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Os J,iOSS;u·g jUrn Ci_nc�entenario lRADIO OLUB lModifm.a.ção. no lO Sr. Arthur Ber·:SecçãoLivr�i -Amanhâ, 1ü de novembro.
nn ET UME7\! ,� U I GE1!lHHJte 1�.:lJin.nn d

•

I" tC!.lk�dilla"oSia ir�portante, firma Karstenl b .Jl.J '.L�_[� 'I�IIJHHh tá f(J�tI na es jorna IS a Blumenau,9 de NovembroU.!UlU.iil.U I.

I
Irmãos, do R!? do Te�to,:001�-1 ,�� de 1933.'
memora o DI)' anmversario I No dia 4 do corrente, rea-

j1E�tão escolhidos os d!l sua IUll.da(;ü? e, bera as- 'liZOU-RC. na 8�d.!,?0 R, C, B., O fHÁRECHAL BALBO FOI 1',.•.·.
Illmo, Sr. Redator da «Ci-

<?a.ndldatos do povo Ilvre de sun_, _

o so aUlllv6'.'sar:w de 1 urna grande reuruao pura ;l'U- NOMEADO GnVERN�DOR dade de Blumenau.
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I Cordiaes saudaçõesNacional Constítaínte. techmco, sr.•Johaun Fíndeíss. Ficou assentada a COIDfJra DA LYBIA I f''Sào todos' eíles nomes de Agram!e fab:ica de tec�- imediata' de um transm�sso[' Sob o pseodónimo de Von
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...co�ICOI'rl-11 H.l1.di.O.' tel.�foni co de

... 1.'.5.. 0. 'W. atts, O Gabtnete Ministerial ita-, I
i Benedeck, publicou o vosso

trabalho honestíâade e dedí- do. pura o eugrandecimento modulação a christàl, moder liano acaba de soírrer varias eonceituano jornal, numa de
cação a� Estado é a melhor de B�umenau, para o. enre- nissímo e cujas irradiações modificações que entretanto! 'mas ulrímas edições, uma

recomme.nd..ação.... q��Cl.ID
.. e.nto das SUHE llld.l.:.S-1 pode!'âo .S��i' ouvídas a. gran- já

eram esperadas em toda -arta eujos termos atentam
Impõe-se á conseleneía dó trlaS. e, do seu cOmmerC1?, I de dístancía, a Europa. Desde ha muito fortemente contra verdade e

eleítorado como digrlOs dDSjfesteJara 0. fr�to .•�cont�.cl:1 Esse aparelho será adqui- que o Governo italiano co-I algo falam do meu nome.
seus suI.1'l'a.lJ'. íoS porque nunca m.ente ..

reumnuo W?C8 os S�U;:;, .

do d. "".' .

< C \1'.-, 'R'3.d.I'.O '''''0 gitava em reduzir os minis-] Conquanto não conheça al-
,

. ,b. l' .
. . . 'op"r<>?"os e aU"'111"'�'es PI'O'"

1'1,,0 .l, .lllma 0.1l.8 <. v.
terto da G d 'I ,f 'h I Idesmeutíram o seu ideal'l
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. IS. a ruerra, a marm fi. zuem, em ndaial, com esse

tE.em a exper.lencia da admi.-. PO.fCl...O.n�nclO}�es um dia de ,?a�.tI.{}� ,d?S. nos.,o� �.....eL.t.01'.':
o ela .Aeronautíoa a um só 1 nome, cuido que o pseudõuí-

nistração dos negocios publí- gra��e ��eg(1d. ., e:-:,l:ia ,.iUsP:?lO�a IlotIC:a�. _po, n:inistel'io: o da Defesa Na-I m» de Von Benedeck escoa-
C()S e. nestes agiram sempre H{J�bl1d!1(ío-nOR. com os! demos adeantar que, ate !UlS cional. Em .Iulho deste an-: ia a pessôa de um individuo
CVll1;' m8xim�, lisura omaíor propríetartos do, lmrortantel d� anuo c()rv,�nte esr.a:r:_á lu a- no e general Gozzera, Minis- i ilto, com excessiva graxa no

desprendimento,' es!abel:cll1lento laOl'll.:_ cum-] clO�a;Hl0.a nova, estaçap IJ.ue iro da Guerra pediu a

sua', cérebro, e que, ha dias pas-.

.

Pl'1menLíU.l10S os srs. Karstm: snra mais um grande ractor detníssão que lhe sados, andava atacado da ma-irmãos, dcsejando-Ihes toda. a! de progresso e {;ngrande;;lc I roi. conced!dâ, o Snr. Arthuz Bernardes ria de perseguição.

I �orte a': p.����,�.�_r_id_a_(::.._, '. __
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__n.lent_o_(._l'�._�.•H_U._I,lle.��u_..
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_ II pl-I,E'san�o e?t?-o o �:x:-�resideníe da Republica; Entretanto, para o publico
,.. - ,,-.--.--_,------------------- sr: �th:�SOhnt a llllCIOU. ,llO ultimo domingo, que não conhece tão estra-

f
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,-- pl eSldH e s t a uma serle de éirtigos que se- nho personagem, cuja pres-

I pasta. Ap;'urn. fo tão publicados pela «A Bata.- ;ião gordurosa contra o cere-

I' 'E".. ·LE,. a.
" -

�,.� ram aeceitos pe- lha», do Rio. Esses artigos oro não deixa a faculdade d-e
- � �""� lo rei Victor tem causado sensação não só I'aciocinio, devo esta expli-

I ManueJ os perli- pela natureza dn materia ex cação:
i B.·U···. "UM- l"r.�,�� U i:i J.:;,.:� dos de demissão planada como ainda pelo lar- <Num dos domingos do mez

I .

..

� � � ,

. apresentados Iwlo Ministro gü prestigio que, embora exi passado, pela madrugada, o

)'
',. ... ... .. .. 1!...d i';,i,.A' tt....d da Marinha, Giuseppe Sij'jani lado, oDr. Bernardes goza nos tal individuo, numa de suas

!
--- e pelo 1finistro da Ae�'ülJau- meios cultos do Paiz. costumadas crises de perse-

tica, Marechal Halo Balbo. guição. sob a influencia de
Ao mesmo tempo foram· ac-

-_
.
-

- 8accho, tirou-me para alvo
ceitos os pedidos de de- A proposito do eminente de sua mania.
missã.o dos sub·secretarios brasileiro, escreve a �Folhu Não contente com o ter-me
destas respectivas pastas. da Manhã», de S. Paulo, em �nsultado, (r-om palavras pro
Foram nomeados para sub- sua edição de 11 do conente. prias do seu vocabolario de

• D 4..:1( 11 f K' d s:cretarios (!e Esta�o da Ma� «BeIlo Horizonte não tem veterinario) aggl'ediu � me,"

I
.

r. HUO i IhlO . On er rmha o AfmIrante (;,avagnarlj sensihHitlade politica. A po-
quando, em companhia dê mi-

, Adolpho., Konder, o grande e para suo-secret!iI'1o de Eb-! pulação mineira avisada pe-
',ba esposa dt'ixava o Salão

}ftesidente, em cujo goverllo
. D' H'en... f�;q1j't!e R� lI1!np J uno teOr tado da AeronautlCa o Gene- los jomaes da chegada de

Hardt, desferindo-me um sô-
tantas, e tantas fora::

I
f. l.l IU.II U ,Me UI ral Valle, al?bos pessoas de uma trindade de politicos e-

co numa das vistas .
.

(i�
,

obras com que dotou g{'an�les merIt�s e de l'CCO- minentes da Neva Republica,
Por in.tervenção de alg'G.-

(}Estado, com que beneficiou
.. Dt. ,J'oão Bayer filho nhe�lda caP!i�ldad.e." ')

não se abala para veI-os. O
mas pessoas, o caso não te-

o, povo; q:..e cuostruiu e n:;� I
' o� tre� 1l11111�tel'lO., focaram esquadrão de lanceiros e as

ve outras consequencias.
C'Ql1struIu' estradas. a PlÇuHen- D" T v... t B''t 'SO�.•

f!- .• orI�maç.ao do. sr. Mus- I bandas militares se postam
Omais ,estratihayel, porem,

ciari81 e tantas outras Obt;ls
. ,r. J'_Ofvex O �aC�lmann sa,ml"q;u�"tleste n:o�o occupa na praça fronteira á estação

'é que, no nioIDtnto, o tal in-
d� Iõeal inte.rfS8se publicO sem os eargo� �e. PI eSIdente do 1 da. Central do Brasil, mas o

dividuo bradasse estar esfa-
preeiSál'.· eoIitrahir empres.:. C,o�� eIho, 1IifIlll�tl'O dos �ego- t

povo não empresta á mani-
queado. sem contudo mortrar

tfm,.0. " ..
:'

. ... . .' NJpn!..1'tn' �lel't'O'f" .b1uIT'en,aUer'lsc· de.. 1 CIOS Extrangelros cOIPora-!� t
_.

"f" 1 l'd
o ferimento e onde. embora
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... .. '-", .. l.es açao Oi!CJa o co orl o tivessem os circunstantes in-Rupp Junior, o incançavel çoes e Defesa �acIOnal. I
de sua presença.clwfe legíonario, dedicado a� ve deixar 'de dar o seu voto fi esses I o Marechal Balbo, graode Entretanto com o sr 1\1'- sístid,o que ? fIzesse; e; Só

migo de S. Catharinu e do, lor",.!raniSador da aetual aero- ti UI' B r'd _.' .

�<l' depOlE, de II" a casa (com
�m.?- povo ;., I �.J €1-

a ,. "" . nautica. italiana, foi nomea-j (;}
1mes;ona; fS n�o se a certeza, cortar a pél1e com

Bayer Filho, m 'Ç;D de 80-; Ch.lla �os que, por S1 sos, ]a represen- do Gove.rondoI' da Lybia, ear-! gresso � o: a�s:rti3a:i�� �e� uma. faca de D?eza�, voltou,
llldos peindpioi>, dt} ajendra�; d h "d".1

� go que era O.ccupado pelo ex-presid nt.:> á á n;tostrando o mIsterIOSO «Ie-
tam ·f·n� g"ll·ra1.,tia e ·one�,t.l ·aue, (te 1\" h 1 B I. ]' .

"
e � s em rua rllll8ntOl>d,o civismo. de grande no·. ldu« .

oU.. H J ..;;oI:. garec 3 aaag 10.
j para exaltar-lhe a personali- ..

b"e�o de l'rie"I· '. ". 1
'

I' d ,VerdadeIramen.te,.o homen•.;':"" ..

u co:, e dna meu- ;
b 1h d d

- ......

-,_--------J
da e com um .enthuslfismo ;:>stava e está «atacado>.'....te o Dr. N.Toberto Bachman.n, I ira aI �ó e e or em.
que toca as ralOS do "ana.

, D • :-
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.-Todavia.. o signatario da cartamedico de grande talento, l rimei o longres tIsmo '

um verdadeiro apostolo na' --�---------"----�.------...�. ...
E 'i d " uiudida, receioso do pronun-

. .,
x� 8: 0, r,' se:u anmver��:r�o ciamento da J'ustii>a, ant.eci-SUa profissão, sãü {.'s nomes w__��

P 'h I � natal1cIO leumu o ed f Cl Y

�é se jmpõ?m. a Blllmenau, Homemu1em ao sr. As fOi'ças miUtares, 50 lOI O ICO ue da AssoCÜ;ção �Om1!l:r�i�� �����: :������':���li�����n�a este BlUlllen'1U-q'le, dentro, �

au�biacas Ulu'mon0OU
cerca de mIl pessoas, lllcl�81' Iessar o seu Hestado de espi-do Estado, foi,' e.ID todos Os! ·João. AJberto u t:. ve senhoras, que applaudlum r'to"tempos, o propugnado!'das. Respondendo a uma �)ropos, com frenesi os discur60s 1au-

1.
.'

bo,JS causas, o pioneiro do ta do governo austríaco, os

I'
.

, datorios. 9uanto a mIm, '3spero tran-
republicanismo

.

honesto e governos de .?aris e Londres .

RpunlU-se, hontem, a Comls-, T d t'
.

t qUIllo o resultado do processo,,
,

.

a�qul'esc"ram n" "ormaf""o r'e são de Exposição do Primei·
t 'b

(J °á esse pres 1910 se a -

que virá confundir o calum-üompletÍimente voltado aos I v v '" 1. �,.,., í C C�th r d rI ue coragem comprova- .

d finteresses da collectívidade, {um corpo auxmar

..
austriaco

IrBOI . on�r.esso .

l�
()

.1CO 3eO; da nos momentos mais.- difí'i- ma or e aópagar alm�n IraI· .

E Blumenau· desta vei não 'de 8000 homens a titulo tem- umenau, a rea Izar·se aí·
'd'

.

1't' No que t cu. ás a usoes li el-.

. .., 31 d dezemb dest e 1 ! celS· e sua carreira po 1 lCa. t'd' "i 1 ddesmentirá a sua tl'adicção. porarlO, para assegurar e e ,e. ro e.·1 A che ada do sr. Arthur vosas, con I as no l_na a

Votará nesses can Udatos, I m.anter a ordem no intel'ior de JaneIro do anna proxlllio. B
.

d
g

t 'd d carta de Von Benedeck, 80-

garantias de qUi' terá, agora do pajz e nas fronteiras. O . Ess� C?��diS8.ãOp fic(;)U a8- D::�!� ��: at�rnja�s �r�p��� bre minha exoneração do
e s{�mpre, nesses homens, os guverno de Vienna renunCÍ6U SIID dIstrl UI a, resldente -

-

d'
_. cargo de Sub-delegado de Po-

mais dedicados servidores a. augmentar o eUeetivo de \JOãO
M. de Borba, seCf.etario çOfs ': u�� cons��raç�o Pt llcia de Indaial (aliás,. SO.U.Ci.seu exel":l·to de22000a30·o·00 Antonio Reinert,l· Thesou-!PU �tr 1me.l � naS' .tstopa. _a tada p'or mim) convidoao ca-da causa catbarinense,. da ,.....

capl
�

mInelra o nao 1rao
homens' cr'mo o 'tratado

.

d'e reiro José Medeiros, 2' The-
. '"

t' b d luniador a apresentar as pro-c.ausa nacional.
.
.' u. . .'. ... •

D.· B �b 1· ao seu encon 1'0 as an as
I

.

-

Samt-Germam. 81!torisa, por-II'Fs�u:ellrDo l�.Dm���os . 0'2' aF,.. militares e o esquadrão de vas dOd qude la egda, que tI?-aoque o accreSClmo de 8.000 1'e- Isca ,e tino �Yl.lgUeJS, 18-
1 " paRsa e es ava a men Ira.

crutas sobrecarregaria muito cal .Erwlll Belz. .

anceuos ... »

Certo que dareis agazalho
o thesouro. FICo.u a_:;sentado, outrOSIIl�, á presente carta, coniesso·me

a reahzaçao de uma exposl- SUPPLEMENTO ILLUSTRADO grato.
ção dos productos industriaes Am. Att. e Obro

Comparecerá á 108- de Biumenau no local do Con- Com o presente numero Gustavo Lauth

t I
_.

d A gresso de fórma. a dar tam- distribuimos aos nossos lei-a açao a ssem� bem, proveito material flO mu- tores do municipio, o «Sup-
bléa Constituinte �nicipio. a visita dos .muitos plemento Semanal IllUfltrado:t

.

.

. I peregrmos que, nos dIas de- R. 385.
Noticiam do Rio, que o

sr.j signados,
virão a Blumenau

A Camara de Commercio Getnlio Vargas comparecerá a6sistir os imponentes ieste- A bordo do .o:Neptunia», che-
Americana no Rio afterecerá á instalação da Assembléa jos religiosos. PHARl1ACIA DE PLANTÃO gou ao Rio, o novo miliona_-
hoje 14 . do corrente, um INacional Constituinte, levan-I A comissão visitará osse-. !'io José Leão Ferreira Souto,
banquete ao capitão Juão Al-l do a mensagem que vae di- nhores industriaes de quem Estará de plantão amanhã, agente da «A Equitativa), em
berto, que chefíou a delegação irigir ao pai!:i, faz�ndo um re-l se espera a melhor boa-von- aPharmacia Gloria, Onken & Natal, onde tirou 1.000 contos
que .r.�P!e8entou. 0/ Bra�i) nal tro�pecto do governo dita-, t.ade em auxiliar o importan- Cia. - Rua 15 de �ovembro l n� Loteria Federal, com o
Exposlçao de ChIcago. I torla!. lte certamen. n. 51. bIlhete n', 386,

Y-.
,!

Os assassinos do Presíden-
te

.

do conselho Japonez
Tokio. - o C01l3elho (ie guer_ll1"a B.caba de eondemnar a 4

rumos de prisão cada um dos
onze afIíoiaes superiores que
t6maram part�. no attentado
contra o ministro Inukai. A
clemenCÍa dos Juizes se ex

plica pelos motivos patrioti
cos que guiar�m .... os acausa

dos, inquietos- 'Pelo rumu an

ti-nacionaL quê tomav-a a po
litica do paiz.

������.,
) BISSEMANARIO IJ. EDIÇÕES ÁS@UARTASEAOSrt SABBADOS

í���'�.--�--�

rx I3LUmçHflU ... Terça-feira 14 ôe NUMERO:' :16
-""""<lo. r ..... i

mas

Eis a vossa chapa para as

eleições de 3 de' dezembro:

Novo Milionario

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



Roquette-Pinto, Ensaios de Anthropologia
Brasiliana

Monteiro LObato, Nl,l. Antevespera
Henry Ford, Minha vida e minha obra
Mirkine As Novas Tendencie.s de Direi-

to Constitucional " .7 12$000
Affonso Varzea, O Estado Socialista 10

Pacifico
Araujo Lima, Amazonia, A Terra e o

.: Homem
Oscar Fontemelte, Palestras e Conselhos

PaPa o Norte ... . Medícos
aos' sabbados J:.' o melhor para a

I
Nene Macaggi, Agua Parada

.tosSe.e doenças do peito. Ridder Haggard, A Filha da Tempestaderegistr.adas �.- ás 10 horas Com�ate as constipações, ' Ooncordía MerreI, Adão e algumas Evas
simples - ás 11 horas resfriadQs.· coqueluche.' Elinor Glyn, Cegueira de Amor

, bronchite e asthma. Dr, Havelock Ellis, A Educação Sexual
parll: Santos, 8. Paulo. Rif>; Mario Sette, Seu Candinbo da Pharmaota

Vitori,:a; "c:aJ'avelas, Baia, O Xarópe São João Cornelio Pires, Conversas ao Pédo FogoMaceiQ, ;:R�cife, NataI� Africa,' protege e fortifica a gar- Rudyard Kellman; English and Portuguese
Europa e ,Asia.

ganta, os bronchios é os !
Commercial Correspóndence

'.��r_i_(_�_�_:_r_o_o_�_r_�_�_.f_���_t�:_��:��_i__·_r_W_�_:_:_�_�_b_�_!_�_�_�__·_�;_;_i�i_;_;_�_�_�_}_t_�_�_[_�_�_:_:_�_r_:_s_:�:_�_:�J_:_:_:_:_:s_�_�__H_'�_�_��I_=L����
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�� PARA VIAGEM E ESCRIPTORIOS �i
t� Venda em prestações �í
ti Carlos Hoepck» s. A. '.llt� B L U �I E NAU

.

' :�
• v::.::::.;.:,:.:,:..:,.:::.:.:,.:;..••.v.•..� ,.:::,:.:.: e se.e .,. ••• e.e e.e :�v·�=,:,:::.:c
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fi' Pharmacia Orion li
I RD4. 15 DE ;.B;�7ELEPHOllK 90 III
l' Maior sortimento !j� Iem drogas e especíalldades na-

�:::lll_.,cionaes e extrangeiras
i

'"

Allópaticos, Homeopaticos

:.:�::l.'
�-----__I!lBBI__IIIIiI·_""__9W__I!IlIIIJ:!!I_�_

e Biochimicos.

Sortimento completo 11
Novidades em Oahlias Seleccionadas

de artefactos de borracha, .� Ternos em stock mudas para fornecer
Perfumarias, Sabonetes, arti- ��
gos de hygíene etc,

'i
Importação de 1933 da aramada

Vendas a varejo e atacado � firma especializada no ramo
: I

Importação directa, por, isto

:)PreÇOS baratíssimos �
Serviço nocturno permanente �: I

;;",.......,.,....."'�.,..=".=""""..,."' ..=�

'",:,.,")

·��;;,.:·F: ,

Correi�, "Aereo !
Ae-ropost�d�--i

-

f--\. mala aerea fecha, na

Agencia do C(lfrei? :�:.�,
'll'?arG O·Sul

.

ãs.sextas-íeíras

registradas - á,$' �o horas
simples - ás l_(;1:1o!-as ,

para: P., .jl�gre: Pelot$.s,)
Rio Grande.Urll�ual, Arg(3n�-;
na Chile, Perú é Bolivia. .

.

.

,

Desejando vestir-se bem
E por pouco dinheiro

Dev-erá .usar somente

CO:t:l,fecções Ee::o..ner
8IJb .ID_f3did::J,B 'previas ,e preços da fabrica
Tem sobretudos e ternos" feitos em stock

R.4UL DEEKE
, Rua 15 de Novembro, 120

Telephone Nr, 47

;!;�t:�à/ r .CARlO WAHLE :��sG�!��!!
Rua 1ú de Novembro, 90 - Telephone, 17 .: BLUMENAU

OUerece as seguintes NOVIDADES:

Rs, 6$000
5$000
6$000,.

H 6$000

I'" 7$000

" 10$008
" 5$000
" 5$000
" 3$000
" 3$000
,. 5$000
" 5$000
" 5$000

,. 7$000

FABRICA DE TELHAS fRANCESAS
PEDRO EULALIO ANDRIANa

TIjUCAS -;,- S, CATARINA
MATERIAL DE PRIMEIRA

QUALIDADE E ISENTO DA

INFLUENCIA DE

AGUA SALGADA.

Atendem-se pedidos
para qualquer

ponto do ESTADO

Representanies:
--

Florianopolis . Dionísio Damíaní.

E.:str'f:.ito ,- André ..Maícote,

Palhoça - Germano Berkenbrock.

Ilajaí - Amadeu Angiolete.
Brusque - Otto Schaeffer

Biumencú - Oscar Rideguer •

Boettcher Irmã�� s - .. São PíuIlo

Representantes para o
,

Vali e do It a j a h y:

floricultura HVELHA"
BLUMENAU

C A I X A P o S T A_ L, 6 2

BOA. SAUDE... VIDA LONGA fi ••

OBTEM-SE USANDO o

BLlZIBDB liQGVJ;JJ:B4
,Empregado com real van
tagem nos seguintes casos:

Ratumafismt BII geral, RllchitismD, Manchas
da pelIe" Espinhas. Ulcllràs, SCRarrhéas,

.

Barthrlls, Flstnlas, Sarnas,
,

t
ANTI - SYPHILlTlCO

", PODEROSQ: ANTI. RHEUMATlCO
'.

,

. ANl'l- ESCIlOPHULOSO

GR..ANDE DEPURATIVO DO SANGUE

Tf;;;;�i;'��s';nit;Sl
�.; DO PHARMACEUTICO GOTTLlEB ELLINGER I
� Com: 40 ann05 ôe pratica na Alle�Qha �J

e no Bra5il �

�
,

..

de seu

-:>fornec:edor A f E'

E A maior probidade profissional no Receituario
.

E Grande stock de todos os artigos larmaceuticos
� Medicamentos homeopatícos e bioquimicos .

; Artigos sanítaríos e desinfetantes

� Especialidades farmaceuticas

:. Artízos de rugi,ene
� Perf'iImarias H; Sabonetes T,e 1 e p h o n e, N. 201 .)

.� Drogas �li BLUMENAU 1
: Rua 15 de Novembro N. 44 - Ao lado do Hotel Bôa Vista �5.

.,

�..: �··*··t�:;":":':;':;�"·:·":':"'·�··"·"'··���··""·'���·�v·..:;!5

MATER!AL PARA INSTALLAÇÕES ELECTRIGAS
GRANDE SORTIMEt�TO EM LAMPAOA8 E LUSTRES
TODAS P�ÇAS PARA GONSTRUCÇÃO DE
APPARELHOS PARA RADIO

Carlos Hoepcke S. A.
Blumenau

Hinsch & Cia., enl liquidação
Convidamos todos os credores da firma Hínsch

& Cia. em liquidação, a apresentarem os seus titulos
de credito, devidamente documentados, no prazo de
trinta (30) dias a contar da publicação desta, no meu

escrítorio á Alameda Rio Branco, 36, Blumenau.

J,---------------------------

Blumenau, 6 de novembro de 1933.

FRANCISCO DE OLIVEIRA E SILVA

Liquidante

I
está sob a direcção do pharmaceutico .João Me..

Ideir os, que conta mais de 40 annos de pratica
proãssíonal

Manipulação esmerada e escrupulosa. INão se .substítue medicamentos
Productos de alta qualidade.

Especiahdades legitimas. I
Desconfiae dO remedio ba.�ato� Ique, muitas' vezes, é trnítação.

..;._ �_,m�m�w�"'·.,.�.a..'1I:=_· _

A Pharmacla Central

E T ;:��::��:�éS I
!Q_i�l!Mt'.'líitd'liit�lmJ"I@I!!!!i\H'I®i�#tt41@.'jiI\jii.J

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



CA
Im

I. Renda tributaria:
Industria>e prollssãe
Territorial urbano
Imposto domícíhar
Veícmos e placas
Imposto de testada
Lícenças di."vel'sas·'
Emolumentos«

.

AferiçAo de pe:sog e; medidas
Gado abatic16
Remoção de lixo

Ií. Renda patrímoníal :
Venda, do,patrimon�() dÁ Massaranduba 213.000 DECRETA:Alugu(:lis de rep!'l.rtições municípaís, 100.000 313.000 Art. Uníco : _ Fica -ereada.

III. Renda eventual:
.

Multas
....
p....or l·n.\'r''a' ...ão',o •

•
uma �scota mlxta no logar IU'l Q.. 1. li' ·90.000 denominado MassarandubaMultas ppr mera de pagamentos 793.640 Central, no distrito de Massa-Cobrança da divida ativa . 3:968.600 4:952.240 randuba, cujo regente peree-Conservação de estradas estaduais � bera os venclmentos 'de cem

Auxilio estadoal para o 'hospital muno 400.000 mil reis (100$000) mensaes,Juros de capitais .3_0_0__5_:4_0_0_.3_0_0 revogando se as disposições
30��1940 em cOl1kario. ����������������--��������������������-
33:071.874 Prefeitura Municlpalde BIu-

.

Coletoria de Rendas Estadu8es
.

de Blumenau ól336:545.814 menau. em 11 de Novembro I.

de 1933. IM.POSTO TERRITORIAL .
Quem tiver interesse em

Jacob Alexandre Setuniü adquirir optimos terrenos

Gerniano·JJeduschi. ,,' , .. De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais nesta ci- de cultura procure o sr.

dade, torno publico, para o conhecimento
'.

de' fódos os in teres- FRANCISCÓ CASTILHO
sados, que durante o corrente mez em Iodos os dias I .' TAYO'

.

úteis, se procede nesta Coletoria e em todas as Agencias Fiscais
.'

.

'.DEORETO N. 30 de Rendas Estaduais do Município, a cobrança do imposto 1'er·! que tem lotes med�d?s. aI·
O cidadão Jacob Alexandre ritorial, relativo ao segundo semestre do corrente exercicío.

I'
guns dos quaes edíãeados

. . .. Os srs contribuintes que deixarem da satísíazer (I pao-a- com casas e outras bem-
8 6 3 4 I Schmitt Preíeíto PrOVlSOl'W do ... ,'�

.. 'b
teítorí t": 8 . 00 u .. '.

.

B
.

menro de suas contnbuições dentro do praso acima determina- J..el orlas e com erras prom-mUlllC.lplO de lumenan, no d ;"1 - '. q f
1

d d b Ita d I ptas a arar.
U.80 das suas atribuições 0, ponerao saus azer no mes e ezem 1'0 com a mu ej D'

.

"1· 't' t' "....
.' '. , 20 0:0. lversos o es em J..orça

379.800 DECRETA: .

Terminando este praso, serão extraídas as certidões

dei
de .»gua suflíeíente para

Art..unico;
- Fica creada,Divi(.la Ativa e remetidas á Promotoria, afim de ser iniciada a movímentar qualquer en-

uma escola mixta no Jogar] cobrança executiva de acôrdo com as leis em vígoe. genao.
._

4:489.200 denominado Canan éa Baixa, Collectoria de . Rendas Estaduais de Blumenau, 13 de I atOS ICltects r�ferIdeOSt �d"'aao110 dístríto de Gaspar, cujo lNovembro de 1933. I travessa os por
. � ra s

regente perceberá os venci- asso ELPIDIO LIMA. Escrivão de rodagem, umas J� prom- .

mentos mensaes de cem mil I ptas outras em construcçao
reis (100$000), revogando-se I t bre M' t C

.

I _r:aes! Não pe�caes essa2:566.300
as disposições, em contrarie. mpos O so re oVlmen O OmerC13 optíma opportumdade de

. .. .
.

. i assegurar o futuro de

vos-,817.000 PrefeItura MUnICIpal de Blu- De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduais nesta ci-; sos filhos.
.

.menau, em 11 de Novembro de, torno publico, para0 conhecimento de fodos os interessados l'---�-'-------_....:550.000 dn 1933. que durante o corrente mel'! de novembro em todos os dias uteis, .

'

Jacob A. Schm,itt. .
se procede ne�ta Coletoria e em todas as Agencias fii:;caes de HINSCH & CIAGermano Bedu.schi. Ren�as Estaduais d? Municipi.o, a cobrança do imposto sobre I

.,
7:680.900 MOVImento Comercml e relativo ao segundo semestre do cor- Em Liquidaçãorente exe1'0icio. .

J

Resolução no. 95 Os Srs. contribL!int.e.:. que deixàrem de". satis!azer � l�'lg�-' Comunicamos a quem jn�mento de s,:as .contnbulçoe� dentro do praZ.o aCIma d,�tdml- teressar possa que, por sen-O cidadão Jacob Alexiin- nado, poderao fazel·o no mes de :dezembro com a m lta de tença do M. M. Juiz de Di-
dre Schri1Jtt, Prefeito Provi- 200/0.

. _.' . _ reito da Comarca', foi dissol-
sorio do Mu.nicipio de Blu� ,. Te!mmado es!e pra�o, serao e?Ctral�as as cerhd�e� ,de D1- vida a sociedade qu�gl.·ra.va,100$poo menau,. no uso das suas atri.:.!

vIda Ativa e re�etldas a �romotona, nfl� de

�e.:....
inICiada a nesta pr.aç.a., SQõ. ·a ..

·õ.e.n.omi-.bUÍções, cobrança ex�cuttva, de acordo cOI? as leiS em vIgor. nação de. HINSClL & CIA.,
284$166 resolve: '"

Coletona de Rendas EstaduaIS de Blumen�u, 13 de No- tendo SidO, oab.aixo.assinadoNomear o professor Rudol- vembro de 1933.
ELPIDIO LIMA E' .:- tID data.· de �oje•.. n0lI!ea��2:583$300 fo Decker, para reger a es-
ass... scrlVaO. pelo M. ,M. JUIZ. C\e DIreIto

cola. mixta Municipal do Ri-I
" da Comarca lIqUIdante de

1:271$500 beirão s.outo distrito da sé- de Massaranduba Central, diS., HINSCH .& 0IA.
2:024$920 de do Munic'ipio, creada. pe-· trito de Massaranduba, crea- EM CASa DE .MOR PS I'Blumenau, 4 de""NovembrG..

174:889$176 lo Decreto N. 28, de 11 de da pplo Decreto n. 29, de 11
. _ de 1933. " . ...; ......

161:6i?6$638 Novembro de 1933, perceben- de Novembro �e 1933, perce· Calxoes de. defuntoH sempre Francisco de Qliveira e Silva
�. do os v�nciment08 marcados bendo os ve�Clmentos mal.'ca- em stock de .todos ,os tama· Liquidante

. ,np referldú Deoreto. dos no :referIdo �)�creto. ntios a preços modicos.
.

.

.

.

Tesouraria municipal de Blumenau, em 1 de I ". ". PrefeItura MUnICIpal de BIu·l . ,'.
.

, "

"

novembro de 1933� Prefeitura. MUlllClpal �e menau, em 11 de novembro de Senilço 'de p'rimei-ia ordem' Sul' ··Am··er·caff�Blumenau. em 11 de nOyemhlO 1933.
.

.

". ..... .t
de 1933.

.

. Jacob Alexandre Schmitt. A tratar .com A. Llibow. Rua· Eu' abaixo assignado tor-Jacob Alexandre Schm�tt. São Paulo, ao lado de Ricar. no 'phblico .

ter perdido' a a- .

R 1',' ..,

97 do Labes, ou na Marcenaria police n. 376.S9G, emittidape-'Todos os livros e demais documentos, referentes ao 'R' , 'l'
-

96
eso uçao no. .

...

Strobellrmãos. la Compaehia «Sul Arilel'ica»
balancete. supra es.tão, na Prefeitura Mu.nicipal} á dispo- eso uçao n. .

O' 'd d- J b Al 'sobre a minha vida, pelo que',' -

d :>..... • .• • .

.

. I .

. eI a ao aco exaD* .• d'
. .

C
.8lçao e quem os que.Ira exammar... O C.idadã.o Jacob Alexan- dre Schmut, PrefeitoProviso- la,me . mgl a essa.· ompa-

I
.

.

." '.... nhia solicitando segunda viu.

�.: �..�.�•••
�
••-:Y.:' ,,:: ;: ;:2-;,-'''''''.:.1 :.._ "'..............��a1A'_�,.• SdOrrel'0scdho�H.tut'.nl,PCl�pel!Oe.idtoe. BPlumr.ov.·'t:i.- rIO do M mclplo de BI�m�- n. 30" de 11 de novembro. de

I ficando a oriQ'ina! nulla para
_

. '} !�_"""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,":.............._,,...... J.l �u, no uso das suas atrIbul- 11933, . percebe,udo .• os. venci-:- todos os efi'eitos..
.

i.;..
Dr

•..V�r�.nt!:�nderle.Y.�!·I' S 11::. t� lt0:t, I ���,no uso da••!las atnbm- çoes,
RESOLVE:.

.

�:�;:::o.m.ro.d.S no referido
. WALTER SElFERT

. I S
RESOLVE: Nome�r o �rofessor Arlin-, Prefeitura' MUnicipal de (O pl'eSB?te aviso é nOVR-: Causas cíveis e comerciais

=1 �
OPE.RA ç O l!J &

• gdOe.rBa' ZelsmCOmlaeA��nnt"'MPa�a. re-1:Blumen8u, em 11 de novembro �ednte �ub!1ca�0 por ter Sf_t..:
T 4" F

.

i

'.

!

t.. .., .. Nomear a professora Maria J.LL.\X a UlllClpa· d9 1933.
'

"'1 hl o. na prImeIra pUblicapa-o': ravess8. ....e ever� 1'0

.. �.' I Clinica. Geral I Madalena Buec�ler, par_a .re- de Cananéa Baixa, distrito de1. com o numero 676.896 �e�.;���..:e:.::.-:::.:�� _��__.,. ger a escola mma MUlllclpal Gaspar, croada pelo Decreto! Jacob A, Rellmitl vez de 376.896).
..' ..

l?ecememente ínstallada
.

á

DE ;,NOVEMBBO N'. 26RUA 16,

�:rgJ��--� ..1G�

"'E'X PE O IEN TE
da

Decreto no, 28 I
° cidadão -Iaeob A.Schmitt,'

Prefeito Provísorío do Muni-

Prefeituril'<'·Municipal â!isiOsu�� �l��i���Õ�:o usorDecrete:
Art. Unico: . - Fica .creada

"de ·Blom'en'ao uma. escola míxtano Iogar]
denominado Ríbetrão Souto,
no distrito da série do Muni
nícípío, cujo regente. perce .

berã os vouctmentosmensee s
de cem mil reis (lOO$óóo,) re
vogando-se as dispo�Í'çõl�s em
contrario.

.

Prefeitura Municipal de BIu·
menau, em 11 de Novembro
de 1933,
Jacob Alexandre Schmiti

Germano Beduschi...

Decreto n' 29

Balancete. da reeeíta e, despeza relativo
ao mos de, Outubro de 1933.

RECEITA:

15:647.500
18:735.000
2:650.000
3:505.000

241:269.000
690.000

2:389.500
10.000

7:834.400
78.000 292:808.400

o Cídàdão Jacob Alexan
dre Schmirt, Prefeito .

Provi
sorío do Munícípío de Blume
uau, no uso das suas atribui
ções,

Saldo que passou ..

Rs:

D e sp e za:
. Administração a fiscalíaação .:

subsidio do prefeito . .. . 1:00,0.000
vencimentos dos Iuneicnarios 2:213.300,
vencimentos dos intendentes 4:200.000
díarías atransportes dos hmcíonazíos 370.000
materíal de expediente 585.200
publicações e telegramas 289.900

.

alugueis de repartíçõeshnuníeípaís 25.000
Drvída passiva:

juros de apolíces
divida flutuante

Instrução publica:
contríbnlcão ao Estado
diversos auxilias

.

Higiene e assístencía publica:
auxilio ao hospital muno

.

combate ás epídernías
')001')rrOS publicos

..<\gricültura e pecuaria:
combate ás epidemias de gado·

Despesas policiaes e judiciais:
vencimentos dos funcionarios

.. Serviços gerais:
.

iluminação publica
jnrdins publicos

.
Obras puolicas:

veacÍmeotos' dos funcionarios
c')iíservação e cOQ,struções
materi!'l.is "

.

pt�.ra conservação de 'est;-adas etc..
,\uxilios diversos:

auxilio â Feira permanente
Pessoal ina.tivo:

. aposentadoria ao exAesuureiro
,

Despezas e,'entliais:
.

despesas imprevistas
Depositos de cliversas origens:

para. ,o liospitalmunicipal
Banco Nacional do Comercio, cf dispo

240.000
.139.800

·:1.:104.200
385.000

2::!40.10o
137.100
189.100

7:530.900
150.000

3:238$000
81:917$880.
33:917$560
18:385$250 143:458$690

balanço de contas
Rs.

Jacob A. Schmitt Alfredo Kaestner
Prefeito Proviso:rio Tesoureiro Municipal

A LO
VISITE-NOS NÃO

,

Servil-o-hemo com prazer
NADACUSTA

....Assimfoliouseu"Toníco Underherg�
- Obrigado, minhas senhores e meus senhoresl Sinto
me cornmovido com essa manifestação de apreço e só
icnho o diaer- vos que continuo o vossa disposição paro
a, indisposições do estomago e imperturbovel no me"
.oHlcio de concertar perturbações do digestão..

Onde entro l1nderberg, as doenças não entram'
o. convives em côro - Apoiadol
UnderolOrg nôo deve faltar em nenhuma caso. E' um

.. .aperitivo e um remedio caseiro de primeira ordem. Reeu.
. $CmC1S imitações de Underberg, ellcs só imitam O rotulo.

annosde
exilo mundíel

Utn calice por dia - dá. suude e alegria

ATTENQlo

.. �

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



,'� '.

Gínasto 2- Suplente :-Max Clasen, Industrial.
Perante a 10a. Mesa Receptora votarão todos (JS elei

tores do Distrito de Benedito-Timbó.

Quereis fazer um presente de utilidadc ?

Temos para tal fim lindos serviços em louça e

alumínio, que vendemos por preço.. haratisi'llmos.

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


