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do Espi_ICon�emna�os to�os os cabeças �3'A
Santo revolução de novemoro

.....

elo

dia,
Rei
doze

Jorge
110

í\/J EXERCITO

Conforme noticiamos em

llOSSO numero de quarta
feira, realizar-se-á amanhã
nos A tiradores a tradicional
festa de todos os annos.

Assim hoje as 18,30 ho
ras começarão os festejos
com uma marcha pelos ati

radores, que partirão da

praça Carlos Gomes até a

séde dos mesmos.

SR. ADOLPHQ KONDER

[v\oinho [oinville, Filial Blumenau
Caixa p osral, 89 End. tel. SILOS

scisão do Partido Republicá
no Catharínanse, com as at
titudes assumidas pelos srs.

Adollo Konder, Alvaro Catão
Fulvio Aduccí e Bulcão Vian
na.

Os dois primeiros opínam
pela solidariedade ao Getulio
Vargas e os dois ultímos pre
íerem apoiar o General Flo
res da. Cunha, resultando des
sa uívergencía os srs. Fulvio
Aduei e Balcão Vianna, des
ligaram- se do Partido Repu
blicano.

OM�S
O MELHOR E MAIS MODER
NO SYSTEMA DE FOSSAS
DO MUNDO:

ADOPT.:...JO OFFICIAua-JTE

Lançamentu da taxa de con

servação e melhoria das
estradas e registro e fi3-
nalizacão �B vehicu10s

..

ELIXiR "914"
Terminou hoje o prazo es

tabelecido pelo Director do
Thesouro do Estado, em cum

primento do decreto D. 8. de
6 de Janeiro do corcente. pa
ra serem apresentados as

declarações exigidas pelo
cítado decreto.

Imposto
Territor!al
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��:�i;;:;;!lu � iUnu li Oaw!u� ii fazei uso da �1
f� FarhtbS�I��g!iUtana �I
f.�.: Marca Chaves .�ji Fabricantes: 1

í�
.

..!loão Chaves �f
. H TrJITGA�" .& CATlIARIlU �{
I��������
I mqr-,-m o'r . '11 I

diariamente

Ino hospital
.

chamados �
para interior I

Nífi51M,CJI��

!.mDICO DO HOSPITAL
MASSARlU'lDUBA

Cirurgia
Partos
Moléstias de senhoras

e crianças
internas e

tropicaes
Doenças da pene
RaíosX
Consultas

E d tt a 1
Lançamento da Taxa de cunsErvação e melhuria de agtrauas

e registro a fisGalizaº�o de veümlns

De ordem do sr, Diretor do Tesouro do Estudo laço
. puhlico que,:ffi cumprimenta UI) decreto n. 8, de 6 de [a
t OelI'O de 193, 86 proceda nesta colett ria o lançamento da
Taxa de serviço de conseruaeão e melhoria de estradas
de roâaaen: e de serviço de 1'egisllo e ffscalizacao de veí
culos. para o vigente exerclcio pelo que s

ã

o convidados
os contribuintes da referida taxa fi apresentarem as de
clarações exigidas pelo art. 15 do citado decreto n. 8, até
o dia 15 de maio p. uiruiouro, U03 termos do de ereto u.

89 de 7 do corrente mês:

I Incumbe essa obrigação:
•. I - Aos propríetarlos indjviduf!jp, empresas, so cieda-
des ou seus prepostos, d� veículos que Se utilizarem das
estradas de rodagem estaduais como tais cons.ide radas 0810
plano rodovíaríe do Estadó e nas quais existam turmas
permanentes de conservação.

n -:' Aos proprietarios de terrenos marginais àquelas
estradas, até uma profundidade d e I) kilcmetros, desde
que sejam elas pavimentadas cem rnacadam, revestimento
sílíco.arglloso, ou outro destinado li cousolidar-lhe a 8U

p erficíe natural ou exigiam 8. construção de obras de arte
de valor superior a 50:000$, estando nesse caso sujeites
somente os terrenos até uma distancia de 50 quílometros
de. cada lado da construção pelo eixo das estradas Que a

ela convergirem.
.'

..

lU - Pelas pessôas naturais ou j11ridicils. nacionais
ou extrangelras, de ambos 03 sexos, malores de 21 imos.
que exercer no Estado indústria ou profissão, arte, oüeío,
ou emprego, 011 vivam de seus bens ou rendas, eslunr1t;
isentas as pessôas cujos vencimentos vil rendas íorem in
Ierlcres a 2:400$ anuais.

Os contríbuíntes que nãc apresentarem, dentro do
prazo, e�sas declap�<;ões, serão lançados. á revelía, pelo

exator., flCand? sujeitos as Ilwitas de que tratam 8S letras Ia.e b do art. 31 do decrete D, 8.
As declarações que apresentarem Iraurie ou negação

sujeitam aos contnoutntes á multa de 20$000 a 100$'000.
Nesta €xaíoria obterão os S1'S. contribuintes imlormes

sobre as declarações de que trata o presente edital.
Coletoria Estadual de Blumenau, 15 de abril de 1937.

N. SCHEEFFER - Coletor

RENAES
...

Sente-se V.S. envelhecido e cansado, quando
deveria estar pleno de vitalidade e eneraia P
Saffre V.S. de dores nas costas, rheumatismo e

desarranjo na bexiga? V.S_ é victima do uma.
enfermidade nos Rins, Comece immedíataroenre

� um tratamento com as Pilulas DeWítt, o remedio
recommendado pormilhares de pessoas, Compre
hojemesmo um frasco e tome ..as com rezularídade...

Afuguentam as dores e dão novas forcas e
vitalidade.

.

todas as In:�u]'here§ l

Ser bonita e predilecta J
I
t
I
I
�

o sonho de

i � ��__E_e_a_l_i_s_d_-_ Í3zen�_�_��:..�

I
I
,

DO

Oue
""-,........... ç limpa, conserva

e rejuvenesce a cutis
_------,-------

BLU iV� cNAU

--------���.!.;-�--�"---_.....--------

Paulo Bering
BitHUeuau Santa
Tintas e Vernizes" lrlaíeriaes para

pinturas em gerai
iHll bisllauas para artistasTintas

C1DADE
DE BLUMENAU

Bissemanarlo de absoluta
índepenrlencia

ELlçõeg ás quartas-feiras
E- aos sabbados :1

i r nos ra u scu los ou

nas Iu n
í

c s, de
dores da ccrbe-;:cr
e uma s en s crc d o de perrnanenle
fadiga, pcrr"cem !olalm'ênle vencidas.
As P1I.ULAS DE FÔSTER, entreícmío,
a;s ajudarão Cl reagir contra essas

àcabl'unhc:doras enjcrm id crd e s .

Em pouco tempo o orçcnísmoesícré
lívre dos venenos ur icos a_ os rins
eslarã:o [uncioncmdo i1orn:.a!menle.
As PILULAS DE FOS TER são

garantia d.e srrude.

Director:
DR. ACHILUS BALSI,'i'

Gerente
RODOLFO RADTKE

Redacção e orficinafl
'I'ravessa ·1 de Feyereiro n' 7

Caixa Postal � 1)7
3LU!I1ENAU
Santa Catharina
-�

-\SSIGNATURAS
ADO •..•.. _ 15$000
Se . .ne=tre . . . . 8.5000
NJ.:..n. avulso ..

.

$200
Nu.n. atrazado . MOO

IMPORTANTE

ganr.la

".-;Jf
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ei m oletou rnaís
fxí�teW'.íl� o' sr'. Fl'erlt'ríc.
Hardt, E;uH:) digno e hourac
P,reIGi:o desta CMumUi�R, "

Exa. PO!' este motivo Io í
mu

t) cumprimentauo..' A Iluit.
�:;mi rcsldencla rui evadid,
por gJ'IH1dH DUt1,el'iJ de

.

í-lmi
[[Ocl que fürüm Ievor [H"lf li

:brlfi';o de Rolida;"iedt11�é. '.,

A tl)lks \,S 111 c.s,�r;t ..-s fi
servido U'TI �:l!b··1' :5':; e'�';HJ d·
cervr ju.

.

Dr. Antonio .A ranjo

,
,

,

Contra esta

dôr, minha se

nhora, ha um só

remédio, mas este,
certo e iulmediato:

Em (AfiNEiS do 2,
!ESTOI05 de 20 e

(AiXi�S da SO comprimidos

Hc:L.\torio F9Ji'..

.

S�:bbado passado, na

:e;;cw da. nniva, cousorclou.
•

"e o SI" Dr. N2Y de Aragão
. ·"fiZ. com a prendada senho
-Inha Gisr-la Pas801d. Servi
ram de paranímphos pri!' par
.e de uo ivo fi SI'. Sylvlo Bu
ri\'J'c, escrivão da Coletoria

1I"'�.!HMlIi'llO$O, !:i';;deraJ, e Pedro Ferreírn
A M"!f'I- !.F(l'?HH..ITIC O
A.MYI-RHf.!1&H!JATH::f;J ecntador da Prdt?H!ll.'a, e por
AIM "i"t0:E.9cr:mPNU1..0s,O parte da uoiva os srs. Fretle-

�. hlt�:�cmOf>FAJ;.Ulft;;I$UEu.mIW:Jll . rico H ..n-dt ?l'efe.ito Municipal
Gar..(i':(".�'!.·brT'-��$4-�J\itet!ll4,,� ..i-eOEtl"C 1e Alfredo Blucse, escrtvão

t:!.1H; ii"': I�-:U." f:!:�1fmlJ� n:'ti c' .'�!'Hlt:·' - . ,

tl",h.�J;.. utn.,wlEv 1'1l IlJól,Z;Il ....'. � do er.me.
\.2':�'lf�U�;\._J Apôs o DeVJ civil, roi

vido um lauto jantar. usando
(;::-:"��"",,:V:::-;:":":"::�:-."·::;��·:x"':��:i'::'C�X"':� d�l pala.v ra pH ra saudar

".: :, nubentes, o Dr. Antor.io !:,. au
\ :'r ' [o, AdVOL.rado, 8 I;) sr. P)(iiJIÚO

I
,: :i',

�: ;� Gomes, S(:HcEador desta [,;0-
" }l .�� marta.

) Aos noivos foram cfr�:re-
g H cidos Iindos e valiosos pre.

I
�: ;) Rentes, «ssím como grunde

f::; g I braçadas de flores naturaes,

{ g I A Ie�ta q!�e foi todo tatima
>.= :1 ! terminou as 12 horas -ía [ilH-

H U! te, tendo sido servido ainda
;) ! aos presentes uma l:U'ÜI

I �� :l: sa de doces.
': Hurmonícas "de Iuxo. Grande :) I

.

f' marca. uuiversal. Ultra elE';:;al1- :} I Carlos Lauth

(.'�:' teso Peç'[un cutalogos (\0 couces- :} l .

} sionario exclusivo no Brasil B!
.

CDmp atou a 5 (�O corrente

f: JOãO Sartofsllo :{ 77 annos de exístencia o ve-

(: ',

Linha Morrvana IEstado da ;� lho Cmll1s Lauth, pae do
,�

EC J.\mlol ;{ 81'. Gus;a�o r,au,t?, n:;�ocian�S. JOÃO DA BO..';. VISTA .' te a aS.,J"do desLl play"'l.

""

�:'}lICn'.Mr!l:a.
Beyrnu,
Sm.m,,�
��s..
ü!lln:J�!:n!!�
DMth&�
�A,
�
·tUm��
m\Íi�
DôrOll! 20 l'G!}�.
�b1i!�cul�at GW.

Pelo Prl'rt'ito de lnd:;y:�:
sr. Frederico Harut, fui 2 pre
sentadu a (1úIJ�a ira l\lU111clpr [

um eutupleto rvlatoriu de f.,ur

ge3�ül) :üímit:istf'�ti.V/j do eXPI'

cieio dI.' 1936. Pelos quadt·;,::,
lU!' aprt'setlLt desci'imiqHt1:;
mcuU', pode·fI" ter uma bem
�egüfll ideia da ho��es:idadt'
cu'rn que s üo empregado os

.}_il}h�-il't,S publlcos, deste L'lU

;}jc;piü.
1'\0 sr. Prelt"it? de Indayal,

assim C0fG(J aos seus diguof.
.uxiliares, os nossos para
belF! pdo hell.i trh bulho
acabam de epresent/tr.

A

DORES e RESf?fJ�JADOS

Con rorcio

Ci�p������ a:�C�i3�!J:{.?'����·,fC;!$Oj�]·O
�(:d(:: ruo :jE �i :�J..�-\i.:�lh:�)

SUCClFSiÜ em. mU,l1':�i1:\U - C<�iX:l, Püs!.al N. 5

em '·Dep�í;.,Hus Ponulat-es" d esúe a

quautic (le 20$()uO Mé íO:OüQ$DOO pa
ganuo jures de

COl)�H�E;O ..A:ER�O
�

fECHi-:..MENTO DAS MALAS

.,. " ,. ..

.._..__....._..� ......_._...._...__ ""- ,.. _,......_..._..._.........._..__

PARA

SUL (Sul-Bras!l e Republi
cas Platinas) cada TERÇA

FEIRA as 10JOO

t-llORTE (Norte-Brasil, Ál'ri
ca, Europa, Asia) CadJi SAB

BADO ás 10,00
Novo Horario para fechamento

da:; malas em. Blumenau

t' O melho! pars a

tosse e doenças do veito.
Combate ti! cons.t!paçóe�
resfr�ados. coquelu�h�
brone.hÜiJ e e.sthma.
O Xarope São João

proiege e fortifica a �3""
ganw. os bronchios q os

pulmões. Milhares Ü4
CtU'l16 a�s.cmhro8ali I @

Blumanull-I:mOp3. em 3 dias e

melO

Informações e Papel-avi
ão, na Agencia dos Correi
os e com o Agente ela AIR

FR.:'l·NCE

I
Roberio Grossenbacher
Rua 15 de Novembro,85

Fermento de ualidade
Latas e llacofinhos

Andreza Campos da Luz
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Encrulilhada
DO CORRESPONDEN'fE

Falleaeu em fim do mez
de ahril em Encruzilhada Te
cla Bona, filha do sr. José
:ao.Da�

....�,:

Escola '( .'.

ae
.....

.

,. -

commercro **'"

Falleceuern Pomeranos I"!O

Blumenau, que occupa um tratíva. didática dentro dia 6' do corrente Sigismondo
posto de assígnalado realce, nossa legislaQão. Nardellí, com a avançada i-

pela Sua organização e pelo Aeha�se a frente desse em- dade de 94 an!1os, o enterro
seu amor a. ordem. ao' traba .. prehentlimento o prot, A realiz0ll.·f'e no mesmo dia no

lho c ao progresso. com uma Lucio, nome bastante. conhe cemrterte de S� Antonio, bem
índustríe e·· um eommercio eíd» nos educacionísta de acompanhado,
que de ha muito

.
ultrapassa- Sta. Catharína. Bacharel em

'" '" �

ram as suas fronteiras eque Seiencías Ccmmercíaes pela ..... Faz annos no dia 14 do
jamais negou o' seu amparo afamada Academia de Com- corrente o sr. Camilo SUo
a. tudo, quanto vem em seu inercio de Juiz de Fóra, �- ghern; no dia 14 Herrnlnío
engrandecimento, se .ressen- xercera o cargo de director Stingken e no dia 18 Arturo
tia, porém, de uma Escola de Grupo Escolar, Escola Stingken.
dj ccmmerelo onde a sua Normal Primaria e Inspector
mocidade pudesse se prépa- Escolar. E' também autor dos Casa-se DO dia 21 do cor

rar convenientemente para 1:1. livros "Minha Eseola"," "Li- rente o jovem Serzio Paulet.
nobre carr-eira que constitue. vrOs de Educação Flsíóa' e to, filho do sr, Se;erino Pau-
um padrão de glorias.

..

lundador e nírector da con- letto, com a senhorinha Ida

O
. .. ... . eaítuada "Revista ue- 'Eduf::u- Lenzi, aos noivos muitas !e

s Jvv,:ns empregados .. no ÇãO".. .. Iecídades.
commer�l? se VIam mhlbl�oS sabemos que a iniciativa '" * '"

de adquírír os n:cce.ssarlOS! do pro!, Lúcio tem� en_coutra- Realiza-se no dia 26, em
conhecimentos t�cllJ;nCOs e

I do írance symnathia aos po- Pomeranos Central, a tradí.
de elevarem o seu nível cul-I deres publieos munícipaes e óíonal festa de N. B. de Ca
turaI,. por falta de .um Esta-

nos meios índustríaes e com- ravagio, havendo ás 8 Loras
belecínieuto techntco. meaciaes.

.

i., missa. rezada pelos Revmos.
Felizmente, porém, parece Oxalá possamos em 'breve padres salesianos de Encru-

que em brevé. contaremos contar com uma escola tech- zílhada, centínuanuo a festa
com uma Escola. modelar; nica superior em nossa Iu- até noite com churrasco e

nos'moltles das fiscaliZ;adaS!
turosa cídade para maior fa- bebidas.

pelo governo Federal e com, cilidade de nossa juventude No dia 26 de maio todos a

a sua organização adminls- e seu al,evantamento cultural. Garavagio -".

Os fabriqueiros que estão
trabalhando para esse feste
jo são. Líberato Trisotto e

José Depín.

**'1'

BUSCII
**'"

Sabbado - ás 8 horas

Domingo - ás 5 e ás 8 h0f33
Um programara bellissimo !

Jtealíza..se no dia �4 do
corrente a testa de N. S.
Auxíítatrtee nesta villa.

Sonho de Valsa r;'::;:na�
costuracom a V\lZ encantadora de

Martha Eggerth
. A de-usa da popularidade todas as marcas o

Surge .neste Iíhn, maravilhosamente bella e oHerece ás 'svstemas concertam-se
nossas elegantes, nada menos de 25

.

modelos dmereutes �..
-a

que os costureiros maís aramados da Europa desenharam nas officínas mechaní-

para tornar.m.aiS.·...
p

...
r.e.ciOl�a.

ainda, 3. s.ua imagem. cas especial de

'I'...

Canções e bliilado,<;; DO mais romantico mm
Ui'

.

do "Rouxinol da Hungria" VlIil'. fl.OMR
Como complemento: .

-

COMO SE FABRIC.··A PORCELLANA 11
RUA 15 DEo NOVEMB:l)\Um fUm natural da UIa

N. 20

Zr:tradaB do Costume _.. LLL** • __ sz ...,. '

í Quer v. s. !:uferir lucros compensadores com a I

'l�..
sua criação? i

Alimente-a COIl! t
Fare;o .

férHre�mriifl@ . i

I
TrmgtliUho t

O �oluço de uma almaque procura !i si propria. A sua
conhecidos f' iusuperaveis produtos do t 51 Róberto, l' dt; Augusto Geisler; 52 Erich, f de Au-

arte se resumia em ugradar· aos homens. EUa galgava. a ..
MO B � H O ri () G �� o/J � i. L tE r.1� gusta SeJl(e; õ3 Erich, i de Erwin Emil Schmidt; 54 E;-icb

fama numa escaca éujof5 deg.raus eram f.'ormadOs .. :pelOs!.•·.· ("....•r
.

t I
Filid Blumenau � de Rjchard vVacchoiz' 55 Augusto f (;! L ld H

.

'

h
alxa pos a 89 End taJ SIr os � I

6 �,r

.

f

'

Alb
'

R
" e. ·€OPO o erost:

omenô,
.

.

J _ .. '

,
• '-". � J " 5

.

iI'l.auro, de ·ino Gcha; 57 Alfredo, r ce AUITust(;

Encànt<i.dora! Exútica! a filha tragica da
..
v.olupia;. 9:ue I .

... �_��é Maas; 58 Heinrich, f de Louis Jark; 59 Willy, f de C�r�os
Emilló ZO,la no.s d

..

escre.ve em. sua tmm.orta
..

l obra claSSlca

..·N.·-.. t..
Klaubund; 61 Albert, f de Vlilhelm .Fjschel-; 6�� GuilhermE'

No mesmo programma ámda:
.

.

0.. a 'Espo-.,;(,)4-1"
...."..- T··Q l' de \XfHhelm e Ida Uhlendor:í'f; 63 Carlúsjulio f de Juliu�

.

.
AVES DA PRIMAVER4. ........_ ..

.

.

.

., ___.J.
' 1 L

.

\ . Oi. Virgi1; 64 :José, f ?e Ferdjnand Leicbt; 65 n�dolph) i de
Um lindo desenho Oolor�do

Theodor Kruger; 66 AUredo, f de Oscar Bueger; ,6'1 Rodol
pho Pa ulo Hertz, f de Arnoldo e Paulina Herz· 68 José

O Amazonas enfrentará o Gremio Esportivo de Joinvil- I de José Klein; 09 Rejnoldo, f de Anna 1\1abuDd'e· 70 AlE-

le - Recreativo x Blumenauense xandre, f de Ernst Georg; 71 Alfredo, f de Albert� Vo]k-
:naDD; 7i!. Wladialau, f de José S;ynderski; 73 Erich f de

das F&JmE-Ír s, o jogo entre Ernes�o ,I�ae�!;�r; 74 �ichard, f de Carlos Str.elow; 75 Fritz.
0.8 q�adro8 p�incipaes ào ne-II .d� J<..n!]li? \Iv �,.J1m�th) .76 A ugust.o, i .?e E.rwm l!�.sc.. hte�;.�.t7creaÍl vo Bras]l e do Blume- Caü(ls HelUz }:11S0ll, l' de Oswaldo Nllsor:, 78 v lctor, f de

nauense.
Oswaldo FÍl'!dlwb; 79 GustUYO, f de Guilherme l1lirtmann;

N:J ultimo encontro entre 80 'Max, f de Emil Ta IIm,flIlD; 82 Edgar.. I de FraDz Schu

os doi5: velho!" .rivaes, o BIu- macht:r; �? cne!1, I de MljCU?l �awlds.kJ; 84 ':':li1Jy. georg.
menaUen!38 conseguiu sobre� f �e WIIl'y f' 1Ga Uhlel1aoli, bn Ado!pho, I de RlCardo

pujar seu adversaria pela c- Khtzke; 86 Arnold�, f de Augus\� �om�)Urg; �7 Paulo, f de
levada contaITem de 6x2. PO-! Hermann �. �nna Heodorn; &8 \. lCtOr, f de &ugusto :Maas;
rem, para o jogo de amanhã 89 \Y.Iil!y lúcnard E�ual'd Schwart�; f de A!bel'to ,SchwaI'tz�
o Recreativo Brasil apresE'n- 90 AH�edo, f de Remold Dahlke;::;1 R�::l?lpho, l' de JOE'('

tará seu quadJ"o prill'3ipal FranCISCO rugIat, 92 Alfredo.!' do CbrIstIano Tobel€l': r �

completamente modHicaüo, ó Carlos, i �e Constante. Sawu,ls:l>!; Ç5 :�uàolph? f de Stani .

que fará se esperar um optí- lau e AlvJUa Dombeck, !}6 SlC'pnen, I de �larlsu Lademtzl :

mo encontre. 97 Rudolpho, I de Augusto l\1asJ;:e; 98 Wllly, f de Auum '

Preliminarmente jogarão e EIDi1�a �rdmsl!n; 99 H,ermaDO,! de .

Wilhelm WieI':'gl;:f:
os quadros secundarias de 100 Hemrwh SCLlaldag, f de Augasto Sehaldag,
ambos os cIubeM, A partida
principal terá inicio ás 16
horas..

28. - feira - dia'; 17 - ás 8 horas

Collectorla Estadual i
ue

Imposto .Territorial·
Deverá rea1jzar-�e eegun·

da-feira proxima, di2 17, fiO

estadio 4.0 Amazo:ílas S, G.,
no Gal'c�a, O

.

encor.tro �ntre
as. equipes principaes dp.ste
�lubee.D do .Gremio Espor
Ílvo de J'OinviUei.
Este jogo, que· vem sendo

D?' ordem ào sr. Conector, türtO publico epara o co' anGiosamente esperado, dado
nhe�ime.ntú dos jDter�ssndos qUE', durante o ccrr,e�te mez, n valor .de ambos os conten

em> todos os djas utels, arrecada-se nesta -:epartl(UO 6, DaS, dores, por certo atrHhirá 80

dem�iS.··;. df's.t.e.ID.u.ni('jP.IO o 10

..
semestre do Imposto aclma,!cam p.o.•.. ·.dO .. Am8züna.s, uma

re18t!V{). ao ,corrente :umo, numeroso 3ssistencia,

.

Us que deixarem de .pagar neste I?ez, pOr1erâ� fazel- Haverá prelimiuar, iniciau
o nos mezes de jun:lO e Julho, acrescido ::las multas de do-se ás 14 boras. () encüri·

5010 _é .Ioa/Q respectÍvaruente., . . ...
. .
....

tro principal começará ás 16
... Fli'ido. estes prazos, St'ril a cobrar:ç!l fe�ta JudIcIa!· ! boras,

mente de· lO!cc0rdo com as lei:;: em vigor. 1 �x-

Blum�nau, 14 de maio de 1937 1. RealiZltr-se-á segunda-feira
OSNY/MELLO - Eócrivão í proxima, no .. climpo da rua

PROfv1PTO!

...�

I'

Âtl8 interessados na Grianão
do bioho da seda

�

.,

ICO
.:9

illi�
Aos colonos interessados

na crlacão uo bicho da sê da
>! Prefeitura Municipal forne
cerá ;'ostrLlções impressas e,
bem assim, sobre a cultura
da amoreira, construção de
slrgurías, etc. :
Encarrega-se, tamberu, de

pedir ás repartições compe
tentes mudas de amoreiras e

ovulos de bicho do seda, �in
teíramer.te grátis.
Os interessados uueiram

dirigir-se por e scrlpto, ou

pessoalmente ao sr. Prefeito
Maníci;la 1.

V· d b a r ato
en e-se prateleiras)

balcões escreváDinhas· e ou

tros moveis para casas COID

�erciaes.
'1 ratar CASA HERTWlG,

Rua 15 de Novémbro 127.

Ruberto Grossenba cher, Presidente da Junta de Alís

t�mento �1ilita�, faz satis-r que foram sorteados para o ser

VIÇO do Exercito, nó p: ímerro domingo do mez de março
do anno de 1ºi}6, na Capital do Estauo de Ka:Jta Cathari
na, séde da 10:i. Clrcumscrípção de Recrutamento Militar
os cidadães constantes da relação abaixo treuscrípta, ('�
qua es se deverão apresentar entre os dias 15 de MAIO a

10 de JUNHO co corrente anno (J937); e os que não o n
zerem, ficarão sujeitoB ás penas estabelacidas nos regula
mentos militares e Codigo Ppnúl do Exercito. Os referidüs
sort�ados, para obterem os meios de tJ'ansporte. deverão
se dirigir á Junta de Alislamento Militàr €'llJ B1uIDE!!aU no

edifício da Prefeitura Municipal. C!::.ama attenção dos �I)i'
teados abaixo re1aciuDados, para proCUrari}.tl1 no correio
das zonas onde nasceram, as cartas de nottl'icação. E, P�\
ra constar, lavrou·se o presente edital, que será aHixado
á porta priucipal da Prefeitura, Das sédes dos Districtos
ô publicado pela imprensa.
Séde da Ga. Zona do S/R em Blumenau 11 de Maió de 1937

Edital de convocação de sorteados

(Classe de 1916)
2aa che..l.'"nada

..". ,

Roberto Grossenbacher -,- Presidente

Classe de 1916

Séde da 68. Zo�a do f:./R em Blumenau, 11 (le Maio de Hr_4

Roberto Grossenbacher - fresidente

ciali
de:"WETZE:t & elA ...

,. JOINVILLE �lUalca Registrada)

recomul,enda--se tanto para roupa fina como para roupa commum

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


