, Urdn
dn o s' u vagl n ln Iura dH

linha, a 11'c' moti". a prgíJu es-

mara dos Deputados. Assim

é que, segundo dizem, vota

ram no 81'. Antonio Carlos s

migos íntimos do goverrador

Juracy Magalhães entre os

quaes o sr, Manoel Novaes €

o próprio "líder" da bancada

S1', Clemente Mariani.
Dos pernambucanos veta

ram pelo S1'. Antonio Carlos
os srs. Rego Banas, Osorio

Borba, 8everiano Maris, &i
mõcs Barbosa • .;oão Celouhas
Souza Leão e 11111!S dois

-

ou

tros, a cujo respeito está

Á data de hoje assignala I'
reinande> inyer�eza,

a passagem nat<11icia do A prOpcslto ao S1', Cleophas

grande Indmtrial Blumenau-
�����������������������*�1B

ense sr. Curt Hering. Por es- �.:'WJu
09 =

��--==:::;;

Curt Herfnq

situação
pernambucana

o s
o lv!ELH0R. E MAIS MODER I
:\0 SYSTEiI'lA DE FOS::L\S

I\1UNDO.

Vaé ser recolhida ao

f\/Juseu Nacional
Rio. 7 - o ministro da

Cuerra mandou l'ecolher ai)

yJuS':"lU Hi.storico Nnclonal, u
ma bandeira de antigo 10°.
Batalhão de IoÍaníal·ia. que
desempenhou missões impor
U�Dt-cS na nossa. Historia Mi
litar e que pres8iltemente se

eucoatra no 2- RC'gimeuto de
l::;hlUta:,j�.

gens.
Figura de grande destaque

na sociedade. como na poli
tica, que muito trebalhou pa
J a o engl'llnjpci�eDto desta

hoje rica cOlmeia do Vane
do ltajglly.

se motivo sua Excia. será

alvo de inaumeraS homena-

f-�",,"'_�"""T-�-'-:";=�"""�s=.����::- ·'1
I G: U�;; 'f�. E!J{f�All\!;;t[iR ��

.flI EDiÇÕES As QUARTAS E IiOS

I SABEADOS
.........
-���-_.='=.=-..",._...........

Gal. Flores ela Cunha

G titulo "!-<� agora", represen
t 1 o ministro interino da
Justiça, sr, Agamenon Maga
lhaes, sentado numa poltrona
e o 81'. Getulio Vargas, con

'iS mãos ás costas. passean
lo. Irritado, o chefe da na

ção diz: "O negocio está ruim
seu Avarnenon. O Flores de
ela rou que não quer brigar .. ."

Sr. Antonio Carlos

Quando sBrá eleito o líder das

OppOSiÇU6S
RIO, 7 - Sómente depois

lo dia 15 do corrente, data
lo Iançamento da candidatu.

ra do sr. Armando de Salles
Oliveira á successão nres í

dencial da Republíca, â op

p isicão parlamentar cogitará
. d l eleição do seu lidero

Naquella data naturalmen

t9 já estarão perfeitamente
f xados ambos os campos.

Mais 3 novos vasos de guer
ra para a Marinha Nanional

Pll"obst 0& Cio

•.�

HIO,7 - Serão batidas ho

je as quilhas de 3 novos va

sos de guerra construidos

cos estaletros naciouae s, os

quaes receberão os nomes

de «Mariz e Barros». «Gree

:lIulIg» e •Marcilio Dias». A

cerímonta será presidtda pe
lo chefe da Nação,

li"

dizem que á ultima hora ha
via assumido o compromisso
formal de votar cú.J1 o Br.

Pedro Aleixo,

Victor
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25 milhões de. carros de um uni-

00 fabricante; 25 milhões de carros

garantidos pela mesma. marca, íabrí

cados sob a mesma orientação ... eis

o record nunca visto na historia in

dusÚiâlJ que a Fo�'dMotor CompanJ
vem de alcançar, com o lançamento
de sua 25.000.000a. unidade!

25.000.000 de. carros produzidos
desde 1903 , . , reais de um! t�rço dos

automoveis até hoje fabri6aelos no

mundo .ínteíro ... ,carros sàffloientes

para transportar, de uma "tez, o tri

plo da população elo Brasil!

Mas, porque Ford conseguiu attín-,

gir tão fabulosa producçao? .� por

que o povo sabe que Ford usa ape
nas matéria prima de primeira qua

Iidade; trabalhadores especializados ..

que recebem optimoa salaríos; pro
cessos -índustriees de absoluta preci
são e uniformidade. O povo sabe

que, graças a uma tal orientação,

Pr

Ford melhora de anno para anuo,

baseado numa experíencía de mais

de três decenios de trabalhu perti

naz e constante, que perrnittíu pro

duzir um carro dE' belleza, conforto,

segurança e effidencia diffieilmente

encontrados, mesmo em marcas de

preço superior!

Seguindo está .norma de aperfei
çoamento progressivo e con stan to, a

Ford Motor Company apresentou,
com seus .DOVOS modelos para J 837,
notáveis aperfeiçoamentos -_ linhas

ultra-modernas, oarrossería ínteirica.
d� aço, invulgar amplidão ínterim',
freios de super-segurança e a liberal

opção entre motores V-S de duas

potencias.
Não é, pois, sem motivo, que

sempre se espera mais de um

Ford V-S. Espera-se mais,. porelue é

um Ford e obtem-se .mais, pela
illesma razão I

i

I
J:

I
II
I
� .

I' A R.A o seu guarda - roupa, armarios,
bíbliothecas use 50 o estojo ele

Poderoso desinfectante e

energico insecticida

Combate
traças,

Re111 tre,2·t�aS�
baratas, eto,

e Para rheumatísmo ehronico, dores nas costas, dores
nas artículações, molestte nos r'ins, debilidade da
bexiga, etc" não ha remedia que faça efEeito tão

rapldo e seg:"ro CalDO as Pílulas De VJitt. São
ce.commenclades pormilhares de clientes a.gradecidas:
CO!l1pre hoje mesmo um frasco e dentro de vL.,t� e

Qu..tro horas obter';' resultados. Exija. as

PBLULI1.S

&TT

E�dital
Lançamento da Taxa de mmsefvação e melhoria de

.

e registro e fisGalizagão de veímllos

CiD r'\uE
DE BL1TMENAU

Btssemannrlo dê absoluta
independenei«
--

ELiçõeç ás q(Wl'tl!�;-reif'''�
€- aos saUDados

I
7 i

De ordem do sr. Diretor do Tesouro do Estado, faço
publleo que, em cumptimento ao decreta D. 8, de 6 de ja
nerro de 1937 s.t: proceda nesta colen ria o lançamento (la
Taxa de

... s.e.niço..
d
...

e co.nse.rva.OãO e melhori.a d.e est'radaslde rodagem e de serviço de reçisn o e tiscalizacãa de veí-
culos. para o v.gente exercido pelo que são convídados
1):> contribuintes da

.

reíerída
.

taxa a apresentarem as de
clarações exigidas pelo art. 15 do citado decreto n. 8, até
o dia 15 de maio p, uindouro nos termos do decreto n.

89 de 7 do corrente mês:
J

Incumbe essa obrigação:
I Aoe propríetarlos individuais, empresas, so clede-

des ou seus prepostos, d&! veículos que se utíllzarem das
estradas de rodagem estaduais como tais consideradas pelo
plano rodovíarto do Esta-to e nas quais existam turmas

oermauentes de couservaçãó. III - Aos proprtetarlos de terrenos marginais aquelas
estradas, até uma profumlídade de 5 kílometros, desde

que sejam elas pavimeutadas cem macadam, revestimento
slllco.argiloso, ou outro destinado á cousolídar-lhe a 8U

leJ'ficie natural ou exigiam e. construção de. obras de arte
le valor superior a 50;OOO$� estando nesse. caso sujeitos
sómente os terrenos até uma distancia de 50 quilumetros
e cada lado da construção. pelo eixo das estradas que a

ela convergirem.
III - Pelas pessôas naturais ou jurídicas, nacionais

.u exrrangeíraa, de ambos os sexos, maiores de 21 anos,
.lue exercer no Estado indústria ou profissão, arte, oficio,
ou emprego, ou vivam de seus. bens ou rendas, estando
hentàs as pessôas cujos vencimentos ou rendas forem in
fo.'üGres a 2:400$ anuais,
- .

... Os ecn.rlbujntes que não apresentarem,
. dentro do l s ijeit�m. aos cont.rijjuinte� á multa dE: 20$000 a 1008000.

prazo, e�sas decluYt:"ões. seril9 lcr:çados á revelia, pelf.l! � l'\je�ta �e��t?T;� (:bteTGI.?05 :]'s. úlJntribuintes,.iml'ormes
exator, !toando sUJeItos as mHHas de que tratam as Iet!'as I sol11 e U:s dcC.uifch,.Ues de que O'i�hl. (l pres�nte e(Ht�!l.

a e q d.O art. 31 ,:10 décretc H.
8.

� _ I Cületorii'l. E.stndual d.? 1?;!.;;��.eI?r-J�L 15 de ahr.il. ele 19:37.
As declaraçf.H:s qUf' arr�'senhr0:lG !!'flllf�e DE negaçar, I'•. bt ::.!.':sFl··Er� - CC:ÍetM

'.

1. r 1 b a r at o 1'i! enoe-se
.

prateleiras,
balcões éScrev[;ninnas e ou

nos moveis para casas com

;r..erciB es.

Tra tar OASA HERT'JV!G, I
RUi'l 15 de l'kvémbrü 127. J

I

I
I
I

I
I' Pcdttcçt10 e onícínas
I Truvessa 4 de Fevereiro n:

! I
Catxe Postal - ;f7

, 3LUMENAl
Santa CatharinH

Director:
DR. ACHtf,LE-S IlALSli\'

Gere'.lte
RODOLFO r'ADT[{f.

AL . .1o •......
Se ne-tre ....
Nr 11. svuleo ..

Nr, n. atrazado .

15J�qn
s�nfll
$200
$4fJO

IMP()I�TANTF
\ direcção de <Ci(hd,� de

B! Jll1cOE1U' não assume res

pcnsabílídade peras "J;'i'8da
ções emettidas em noras Oll

artigo» assígnadcs

!I -

t' PIR FRA�JiCE

II CO.;.;�";; ti !;;;�;;

I,.i IFECf� ;)A� MALAS

Il PAILll

� i I SUL (SuI-bl'aa�l e Republt
i I cas Platinas) cada TERÇA-
! t 1 FEIRA 88 10,00
! I

NORTE (Norte. nnudl, Alrl
ca, Europa, Asia) Cada SAB

BADO ás i u,OO

Blnmenan-Europa Bill 3 dias p,

IDBlu

I-'.[!Ol'IIJaCClps p. p.,pel-a -r- i_
1!11 ,-' _ . I. ._ ......_ tA _ . C. lo •

00, na Agencia. dos Correi

os e com o Agente da AlH.

I
I R�1bedo 6foS§enb;fi;c�er

Rua 15 de Noyemhro, S[)

Annunciem neste, folha

(Of··-1
.......

g l:
(;,::

a fiCO ui
Brasil

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

ATE '1 "I. AO ANNO

quantia
"Depositos Populares" (U,s(ie a
cle :W$í)OO até 10:000$000 pa
ganuo jures de

(j �
J
o
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j�o�,���annosde

exilo mundiel

IEdItal do .. Jury

\

I
i

o rlonl ...r João de Luna Frai!'R; Juiz de Dir€'ito d� Coe

marca de Blumenau, Eat:.du de :-=lii:l.ta Oatharlna, na lormf1
da Lei etc. . : ",

,

'"

\
'

Fft,Z SABER aos Que O'P.i'''Si�utd edital virem.
í

ntere s- ,

SlH pOSEa ou dclle noticra ti,vci'üm, que,
.

tendo d('sig��ad·: I
lo

dia vinte e quatro de Majü V!Il,d(;Ul·O., as ouz e ,hOr,<::8, pa'jra ter inicio 11 segunda sessão ordluarra do Tntmu:li do
I Jury desta Comarca, procedeu-se por jss� (l!:S sorteio d�"
vinte e oito (28) jurados que tem í{d servir durante a, se:�
são referida, sendo sorteados os �'eguintes C�d?,dàOS: { IDA
DE, Hermann Bering, Félix Heríng, Paulo Ur03S(illOllCheI',
AIlonso L «Ó: Olívaíra, Waltf'r -Haule, Feríx Kieser, RO,doH
Heríag, 0a110s Rothbarth Junior, FI'edei'i?ü Rabe F;,nn�ls(:;1>
Runze, Jorge CoU}OS Lotharío Fr-ank, Heitor Ferraz, Edga

! Ferraz, Erich Sprengel, - GASIJ�1.R:, Albertl) . Joã� dQ�

Santos. Orlando Valente, João Buntista Beduscní, .Toai) d;

Souza Paninlona, Augusto Boduschi; - MASSAjtANDU!3.l\
Edmundo Koprowski, Francisco Btaruorekí, Franclsco Ig
nowskl Arno Zindars, Hodollo Hacklhudel'; ;UO IH'
TESTO: Guilherme Hoeneg, Arthur Vnlkmann, .Iulío 81at2,
Arno �!2�ge, A todos pois, bem a cada um de per si. COI�'
vida para comparecerem no edií'icio da Prefeitura t\Junicl
pal, na sala das sessões do Tribunal do Jury. tanto no re

ferido dia 2{ de Maio de 1937. ás ouz e horas, como nos

demais emquanto durar a sessão, sob as penas da Lei. F
.'

pars que chegue ao eouhecímeato da todos, mandou pa s..
sal' este Edital, que na forma. da Lei, será afixado no lu

[!1if do costume e publicado pela imprensa Dado e pss
:

81Hlo nesta cidade de BluID\3DIlU, aos víute e quatro dt>
Anril de mll novecentos e trinta e sete.

Eu. Frederico KilíaR, escrivão, o escrevi. (ass) João
de Luna Freire, Juiz (le lJir-eito. I�stá conforme o original
Blumenau, em 24 de Abri) de 1937.

O Escrivão: Frederico Kilian

Contra esta

dôr, minha se

nhora, ha um só

remédio, mas este,
certo e immediato:

fm CARNm de 2,
ESTOJOS de 20 e

CAIXAS de 50 cnmprimido$
...Assímfallquseu"TonlcoUnderLerg_:_

,

Da tartaruga a rija carapaça
E' sabia protecção da natureza.
Em UNDERBERG tem. a humana rcçc
Uma excellenre, espJeridida defeza;
Pois tomando UNDERBERG diariamente
Não ha perigo de ficar-se doente.

Hering

DO

.vitamiuosc I
�

e rejuveoeE-ce a cutls i

I1llJ P'I>. ell.

Jooo da Silva SUveiril

Rmpr.edilJ ,cem real 'Vlllltt&flem
lW!! �inte!J. CtiiliOil!

--�--_._----------
'

.'f -.":- _:-

t'Íiarmacra!g,C1.Àli" ,�-J,:,!íl.. ·�... ,.u,.....

..'

para lazer' sua

gallda
j1l'opa ..

Clube Nautico Arnertca

f.' o meIho! par" a

tosse e doenças do ?eí�Oj
Combate as. con$tIpaç�• .' '

"
, rer,Uiado5" coqueluche.

"

"

brobclúi!&' e asthms..
,.

", ,"
O Xarope São João

:'pl�t){ege e fortifica a �
,; g�nta. 03 bronchioa �, t'lJ

p�lmQes. Milharel da
�w�� ,lIliannlbweasl t!t

este btssemanar!o

Aeeemblea Geral Eetraordinaria
2a. Convocoção

De ordem do Snr. Presidente, são convidados todos
os senhores socíos quite s com a tesouraria, deste clube,
para 3 ASSE�IBLE'A GERAL EXTRAORDI'NARIA á' realí
sar-se no dia 12 de maio próximo vindouro. na séde social,
com inicio ás 20 horas,

'

Ordem do dia:
Retorma dos ESTATUTOS
Assuntos diversos

Blumenau, 14 de maio de 1937
Erico .L}[iiller
l' :->ecretario

Andreza Campos da Luz
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E "'As f.ine�'i:;iEid§ do'
governo Nereu

Ramos"

.,

CID
DE BLUM.ENAU

ESPERE!
�-.'

SABE A

UlTI A?
"

'-,..
---"">_.- ---;.

o Sr. dr. Ivens de Araujo.
nobre "Ieader'' da maioria
da Assembléa Legislativa de
Santa Catharír-a, fez publicar
em fina brochura os seus

Idiscursos pronunciados. na

quella Camara, em defesa
das finanças do governo do
sr. dr. Nereu Ramos, oíte
recendo gentilmente a esta
redacção um exemplar pelo
qual nos confessamos muito
agradecidos.
O trabalho truz os reco,

nhecídos merítos sempre ou.

torgados ao illustrado "Iea
der" da maioria e é cheio
de passagens de grande va
lor informativo.

4 h. 'tA.

Serviço da Febre Amardla
·em. Blumenau

De ha muito que se en- cocheiras; estábulos; quarteís;
contra nesta cidade uma tur- presídios: fortalezas; ilhas;
ma de tunccíonarios do �,H· diques; estalelros; depositos
nísterío de Educação e Sí1U- de qualquer especte, Inclusl ..
de Publica - Serviço de Ff'- ve os de explosivos ou in
bre. Amarella -, os quaes, rlamaveis; campos de avia;
sob a chefia do jovem guar- tão militares e civis; trans
da-chefe, Euclydes Freítàs ;Jortes terrestres, marítímos,
da Rocha, e direcção do n iluviais e aereos; terrenos,
lustre medico Dr. Faust, ugares e '''gradomos publí-
Magalhães, vem, nesta loca ':rOoi:ís·;. JI·Oacrdail.�.f3 0 quaisquer OU-i)C"lub Na'

.

uncelídade, desenvolvendo um} <>

campanha .

insana contra t Paragrafo uníco � Esses! .... .

mosquito stegomyia (trans ocaís serão ínspeuíonadoa I

A e-míssor da lebre Amarella) o mínucíosamcnte em todas as .' m rica
qual, infelizmente, alastrp. de -uas dependencias externas
modo alarmante a nossa tã: e Internas, inclUiU.do salas e

Iquerida Blumenau, dormítorlos.
Mister se torna, pois, que Art. 2°, - Os meãicos do

o nosso povo coopere eHi- serviço e seus
.

raprosentan- 'r
De ordem da Directoria,

cientemente na obra meríto- tas terã.o sempre livre e íme- são connidados todos os srs.

ria desses valentes defenso nato ingresso, em qualquer Socios e Exmas. Famiiiae
:!'�5 da seude do povo, quer dia, em todos os locais pre.,'para o

mandando calaíectar as cai- vístos no artigo anterior des- D"!! If:!> ..

X3S d'aguas como mandando te regulamento para nêlr-s gahle ...,oelal
povoar de peixes Iarvophs- proceder as reíerídas íns-

a se realizar na noite de 16
gos (píabas, lambarys, etc.) peções, do corrente, na séde do ctu.
08 poços, cacímhas, .eyster- Art. 3°. - -

Tais inspeções bel com inicio ás 21 horas.
nas, ete., como também man- ierã a por objetivo: N. B. - Dará inçresso o
dando dar o ímpreseíndive a) evitar a criação e de- talão do mez de Abril p. p.

O Amazonas jogará com o Marcílio Dias - A Reunião Annive-rsarios
declive ás calhas das habl- senvotvímento de mosquitos; Blumenau, 7.-.5-37

do Recreativo Brasil
tacões, e, finalmente, conser b) procurar e tratar, de PaS8a hoje a data natalícia

. ERJCO MULLER d L P hvando os quíntaes na maio. -côrdo com as medidas de- Enoontrar.se-ão amanhã no ',\-0 dia 17 nezunda Ieír
o sra. aura ae eco espo-

• l'.:d'
I: Secretario '""

c, ' . tiL ""
" ••

-"" J_l'! li sa do sr, Pedro Pacheco Ios.-limpeza possível, afim' e evi- rerminadas por este regula- Stadio do Amazonas S. C, IlO d� Esptrito ,Sam? \ II 11 a ��ta pector do 'I'raíczo da E. F,tal' que os recepíentes (ca menta, os fócos de mosquitos Garcia o Marctlto Dias de I Cidade o (re 110 Esnort v �

CDS, latas, garralas, etc.) col- atuais e potenetaís; Primeí I g_"
•

t
. .

I li
.' ._J ,rll o

J 3. C.

)
. tlmelra CO uel a t.'ljahye o Amazonas daquel- de J"�nv!I1c. que Jogara no

I
- Amanhã transcorre o

Iectem agua e se tornem c índícar medidas 'Para le bairro. esta�lO �o Amllzonas. contra dia natalício do snr. Lindol-dessa arte. íõccs geraduuros correção das irregularidades ""e' seda em o jugv tr.rá. inicio as duas o prtmeiro team deste. 10 Natal, muito estimado es-d'aquelles mosquitos. encontradas que interessem U horas com o Ji�go do. ínían- xO""� A portista em nosso meio.Consoante D e c r e.t c Dr. á proíflaxia da febre ama-

BI!!1!mena.1!1 til deste e o 2' quadro do Está Iíxado para o dia 18
_ Ainda amanhã Iesteja21.434 de 23 de Maio de 1932, rela;' y. U Testo Salto. do COI're}' 1-'

n

D'tC mez no S3 ao ao seu dia de annns o sr. Julionão é permíttído uso de va d) pesquizar e cepturar ' C NA' I 20 h
t

Quando ultl'mamente o sr.
Para o jogo prjn�i.pal esta . , merlCS, pt: as 0- Olinzer, filho da Vva Maria

sos .com flores, a não seI mosquitos adultos; d t d d' ras uma Asôemblea Geral O'·
..

que os .mesmos sejam tetal- e) colher quaisquer da.dos Jo.a.-o Medeiros ,.JUniOr, digno I.
esper �n o grau'. e m,el'€SSi'

Exíraordinaria do) Recrea- 11Dge1'.

mente cheias de ar-eia. que intf'ressem ao Serviço. gerente da Empreza Indus- n?s meIOS esportivos delot i
tivo Brasil S. C.

- Faz annos amanhã a

P Ih
'.

t P f
.

O trl'a1 GarcI·a., fl"te've em l\/fl'_ cJdade. me�'('a Jo�ephl'n dos Sa tara me. OI' onen ar o:;:: aragra o umco - s m€- - -v � Nessa reunião serão discu- .uI .

.:l 1 <.;. ,n os

nossos presados leitores. dicDs do Serviço e seus re nas Goraes, trouxe de lá --�--�-�

tidos e aprovados definitiva- filhinha do sr. Raulino dos

trahscrey�mos ablÜXf} ú ai' lresentantes aconselharão, 25 mil pés dE' amoreiras, os primeiro fio de seda pelo sr. mente os estatutos duquella
Sànto§.

tigo 40. dv mesmo Décrd;. intimarão e autunão a quem quaes Juram plantados no Reinoldo Maas. operario da sociedade.
- Dill lOdo corrente pas-

«Quem se opuzer, emO'1raçal �ompet(l' para corrigirem as Garcia. Empreza Industrial Garcia. Apelam por nosso interme- sa a data natalícia do sr. CeI.

um difficultar. DE QUAL !hüs encontradas. Foi igualmente introduzido Em nusso proximo nUUH'ro dio para Q comparecimento
AristiUano Ramos, ex.inter-

QUER FORMA, a acção sa Art. 40. _ Quem se opa-
o "bicho da seda", que He pubIicaremn.; uma <:'ntrevista. de todos os s{Jeius. ventor Federal.

nitaria definida neste regula zer, embarCiçar ou dHícultar, deu muito bem ao nosso com o sr. João Medeiros Ju-
xox

- Ainda 'dia 10 assignala
mento, in:::orrerá nu multb de qUalqUH forma. a ação clima. nior, sobre a criação do o anniversario da Srta. Gie-

de 100$ a 1:000$, doblada sanita.ria deIlnida neste re Rontem foi fabricado o "bicho da seda" na Gar:\ía. I FLUMINENSE F. C. .;;;ela. Rering, filha do sr. Ger
nas reincidenchis, ou na penl' 4ulamento, incorrerá na mul

I
! Da directoria acima rece.

mano H0ring.
de prisão de 3 a 30 dias}). ,e de 100$000 a 1:000$000, I bemos ° seguinte comrnuni.

- Terça f�ira festeja seu

Temos em nosso poder c dobrada Das reincidencias, Seu gado leiteiro dará maior reJ1dimento ser fôr ali' ,E. cado:
anniversario a sta. Tussv

Decreto 21,434, e vamos !fans- ou na pena d6 pr'isão de 3 a mentado cem Hlmo. snr. ScheidemanteI, prendada Ü·
crevel.c p3.rcpUadameIJte pa- 30 dias.

I
Redactor da í:Cidade de BIu- lha do sr. Walter Scheidp-

pa melho�' �umprirm�s � �is- § 10, _ A n uHa a que se I menau" mante1, commercisnte em

siio de ht\1mos nor,eadt.res refere o
. !).1'esente ftl'tigo po· , F a r e 1 IOf NESTA Itoupavu S8CCB.

do bem da coIlectividade. I derA, a juizo exclusivo do I í Tenho o prêlzf'f de com- A todos os annivesarianteô
mE'dico d:> E-crviço, ser pre- Do I! illlm' car-vos que em sessão f'Cidade de Blumenau" reli,

n t 21 6! �4' J cedida de um auto de iBlra- de Assembléa G('rai realiza- cita"

u8Cre O 8. 1.4� '" ue ção, que dalá á parte opor-I
MOINHO DE JOINVILLE da em 3 d 8 maÍo foi eleita a

tunidade de justificar se, deD- directoria p�ra o período de ---�---------�.
t)�. d' i�

I eI �n1!i2 tro de 48 horas, perante o Caixa postal, 89-FILIAL BLUMENAU-End. tel. SILOS 1937, que está assim consti- ADOPT,II.DO OFFICIALjI..,NTE !

L�·· O l_Iam ue i:JiJ referido medico, justificativa �--------�-""""".......-��--�---�--�.
tuida: NO EXERCITO I.•essa que, não apresentaaa Presidenír, Hugo Radtke;

Regulamento do Serviço de ou não aceita, determinará a 1 � I NEMABU S C II
Vire Presidente Hermam Ha- J:i'L'X'IR "914'f'xpedil'ão do auto d.t' .m.'u. itu. .', 1· '. '. '. _.. . dtke; j' sê'cretariü R. Rndtke,' L li ." i

Profilaxía da :E'ebre Ama- )' ; j

§ 20. _ Es!?:otadDs os meio5: 2' dito Felipe Jenrich; l' The- I�rena no Brasil �.
.

A P b t r<' Com o seu uso, nota-se em
.

suasorios e coercitivos regu- Sabbado - ás 8 horas S0urelro, rno ro s; \_,apl- poucos dias: !
lamentarei:l,' recorrer-Be-á li Domingo _ ás 5 e as 8 horas

. tão José Mueller e commis- l' - ° saDgüelimpo,deim- �

Art. 1°. - Serão visitados autoridade policial para -!) são esportiva Carlos Krehmke purezas e bem estar geral. f�pelo pessoal do Serviço de cumpriml:'nto das determid& Um mm criminal da Art FilmE! José Radtke e Arthur
.

Guer- E;�inhR���!e::�,iE;���Õ���'
Febr$ .�mal'ela, seI.Can�lrnen. ÇÕ&S do Serviço, AdoIf Wohlbrueck mero Furunclllos, Coceiras, Feridas

t�, a Dao ser 9ue, haJ!l r�- § 30. _ �os casos de de- O inesquecível interprete (le "Miguel Strogoff'( em campa- Aproveito a opportuniàade bravas, Bôba, etc. I.'zoes que a Cflterl0 do me,,-
t J" ,I l'd d nhia de RUde Hildebrand,. Syhille Schmltz e Eurren K.�loen12er. para apresentar.vos os pro- s'-Desapparecimento com-

'.
Q -.'n· .

tF" 1 v's' saca 0, a em uu pena I a e � .t' testos de alta eRtlma e eOil- pleto de RHEUl\IATISl\lO, dô,
mo ,erVl."o, JUS _dyUem ].1 cominada no presente urtigo EM -

res nos ossos e tiôres de ca-
tas mais Ireq�entes nu �8iS I instauràr-se-á p�ocess{) cri� SideraçaF-oL·U1l1.INENS'R F. C. beça. !
espaç�das, tua_os os p.red�os, mimll. .' Co t aca-o· 'Ar'den1e 11 - ,1' - Desaparecimento d'lS i
ocupacws ou nao; habltaçoes

.

!I' Rodolplw Radtke manifestações syphiliticas e ,

privadas ou coletivas, in,c1uin- . (qonHnu-'l no proximo num.) l' Secretario 1Jll��d�;p��lit����mmodos de I
.C.o .. quintais, pate'::s," telhüd,}s AdolI Wohlbrueck - -vo!ta a conquistar noves triumphos o

I
,

5' - apparelllO gasiro-

Iou coberturas; fábricas; 011, j I','
.
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.'

....., com a sua personalidlide marcante, num genero

inteira_l
indestinal perfeito, 'pois, v
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.. ;.· ..
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tab

.•e.le
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im.<t'
ntos c

..O:l I ·.I.j�nl·T A '.�, El'�C1t?REGA- mente diverso d(l� filma que o temos visto. Actos de uma P d O"' �ELIXIR 91.,(» não ataca ocs-

I,�eÍ'ciaiB ou. industriais; cole· r �'IU Rd- �XrP��� assumbrosa plasticidade temperamental, sabe viver os mais ennas e ónço tomago e não contém iodu-

glO
.. S'·. re.co.l.h.. ·lmentos,·· ..

cClllVen-\
.

.

.' O.FISCOOAD- v&l'iados personagens, compondo-os cum aqueHa linha de' ArmÍnho _ Fdoreecz-se'dsrdan- rCEto. .
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" o UDICO Depurativo que

tos; igrejas; cémitü,ili:s; l:los,
\ f VQº,ADO DR. ACHILLESBAL- 80 fl� a B, carae .ens!Cu f os :Ter auelYOS gen emd� J fi Pedidos com offert<l de preço para tem attestadús dos fIospítue,..
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SIN1. CO.!fi. .E...S.C.. HIPT.OR.IO A1:'l- que e segredo. rr::alOf do seu rapldo accesso nas galeriaS U Elmonid" Ba!sinl - Tubarão - Santa
.

de especialistas dos Olhos c

ternidadBs; J11eriados;\hoteis; I rg::�At REDACCAO DESTE cinematügraphicas do Mundo..
. I C"tharina. ((;\<3r .:sta fo!ha). da Dyspepsia S;yphiütioa.
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