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A Reinstalação da "Die

Comarca de Foi uma idéa fltim�l da Em

A nossa conJreira «Repu-,
P Ih

preza d!) Cin( ma Busch repe-
.

a oç'a tir hoje t!ste estupendo iilm
:-bIfea», de FlorianopoIisJ pU- .

. da Ufa; que tanto Sucesso al-
, blicou um telegrama, dt) Pa·

"". ,

rá", pelo qual' Se vê que o Foi r(-iinstalad� "olenemente acnçou ontem.

A
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'

·

...,e..·'.I..
·

e.·'.,,'..·.,i.•!',.,,!4-,O ,e.....m.,A,·.... Difá,' guerra <�eljxlr de longa vIda», que é a: Comarca de Palhoça cuja João José Godinho
. �, .' '.

.... .' .. atribuido a uma cérta infusão ceririlOnia Lve lagar no dia 17 Quem foi que matou'

Garibaldi :1.& �a� 23, .

-:- O Paraguaí de 'ervas existentes nas mon� do corrente, com apresença :10
E' o titulo do mm que a

Vindo de Fpolis. estevl
já' g.astou, segundo calculús tan6às,.àindà Í�rnece marg",m ,apte,sentoan'e do Ce.lln.'erven- ta cidade aco'mpanhad(

FI"
'

.... ··1· '>AC'd J. ·r·�"",·.'i:>.n·te···se·· 'b"stan"t"� autorl_; .. t'" d
Paramount vai dar-nos 'ama-

suaexma.. sra..,osr.Joãe' 01'1&110pÓ lS,2:" :' 1 ai e -,- ....,,� � '- para.mUllo8 comen anos, prm for �ed�ral e altasautoflda es.
nhã no Cinema Busch. UmNa. eleição do dia 18, na Bec� zado8i '. ina. atual guerra, a cipalrrieDte depois que se sou� :m ...

Jmz da me":ua, o dr. .i\fa- rum cujo genero só se pode
Godinho Junior. TesO!

dio de 'Anna Gal'ibaldi, em proximadámente '15 milhões be que um nome .ilustre na urUo da Costa Co'mb!a e pr�� qualificar .pela união de qua-
da .Prefeitura Municipf

iotagcs, \·ot�!ll'�� eleitpres. dedQ��i.r:e,s.·· ciencia med�cafr!lIl?�B:a man- motor o dr. João DaVId Ferrel- tro palavras. �:fe:: para. onde 8.6. E

·
A: '�l'na desS�i se�çao é cspe- d?ll'a um �mlsBa�IO, captar. as Ia, Lima. Comedia, drama. misteJ'io. l'flda aqui até o dia 24.' quan.

.

Pm"
.... '. slmp�tias do cac�que

..K16VrIer� ,>. ". .• e policial. TantO-se lhe poded;o será apurada· e serão en� L L�g��,;,�stá
.

ne.. datrlb� dos Per�Uku"a�a�; e:_ •.

,
.••

d
.

d cham'lr misterio com? drama, Dr. yergniaud Wandel
'lã'il procia.ma(to� QS eleitos, '.

.
.

·v··a··.'�n'�.:tO:•.:.>.:.·,
;: tab:e.l.�m:d.íl ..:ll.o. RIO ArUk.uá, .

"

..
"18 .ores '

.

'. esapare- drama como comedls. AOS. ..•• .FI ..<ti;\dos eles do Pat:ttdo LiberaL! ti Ilue,l).te· do ''(Jaça e do Oya� , iIi .
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s _
VIaJOU )lal'a Ol'lano�:-":, .

, '". ,. , '..'

. . POC
....k.'"

..

a.um de obte.r a. rorm�- '.: '.,:,.. .d
..:.

;f.orn.
entos de s.ensag::mat�;:s

..

dl'.Vergnla�d Vanderleji
,',-""Ll' d de<::��;O·· Lag·es, 22 -;.$:;:�intç:nso o la..Os·:jornais �st�pam c11- :.... '

'CI OS ee:te�:l�e�c:::a é lógo'ate- motor PublIeodestaCon

., ••......
'
'
..
: .•..Jd.,'.·.:,·,.,.:..nua .1, •..:,.":.·.•.... , ... :.. J I'-rl'o n.e"'te mllil,ic.;f.Pi.o.·..

·

Ante- C�êB de algur:s m<I:0s
..

dessa
.-: , nuada pelos lances comicôsJ." trlbu. com aflrmaçocs' sebr.e' '. .' , ,.:.'. Mario Tavares da Cu·

8��tyba; 23 _' Ê';;]�ten�OI; onteni: caiu nes.q�,,���sta cid;'!.- 8 Sl
..Jaid.·..• ade..Kti.tt'V.r�eÍ'�tte:nclo80m··t�a.·.A>p·{;C;;�r�;�to�-:d��b���dO�:�

a ����d. Arlen, Vitor' Me. Me�()

feri�1�.;4���;eC�!�i��gril,�a:� �:O�t:�i:.a ';:��â.i:�.°it�n�� �go�'rf�ai;tfl� ���a�o�� '." 'J,:l�l'bereu e sep companheiro. Laglen e E�mtlnd Low� são
Seguia até a Capital,

1 """"'#";"'''t a forre 1 '1
..

.

.;

. '.' ..>, ." '. ,0 ,governo espanhol mando� os p�otagolllstaB. .

'

tado. em visita á SUB,if.{(.:,9, U�����:e seman ,
, ; ,:.J�l Capão Al�o) a neve}ni '.b�lS-. .

lll:rLVasO de guerra fazer.d:- .. AlUda veremos n? mesmo
la,da !,l:il�.' ..

'

", : rente intensa aVlStando-se ' Para anllnélos :iTe:rsas pel'quisas nos locaIS programa a. comecha ero 2 o sr. Mario Tavares,da,.�
DO>:,slIl;;;�hBgIi!n n()tlí'}l�!S.�'Ç.;e.j ... ·. • .:'" .. c;"';.·" . .,

nr'''avaveis em quoe os. mes- partes: «(Fogo sem fumo}: e Melo, ·2' Tabelião.".tdesti
u.m3' to:tte�.:On{b, [1e frio, {11��p!ésta Cldll;dc, os mo,rros co

.

A Cidâde I Y aíd UM JORNAL marca.
l,-'CilllH V:állt�alido 118rl'l () 'nfJ1·t���hel'to6 por um'mantu' l?�lancü.

' •. mos pudessem ter c o. � i ,

:"·"1 -." -. -
.

.:;' ..

".:.
.

';'Uo 22' � NoÜciam de LÍs;.
tloa, qu� varIos exila,do.s, br�-

· sileiros, acompanhados.. de
rim grupo de jôrnalistas vi� ,:.. ".

., ",. -<.'.

�!hir8.m a pevoaçüo de Vat"-.;QU�I1to la gastou
Zlm,

.

almoçado na séde do:" >o.'. ,
. Club Naval. .·.Paragl!éU com

. ,-.,.,.....�.

cÓ:

AlIa do. sr, J,,�O de Mo.� .oficias Div.ersas Terrpinada.a guer-'fôM lEffiifMffoôMlõ1
·

rais a Sã00:�aulo ..
.

...

, p�r d:c�etoIdtCetp��t:-
ra dÁte:�!:: na l'� o IndeleCtivelldlreci0r, �ropr!eta"ã�r::.,:!�o ��.

!lIO, 22 :.-.i m1l1Sâo do .�. 'J�6 de Mo�aes CO\l!l- r:c'ldo; q:e e�: s.:1:'::' veri!l: ��'::l:;:�' F������·S�b�.,�rr:i�':ribufç&o do Ca!é"'do,
�ua provocando, c0'!nenta_:Íos de .to�a sorte, aqui: em.Sao ca�6s nas �()taçõe.s orçamen- Berlim, 21 - A temida do pela Exma. Sra. 1)1'. Getulio Vargas, OUVIu can
Paulo. devido as aflrmações do g�ne:.:al Y�ldomlro .Llma, tanas destínadas ãs, despe- guerra de tarifas entre a Ale- li tar o galo mas Dão soube onde ...
$eguhdo as quais' sr. Justo não estãfnvestldo de quaisquer zas com o 'pessoal e D?ute- manha: e d Letonia, foi evita \. Na sua eterna mania de crítícar a tudo e a te
'ÍncumbencÍll oficial.

.

.
•...

.

..

'. . .' ríal das repartições �xtI�tt�.s da, .. segundo comunícado ofi- dos. mascarou BP de «constante leitor» e despejo:
Procurando esclarecer o assunto, os [ornalístaa pro. Arquivo Publico �..

'

,EBtatIst�- cíal. distribuído aqui. umas ínverd ides atacando como responsável pelo
curaram o sr, Ma�iel, que.: deo.larou .

não poder prestar ce, f?ssem 5plicat!_os na. Di- As negociações que deram mesma distribuição, o Prefeit� .de �lum.en�u..
qualquer informaçao sobre a vmgen;t do sr. Justo, com retoría da Instrução Publica, esses resultados tiveram por Nõs provamos que o Preíeíto nao dístríbulo ea

.

quern não teve contato antes de partir. .

,

.

. teatro Londres, onde o minis. fé algum, em tempo algum, �J vem novamente,
Q sr. Justo de Morais enten�eu-8� diretamente com o sr, Foram nomeados os pro- tro do Exterior da Letonía I conspícuo diretor do «Correto» a "querer que I

Getulio Vargas, servindo das declarações d� ser
_

verdade fessores João Ambrosío da conferenciou com o barão

1!
«leitor» estivesse bem informado.

que o general Valdomíra Lima, reluíarã, deixar Sao Paulo, Silva e Maneei Boaventura von Neurath. O ministro da-
, Em linguagem de gente (I «COnstante» nune.

�or mais uma vez e ap�nas decla,-rou, e:po�!aneamente, Feijó e Maria Julia .Dias, -pa- quele pais avisou que o seu I nos provará () c-mtrarío, Ou quer o rec!amante. qu
não ter menor apego á,:'mtel"ventona que �o_n.oIderava �e ra oscargos, !'espetlva�ente, governo tornará todas as me-,�'il) a Maternidade JOIl austiit devolva

o.
care recebido

éaract-r transltorío; por isso mesmo, nunca fizera questão de auxiliar de expediente, dínas ao seu alcance para f,
em constituir o seéretanado: '. amannense e datilografa da Impedir o «boycott» dos ar- l� Não p rcebernos tambem, a .Rra�vjade. do _"conE... Ainda em sue, ultima viagem ao Rio a general Valdo- Iustrução Puoliea. tlgos alemães, e proibirá !;:j ta», de que I) .lr , Abelardo deixaria " du f'('80 ",

miro deixou. em mão do. sr. Getulio. Vargas, sua renuncia, -

qualquer propaganda que fa;�:.:, «Oorreío-. PaI fi. que tanto uesmentid- �
para ser considerada quando o presidente achasse oportuno. .Ja_t�J'minaI'alD as pro,:�s voreça esse «boycott». Acres- ( Nós, lógo qUE' j l cet-emos (I (lt,>, croso rartão d,

. Quanto a demora era natural. C? chefe de governo quer

I
parciats da �eQ'unq�t, eadelI a coutou o ministro que foram i! sr. J(J';;é Ferr-: ra dI'! ':ilv r

, rcrifi(h :lUS a nota e acl.a

resolvet-o co no,� obvio, com maior segurança, quanto do.. 1' ano e
.

ter-cetra ?o. 2' iniciados os prOCt-SSOs legais

(I
m{J8 que érl:l !J h".';ii' :;1('.

.

po,.,s�5ç'elj hal;m?,uizando. os. inter-esses do grande Estado, co- ',:li>,na)"acul":ide de DIreito contra os «Ieeders» das or- í O· que : «tu. m nt t ,'I: ilspiI-OU I'lram, as nego
mo 03 da póhttca nevolucíonarla, ....• !", Ftorfanop ]IR. ganízações judias, responsa- l cíações para é r�o :1 .... j �qu;'h� jní' ,.i pt'lo seu atua

�uv;�:;�\UÇ,��.���n�,,�.s:g;:��t�:,��.éc!���ln:'e:ê:mq��e8:,; i :' .';:i;'>;:,",l:I:;:� r�:ur.om��� :���c;(�::'O iniciadores do l�_;��,,:�:��=�::
acha,o, campo �tual' da pn:Itwa llal,llIsta, lUcluslye o l��er-I' ;1';-,8, que tel'mmarao en:. 1 .

Em vista dessa decisão ra�
ventor; só ti.epO!S d�880 e que.o chefe do governo poilera, ,! • ,JnlhQ.

'.' voravd. o goverao alE'mão A tu· � dl\ Mn�.'> 'Ini <"',

lixa,f. o wro' d·l furar') 'ldm mstrador.
. '. . ,.. resolveu retirar a proibição DL açuo 1.1 I Uyi);j,! 'W

·

'·Qu.afl.:..to a.08 deportados, dis�e: que es.tão regrMsa .do .;fundou d. ia lU. 'em Floria- da importaçãe da manteiga I't"
r

.

t d 'd á ., t pU ! IM Blltl'lp'-8 Em homenagem a São �
· �oíi<Ii(}[fÇ(jS. P:i'" isso n�o par�ce oonve!J�en e 0, governo no�olis, eVl o

.

IOfe ve,n� da Letonia pda Alemanha. "li UI IS '"
serão levartos ã efeito I.Q'Cflr.'aif·'_l'égressàrem a nao �er os que maIS, preCISarem no tama que soprou n�quele. dl8., _"_ ffuonie:nto,i que por·· seus mteresses" preCisam estar no o fE'bocador aMuUlZ GUlma- BerlIm 23 __ Está causando nesta cidade, Ndiv�rsos �6

'13: • ""1
.

'rães» que se achava. lundea- O aniversario da _

'

i Na escola ova, sera
· .r��l •

d 'd'f t
.

Capl·tania do sensaçao em todas as rodas de hoje comemorado CIo e.l'on e a

t d' fi
.

11.1 1" f ·t h d d'·

. ...
.. .

Porto, na baía sÚl. daquela mor e . e· onano a proposta de IV usso mI, el a gna�ent�, av�n o l';f
() Julgamento dos as- Um preto que.. 'capita1. .

'..
.

á França e Inglaterra, de festeJOs, lUcluSlV�, á nOlt
'

'

d P
• .10 rebocador c;m q.ll.estão '

..

ne- Rio, 23, - Já vão m!llto l'em;rarar a Monarquia de ma �rande fogueIra e qu
"sassinos O '. reSl- .

fico'U· b'rr:nco '1 cessitava de Imediatos .repa- a�eantad?8 .OS pr�paratlvoSlI-Iab8burg:; . . !
de fogos.. '.'

d'"
.

t"'''' "S .'h Z··· J.... Ú ...
. ! ro.a, .CQDsÜI.n.do .mesmo, la·8�r ::ne�Íl]. capItal, para..��. nomena- .

'.

.
'.

.

O Clllb Nautico_:\merlC
· .

. eu e, .. ane e...
... ',,' ..; vendidos ..

em' '''concnl"l''eUC1R gens·prestaaas-ao ...'I'farechaLde .... ...
.. .

". f deu .0.8 �eus s810,:s pa
,...•.• , C�tto

".

New Yotk, 22.� ',.

..

l pubIiCIl, pór irip�eBtabilidade Ferro. Floriano "Peixot(l� por .�.. : ,'01'0 . tll'l n� ttLofA 8ft- AssoCla�mo das Mae� <?r
.

.: Acaba de serdcscobérta .:mldO fim a que servia. o?asiilo .da passagern ao a- ilUlClul
;
Uli ulu b�I[i:ij U que, da,.a.o: em benefl,cJO

'

d Li Haiti uma plànta de efeitos .
..

� - ..;. DlVerEal'lO da sua morte, a •

!.'ill t� am DIlrl1m quoe,la sOCledadf',; uma s
Rio, 22· � Dizem e mâ,

os
.. ma.is surpre.nend.entes el, O dr. C��ar. A '\Tua., ilustre 29 do corrente. Cla iS llij f.i Ou !

. I Qançant�,_ q�e a l?ll{.arque a Côrte' :Marcíali que Cg-
qUfl entrou a

..

preocupar os I e jovem medico lagee,nn, vem _M""__�_='_��. ... prepar.aLvol:i, e aumedade· te. julgando {.ls assassinos do
meios scientlÍlcoS.

.

dia a dia aumentando a sua {.l. R Berlim, 23 _� O. sr. Schor- que H'm sen�o e�pePrcsiâ';nte Süuchez CHI'O re-
'e(J'�uu fiara· o io o t t e a I

1Jniu.se Ontem... Um dos ilutivos teve forte famn 00m .operador. ;. õi:.u.u�.., '
.

.

mano, um dos chefes socialis- pr�m1et"e ,·t'ves iI' S
.

li

O ')rníl1otúr' fi l[tir.. pediu acéssq �e a�mQ. e, q'!crer:d?,
.

Há dias ° dt. l.;esn-r. em dr. Adolfo' Konder taF, SU\,:i:!OlH�(, ontem, não se
brIlha.lsmo,

Q
.

p
.. "._r�",!, '.·de· ·VI·r.l' tf: "a. rIO,'.s. de por rlledlC3çan ):'1.":>;)1'13., dlfil1-l' presença de· S(,\ll'" cokgas,

'b 'd' "'d' os rno'tl'vO'" quP
�,�_=." •.'_

�.-> ,

, •. ".

t
.

I i
'

aI to' d
. .

rJ' 't 1 'i' C sa e. o m Ll a - ,., .

ehP
.. ".

c' .

o CU'ffi nUtl' a In e'f,;_�lúat e Ou rn ,
•

p!üce t'U LO .�!'Sljl li t é li- S··
.

R' d J . _. . . QU.çl<§t.a-o ,{O a;.�;nt(!,;elâl'la, p,tra lllü '.
.

.

mou repeiidas doses dt' inlu :ridade, na clipital do Estado, ' eguiO paTa o :0 e a-
o levar'am ata0 tragICo 11m. u .... lu'

piIces; áito. an!);, para oito
. .

.

1 d 'd I . . . neiro tl dr, AdoHo Kor:oer,
J"

....

o
.

a' :;:ão. d.a ..p anta enomma al'a, «Tremco. tonua», CUJa' pa.- ch;"Ye' d(l ·f:>.,].4-I·do· R'epu'b1l'Co-éonSihlh:l1'OS, enmlilOS ;s tó "o

�_ " .� _. u

soivição para ,lPÍs qUi:' Iisc�- «Com», . ..... II'01ente vae phsst.mdo !lemo
no 'CatarüIPnse.

lisaram a cqusumução do CfI· Segundo 5. comunicação fei�' Esta operli\:i1o que. � �m Ao seu embarque compareceu
me

ta pelo c(msul de Monaco ('fi 1 dos recursos na cura a u-

grande numero de amigos. que.

Porto PrlUcipe, o dot'nte, um i berculose-, é,delicadíssima pe-
négi'o retinto, caiu em prohm- la zona ondo e realizada. :lú que lhe apresentaram cu'!l�
da prostração, ou melhor, em em La.ges o dr. Cesar AnIa primentos e votos de boa Roma, 23 - Brevemente
verdadeiro estado de coma, efetuou com exito .diversas viag"m. deverá vir â esta cidade, o

em que se cónséI'voU varÍOs ap"racões, idénticas.·
----------

chanceler, Hitler, pelo que o

dia�, l1ar8, ao restabelpcer-s-e,
'.

O Sr. Prefeito Mnuicipal Primeiro MiniRtro ItaJianoMus
FpoUs.': 2( - Foi nomeado encontrái' se corrI a epidr:n'me

U solini conferenciou ontem, de�Prel'eito l\'lunicipa.1 da Vila de completamente branea, como
.

m processo pa-. vial�ou para PlorianopolisParati o révdmo; padre Joa� um autentico europeu. moradamente, com o Embai-

quim ;"ales� . O assunto tem servido pa ra viver··]80 Seguio ontem, até a capi- �xador Italiano em Berlim, sr.
ra comentarios dos rnais ex .tal dó Estaõo o sr. Jacob Cerrutti.

'

travagantes matizes, aCl!edi- anos Schmitt, Pref.,ito Municipal .....__

talido·se mesmo que·o «c.oiri» de Blumenau, que foi a ser- A Cominho dovem solucionar um grav� pro" viç� dbste município. .

blema, sobretudo na Americ'a Os índios de uma tribu
' ---------- Paraiso

do. Norte, -'onde 8(' conservam
no Pará têm a formu-

mUltO.; VIVOS o espirito e os
la do "Elixir dam.elindres de raça.

.
'

o novo Prefeito
Parati

Désta vez, Hitler vai

mesmo a Roma

Drei vo� der Tan
kstelle"

Genebra, 23 -- A RI
aceitou a proposta da Df
ção pela Sociedade da

ções, de uma comist-Ião
estudar o assunto do C

Uma comissão da l
das Nações na LBti

.

..... ..

Os exilado� brasilei·
ros ra.zem'visitas

BUf'nos Aires 23 - Cl
ontem â Leticia. a Corr
enviada pela Sociedade

Nações.

longa vida"

Desembargador Sal
Gonzaga

Passou ante�ontem pOj
ta cidade, havendo se

já para Florianopolis,.c
embargador. Salvio Sá.
zaga. membro do Trl
Estadual.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�lllliéerda Receita e Despesa do .M�ijicípio der=
..

�,··-:;q·� Balancete tia Receita e Despesa doMu-

.i.,.••:.:.•.�.:.".:.,.·•..B..••.•.,..•..•..•...
]um

·

...•
·

.•..e.•.....nau, r.6Iati.·.vo.· �o
.

mez de lJ}�ô ;�e 1933 lllCO II n & N e Itze 11.1 nicipio de.Blume�au, relativo ao mez·

�r:;- e,

.

". •

RECEITA �
Rua quinze, 28 Phone 28

�Si de AbrIl de 1933
l:;.;.,I.··Renda tríbutaría: : f b"

_. '.

d' 6 I :

if.�.....'.J1....•......).)d.,.•.��!;�ra:. p.,.roIi..
s

...sã.a .'

1�����6�6 l�
a . rtca

.

e.'· e o �{
RECEI.TA:

iV.eiculos e Placas 3:532$250; :� l' Renda tributaria: ,. '\ '

i.'J�cençaB diversas 785$000 � Deposítarícs ds: :'..� B '
Industria e profissão 19:227$500

Emolumentos 635::;000 : CerveJ.aria':Çatharin.ense :J Veículos e placas 6:761$000
'Â

••..·.��'a.f..f'.·.:oiÇ:g.. atdt..ed·Op...e.,s.os e. med.
idas t���$$���!�

e

:�
�!;;�fti�:n���er8a8

. 1:095$000
V' 2·7'.2r-';2$85' União Mercantil Brasileira S. A- tíd ::7193$$300Remoção de lixe 72$000 v ; .; (Jado aba 1 o u: 32 000

· .
. ., .

�. (Moinho de trigo) .. temoção de lixo 72$(100
.; III. Rendaeventual:: :,

1
Multas por infrações 25$000: : n. ·Renda patrimoma:. '.

Multas porjnõras ....
1:145$410 �: Agentes Geraes da: :1

lenda do patrrmonlo-de Massaranduba

Cobr�.nç� da divida átiv� .'

2:955$500 4:125$910 H Su! América Terr. .M·arit, ,\.'J E III. Renda eventual:
.".

.

d t d
.

5 $
� e �-,.CCl·. Hultas por mfração 30$000

,:.00nse..rv,.açã.. o. de e.B.t.r..

a as es a oalS :õoo 000

�:
•

"d ern por mora de pagamentos 839$870
.

Subvenção. do ,Est,ado para o hos- : Sul América Vida 'flh"l'ni"R� da dívida ativa 2:2'23$500
r,. pttal municipal

.

40'0$000 5:900$000 � v

ri
.'

37:278$760 í:.: Companhia Nacional de Seguros. Conservação de estradas estaduais 5:500$000
;$.aldo que passou do mez de abril 18:718$270 � -ubvencão do Estado para o hos-

:';" Rs. 55:997$03Õ
�·,::.::..::.::...r.".""·"�·"''::'::';'::';:''''''''::'::':;'··::':·,::,:,:,::;:�,:::,;,:;,::,'''''.:;.;o�� pital municipal 400$000

, vpolices emitidas da Lei nr, 250,
d ... 7 de novembro de 1929

D scouros nos bancos
Outras rendas

A CIDADE

DESPESA:

r�1:r�
6:455$9001 5 oa -v i 5 t a

:: ..... Administração e Iíscalízação:
.\Vénmmentos tios íunclonanos
J>é5pe::;as de viagens
�aterid ue expeutente .

'felegrh1!!as e fonogramas
:AlUgueres de aparelhos teleI.
:Aluguel da íntendencía
k ....

k '....
.

Instrução Publica:
.

!Contribuição ao -Estado. .

iAlugudres de casas escolares

f '.. Higiene assístencía publica:
[Combate ás epldemías
Socorros públicos
enterramentos ce indigentes

·
.

Agricultura e pecuaria.
.. '. Despesas policía.s ,o J uu leiais:

Condução de presos
·

Serviços gerais:
Ilúminação publica
,l,ardlm

.

e praças publicas
'. Obras publicas: ... ',

.\TeUClilJentus dos Iuncíouaríoa

'çoí:lserv�ção de vias publicas
:ConlStruções de pontes, boeíros
Gazoíína e oleo
Mátêriaes diversos
TÍ'ªnsporte de materíais
Cf;Jnservação das estradas estado

Auxilios diversos
Pessoal inativo

,

Eventuais:
Despesas imprevistas'
Subvenção do'Estado para . o hos

.'.

pítalmunicipal
.. . Deposito de diversas origens:
Para � hospital municipal

5:655$000·
.

18$000
635$000
66$900
51$000
30$000

4:104$200
18u$000 Propr.: \-VALTER SEIFEHT -Rua 15[\o,3R�-124:284$200

I
176$(00)

1:500$000 '

E' o melhor Hotel e com as melhores acommo

dações! Os srs. viajantes encontrarão
o maior asseio e ti maior

Moralidade e Presteza

quentes e frios. •

QuarU)s de 1. ordem.
ARMAZEM DE EXPEDIÇÃO: Encarrega-se de

transportes de cargas para todos
os pontos 1io Yunicípio,

111$600
9$000
56$000

1:03]$900
130$000

2:790$000
-" .. _ ... - ----

IS: 156$250
9:448$800
127$600

3:278$130
15$800

6:488$300

AGENTF DA COMP. AEREO' SIND. CONDOR
Presta informa cões sobre a vinda e ida dos ca

minhões para qualquer parte do Estado

689$900

400$000 CentralPharmaciaI
1:268$700 I
52:574$346 J

A Pharmacía CENTRAL que tem seguido de perto os

progressos incessantes do chíruica pharmaeeutica,
possuindo permanente «stock> da que ha de mais
moderno em medicina, sempre teve pOI' lemma a

maior honestidade p probidade profissional na maní-

,
pulação dos medicamentos .

r" No receítuarto são empregadas as -ubstan ias de nb
, sol-ire pureza A Pll1H'. Central não, ubstiue medica
mentos. � tem como auxiJÍ[H'''� I'r' j ";' 1!}l'S comp'

-I'
. teatt o e !done(,!':, mantendo "�HipJ ,,� .1," a repu�a-

·��ão .a�iquiIirta ono conceito ,)., !JU1, j!' 111 g.:r:-,l, p'da
.lratlCa de mms de quarw tL-"; H!1!';',' ,�,:! proprletH- .

�·iO, justíficando se por isso I' pi di' ,.':� l" confíFD-

ça ct'm que teill sino distinguida pelo Pt)V, ,?,�
"_. "L_'" ., .. _-,.�,.�-"-,,,",��

App!il2anl se i' jecções hY!H' l\.'I'nh"a.S e

iutramUSCU-I·!.;'·':···(ír�..+:.:!'.;:·.·.·.n,"'.·.�.·.•..·�h·····a··�..O'.·�r·
..·.·.:.:.··..c;�I=·a·.=�·.�a·····:-I�t··�.·a·····s�..;::�·1i· � gi:�â.:��:���ft,���e;i;i:;�;���"���l�!ed.ve ". :�

_ 1-- 1t II '4l,,>,;i.. U II � tal' aCIma do mel'cHnttllsmo. os prpç<.tr" da. PHARMA·
� CIA �ENT tAL são ,razoaveis e estão de accordo

:.1; Prop. G- EUinC3er. .,;� l,�

com..
a pureza e

legiti.m.id.éi.dt'
dos

pr.o.duetos .C
.• h.imi'I.. '

.

\

44 TI· 21' I
cos e especialidades. , .'

; Rua 15 de Novembro.·.· e epnone ..: Tratando-se de sande, muitas vezes a economia

jJ� a LU M E(��
'.

U
__ �s é prejudicial, e o barato sempre sae l3aro,

..

�.. J WH ***"""' Itr

.

- ,t��4i ,e EiM

••.
i

.•l·
r Receitas ". serão feitas com@ maior �5

I
.

.

....; _m=-

·
. cudado e com 06 .medi-·J '. ..'

. .

'.

'�.
·

..
c
...a,.m... 'ento.sdeabsoluta. pu- �S ������•·•. i'·.. reza. �� .� .•��·o 00.' '00'0'.'0 O O' .�

�.'" Medicamentos Allophaticos �l ��
,

B'A.'Nf:O ' � .'

HOmoephaticos -

."
..... .'

Bioquimieos
OrandeSorfimenfo de �rtefa9t{}s de bo.rra-

. .... .•..... cha - ArtIgOS de byglene
.

- Perfumarías
f;;P�,,":"� 'fi'AL:'4,000:000$000

Exame de" Urina . com o relatorio da anà- Séde: lUO DE JANEIRO
lyse. : Succursal em BLUME;NAU -- Caixa Postal N. 5 . �

. ..' '.' , ". " .
.'

. Pae;a juros, em conta-!. orrente. até 7 ojo'
.

.

'. .... . ,

." , ". c , <-\0' anno . o
" .

178$800

Balanço de contas 3:422$684
'

55:997$030Rs:'
.

Blumenau, em 31 de Maio de 1933

Jacob Álezandrc Sclunii; Alfredo Kaetner
Prefeito mUlli('.1pnf ., oviSurio _Tesoureiro municipal

·
Os .iVi"O$ c' li r, ,. ,j',elJi11entos relativos ao presente

balanc.e1ü Qc;:u. Cü, '11 i lqth�l' documento referente á,."
mi�istraçâil, {'sr.;::,(, -niicHura Municipal á. inteira di� �,o

sl:yâó de qUc.'m 0'" 'i "euoa éxa.minai'o

·
.'

·

Recebe em «Depositos Populares» desde a

quantia de 20$000 até 1O:ooo:oao, pagando'
juros de

,JE�la,.::!:2�:�::::;:�::::rohsinn! t F:9::��:��t�:n;::::as G
���,�=;;:"= ..�����sa

.1:"
.

"\._,.: -.;

'.�

( '.

36:080$800

692$000

3:093$370

10:000$000
34$000
129$400 16:063$400 .

---------------�55-:92�$57ü
Saldo que passou do mez de Março 94:09J $286

Rs: -';---150:020�85�
DESPESA:

1. A dministração:
Vencímentos dos íunolonaríos
Despesas de víagens
Material de expediente
Publicação de leis etc.
Telegramas e fonogramas
Aluguel da Indendencía

2, Divida passiva:
Juros de apolíces
Amorttzações de apolíces
Dívida flutuante

5:008$300
143:$600
469li900

1:500$000
158$000
30$000

6:852$000
1:700$000
7:000$000

7:309$800

15:552$000
3. Instrução publica:

Contribuição ao Estado 1:104$200
Alugueres de casas escolares 180$000

4. Higiene e assístencla publica:
AUX11i08 aos hospitais 1:250$000
Combate as epidemias D56�}4oo
.-ocorros publícos 106$700
Enterramentos de indigentes 130$800

5. Agricultura e pecuaria
6. Despesas policiais:

Vencimentos dos íunotonaríos
Condução de presos'

7' Servi ços Gerais:
Illumínação publíea
Jardim e praças publicas

8. Obras puhlíeas:
Vencimentos dos Iuncionarios 2:100$0')0
Conservação de vias publicas 29:386$700
Construções de pontes, etc.: 27:575$950
Concertos de veículos 4:181$300
Gazolína e oleo 5:809$400
Materiais diversos 20:006$870
'I'ransporte de materiais f)9$2oo
Conservação das estradas estaduais 9:355$6,10

10. Pessoa1 inativo
11, Eventuais:

Despesas imprE'v, f,i, s 939$800
;3ubvençi:o do F "t, \l" p:.r-a o hos;>ita]

municipal 400$000
Depositos de divl rs{'s vrigens:
pi r'a o hospital II uDieipal

4:284$200

1:843$900
622$000

403$300
70$000 473$300

8G2$4oo
,150$000 1:042$400

98:515$020
284$166

balanço de contas

1:375$800
131:302$586
18:718$270

Rs: 150:020$856
�=-======�-=���

3G$000

efeHura Municipal de Blumenau, em 2 de Maio de 1933

Jacob Alexandre Schmitt Alfredo Kaestner
Prefeito municipal provif.úrio Tesoureiro municipal

Os livros h demais documentos relativos ao pl'esen
te balancete, bem como qualquer documento referente á

administração, estão na Prefeitura Municipal, á inteira �i8-
posição de quem os queira examinar.

.

AR." eee.,.,..REelr-W

Sul America TerrestreS!f
AccidenlesMarilimos e

trabalha em seguros de:

FOfilo, Mqritimo e Accidenles

Receita Geral filo anno de 1932

As.: 15.002:541$430
AgenteJ.! geral em Blumenau

COLIN & NEITZ.EL
Rua quinze no, 28

DmM4.,'HH

Para annuncios pr�ure a

«A CIDADE')

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

Para isso use a «Petrolína
Mínancora», que. é um tenico
capíl-ir; ideal microbicida. es
terilizante do couro cabeludo
evita a queda dos cabelos;
destroe completamente a caso

pa:�ordura e comichão do pe
ricraneo.Algumas semanas de
uso tornam ü cabelo Iorte, on
deado,vigoroso brilhante e pre
to evitando as easp as e o em

branquecímento urematuro,
sem tintura. Cada "rasco tem -= --__.............__

todas as instruções para fazer
o cabelo lustroso i:'1�CCO ou hu
mído. Vende-se 1)8 Pl.ur. Mi-
uancora Joinvile: ,'m todas
pharm., irogarias IJPI"fumu
rias de�" l. cidade.

Preços bà�aiissimos
�

:

,nnde� está a felicidade!
.',;. Se

..

rvíçe noturno pe
..
r.m
..

anente· ,�.·>I· ria.s;·':�·on·h···or�s) li cn (t A grandeza da nossa Patría
.••••••

���:�
u ; ••••••••

�
•••••••� •••••••••••••• :! I ,<

_ depende da culturamoral in-
.. '.'

'_L�'��"__......_,_.'""" .. _.� ". ."
teletual de seus Iílhoa. A gran

P·
.

d' M···., i I .

Em pDs3.LUlre� �OlS jàrdi ns deza e tellcídá II;:" de cada um

orna, a . InallCO.ra l:gados entre 81: o do Amor deles depende da bôa ou má
• '.';'" J,.

._

•
I )�f'J1tr� de casa�.o �as Flo!'es I

escola p,iterna que viram com

.'

-.
Som'3 ;,; ;l:'uca f:{eo'i!;;;t_'àuà)

io _,qumtal. <? primeIro syrn- Os olhos e bebr.ram com a in
Do pharmaceutiec E A. Gonçalves Joinvlllé _ S.Catha

nolísa a Felícídade: o segun-
I telígencia. A b. , «scola é: mo'

tina. Diplomaco pela F'tH.midade de 'Medicina do Rio dI:'
'(I complet.a-a dent!o do �p.- ralidade. ínstrueâo, justiça,

Jan€h'o ", rJ ,ii v�J'sidade de Coimbra . :ort? materIal.moralIdade, ido- hygiene e econornia, Seja e-

O ídeaí é o grandioso põ
·"j.tMa pejos filhos, espose p cunomic-. compre só o ind.s

rirn udo Iegs do a therapeuti
l saúde.

.

peusavel na vida, mas artigo
ca dermatologica após. a-,. Faltf!.D.do esta, tudo be trans. de valor real. Poís bem; as-

d I f
.

h írtvrí sim os den tes e o cor-Ili os e aClll'ad�s estudos. C�- ofD]a em son ,o � ma� yno
po, h. cabeça e cabelo tam-Ira toda a qualidade de fenol Cerno pois. garantir a pos- bem precisam hygiene e as-tdas novas e vellins, �anto hu-�

ge de tão p�ecioso LUMEM, seío constante.
ma�as COIDe. de ammaes e de tão grande BEM? indo di.
muitas .doenças da pel� e da reíto em busca de «Minerví
cabeça: -qIceras. Oueíraadu- na» que é um precioso esperas, In.feçoes, Empígens, Sar- ciüco feito pelo autor da afa
nas, rmha, Avor. E? !onsura�' mada Mlnaneora que. durantete,. Ulceras syphílítícase a t:- dez annos tem curado innu
�umas cancerosas. fI'teras, meras senhoras evitando (asSuores dos pés, .Sa�na, Pan,os vezesjoperações e soIfrimen
do rosto e�c. Indlspensavel tos velhos de útero e ovarío

l'
.' .

i' a06,. f�teboh8tas, e ás dau:as possuindo attestados, magnifi�
para adherir o ró de arroz, e Jsar: � pele. A pharm, COSo Um negociante do altoCruz. Avaré, Es.adt? de S. P. curou uma Ierída ulcera que commercío de Joínvílle. es�
nem o 914 conse�ulU curar.

.' . gotanào quasi a paciencia e

��r�s mar�vilhosas por toda a parte, Aonde a. «:Mman esperança, curou-se de hemor
cora» vae chegando) todas as pomadas vão desaparecendo rhoídas com 6 frascos! Todos
�(I mercado

•.
aR c� 'as, a reputação e a sua proeura vão Os incommodos causados de

a.u�n,l."ut��HI0, lJn,!( d�!l' Quando todos a cOll:�ece:rem s�rá «regras» irregulares, hernor
o IetLl>tllh de �ltl�r trlu rc pho em todo o �ratHl: �. Carolina rhagías curam-se se s"'o cu.
Pa�hal'es de JOlUvlile, curou com uma «80 caIxmha'!) uma 1'!:n1pi�' �om R Minerv�a.
Jerlda (le 9 anos.

.

Temos «ro' n�çmas)) de curas semelhant,es!
Adotada j:J em muitas casas de saude e grande cli·

nica medica; Licenciada em 31-5-915, sob )11'. 97

Elu, Fatnilia '

Aos �Dns paes : LEITURAS PARA A MOCIDADEI�'"VJ:SO
Ha quem diga. mal de um remedio de fama universal E' natural que a vo,>sa felici-I Desce todo:> 05 tempos, todos

(ás vezes tão habilmente que 0-, fregnez nem percehe) Sé da.de dependa oe vossos filh os !
os g�ande� fla�.eIlos que II?-UitO

para- v,::cnJ"'I' \)[1\ r-' sem valor cientificc, mas que lhe dá e ddes depende quasi da Gnu- contrlhUt para ,) �nfraqueclmen
maior' !tiCI'I}. �' tuna arte de lh� caçá!' o seu dinhpil'o, pre te; �esta depende,. quasi tX-1 toda� f!._;ns ÍlllfTl11:aS. é ii dAca

vina-se cou:ra �!a. c1US1vllmente, rle lhe dardes de dencla dR força vital. preCisa
-\ F:nuada \Hllancora não tem igual no mUlllto, Quan 3 em 3mezes, um frasco da mente qwmdo ·GIlI:' falta faz

d.H a j-'s,"jar nunca aceite imitações -nem subs;ítutos, Só (, afamada: aof]omCiu ) ( n ( I!' r COJl1(J

que é ilTIJ é invejado, e guerreado. Vende-sp f:1P..:.t .�o,ia partE .'
compensação da Nattil'ew. )af

l'lUrlJa A :hn'lrrna.z.. com um &0 vidro 10 !tt�.m,�dio Mi
LOMBRIGUEIRA MINANCORA boras amargasetnst"'saR da Vi1a

U ! H l; -'.1 il&l.W nanCOI'a contra emnrJ;tt!lJPZ,' '." .' A !nlltf' POi8,t1'(:'ste na�YP!lo
f,,- ' '[fl'hl. e felicidajp li inHh?i"\.:,'� r ramilias

No ha egual. Uma crea�ça (com, ,8 ,leia d.1 n ('Í<;." .

:{ue ;ni"1eria causada p'.'] '" VIcio.'. de,\lmezesatacada de desln- ,ás qua�s,llaprim,>il',\vez ".>1;"

AplO '; .

.

i,. 1<- ". ie S.Pi.tulo em \ I 'i\ 'oh n. 87 reha. perdeu 543 vermes de 3 al'lsim importallcir. lU di; )! -

q�alIdades t�stemunh;\do por inuttls!Ünl". pOI' ,J lil· -1-','.i"" �i.l·.H) ':1' quem, com pl'\)\";�" L":Útr os d It
.. ':1

falsme. ,lo!'\:),; ,�u \�,)Í1Lrav(·mtores, ii E. A� Gl_)n!: ,.,_" ;jmJQ� ��.IS Pts�oa� 1 o:ueas em �pe- on!!·-nl de IUUi1áS t1e:-gnu;;'·.
�nviHe iS:.nÍa G/imrm.a.) Pharmacia l\IiRancnr <!;J.m-sf

.IU MUnI,Clpl0 de S. FranCISco quer no decurso da vida lJ," I'

!ista� de p,'eços ii q.uem as desejar. .. .
. �o Sul �Iha do 8rf . Carl°c i ,sobre tudo na Ve-JhlCe As

.. ,l.�, "'n todaS'iis dro:g-ariaé'e Pha" acias,:" eure� erg, �rn essor
...

a a victimas, gera�me:ltf': leXr1t'1,j,frasco e uml d_ se_. Toma-se ,de entes, fnzem uso de lOi!-1:!�
uma': :vez em'. cafe. ��om le!te. po ,('... Ov nenhum vaiol

.......1.:.0.,ep.. 0.
I!) do·efeIto n.ao preCIsa

p.lic.a.das... PO.
r tl_u.e� na �I!e. r�;. e

.

dIeta nem purgante. I :,(,i; "ii)e n� fij,lGC ·:.r:H''1W .

Ve:JC;!e-se 1 4 numeros (1, '2i,Vulgannentechamélm-se:

13e 4), .confo!'m� a eqade, em GONJ"RRHc/'S hUNORR�
t?dO.8 os ncg�clOs nas farmr.- OIAS CORRIMEN TO::" Ate. <

elas,.' desta cI4,ade. e drogart- " leitor fôr umá dJ.� vietímHS
as � n!'l"fal'maCla Mmancora, não ande por e:uninhos tortos

NO'"
.',

, que lhe roubaIn (l dinheiro" aTA: Se quizer poupar vos- alegria da vida e fi. saude sexualBD. saúdé e VDSS,) dinheiro com-

doei}çá desconllecida. o remedio que é ainda, um grande bel1.

j é;hablttiai-vosnocoI:Jeço dequal- Incontestavelmente.
t:In dos mo'

quer doenC8 ao deitar. dar um
dicamelltos que podtlis usar,

I bom suadbré de
.

man:hã ceno a INjECÇAO <:IDEAL" "Vd

uI? p,urganté' de lombrígueira NANCORA".

I MII1�i1cwa. 'I: ,omelhor de t�'
Idos qt:.�ntos eXIstem, e de elm·

I to. �.'11° e.suave. ! i'�***�JIC�"
'.

I' M;U
..
,

...
.i.t3..

S

..

·

...
diarhea

...

s

...in.fauti. s são
'.

As Tosses" Br,!nc.hi.-. '

C lUSª,..!..as Só pelos vermes e den- ' tes, Consflpeçoes e (

t ···''''D· .,
.. " '.

.
'.

. •

i'
. Catarrhospulmonares

1.
e::;. ' ,.epOls prncural O voSSO .:-

-

dGSapp.arecem com o

1 medt.c��. ',VINHO CREOSOTADO
I vêÚ�e se na {armada Mi�' � do Pharm. Chim.

I nancora em· JO'1nvi1!e, e em' '*.
JOÃO DA SILVA SILVEIRA

I todas as bOas farmaeJas de,sta: � VERDAOEIRO TONIOo

Iddadê.
.

.
.

I �;'!S' . ��h:�=:'�

íf,)J�
�

�
J

CAFE' CORQA

E' O MAIS SABOROSOs DE i
UMA DElJCIA INSUPERAVEL! I

�
(1
til

�
ii!:

�
j;j

COROA I
�

Q
Hontem, HOje e Sempre

RADIO "AGO"
commun-ica aos 8f'U� fregu("zes f' amigos que achando
completamente exgotada a prlmeüa serk do SUPER-DUPI
cujo formid2vel colossal Ruccesso, já está DO domínio p
blico apr!:'8éntará, err! breve. aos interessados à seguw
serie da qual, ainda restam, avulsos, alguns apparelbos.

Outrosim, communica igualmente. que cedendo a,

pedidos àe muitos de SPus freguezes e desejando estar l

alcanCe de todos, o R: dio AGO resolveu lançar DO me

cado, antes da serie 9< i na, a primeira serie do novo em
ravilho80 typo SUI'ER DUPLO JUNIOR retpnto legitimo _

serie dourada t' dE' con�hucçã(! 8("Dlelbante ao inegualav
SUPER DUPLO, de pH'ÇI nmik I aZt'flvE'l, proporcionando u

rendimento pxtraOrd!Il?!I'io f pI'('mpto -para competir to. s

peral' outros apparelhos de wa1quer marca, sendo algum
de suas pl'incipaps ccll'ackri�d('üs: .

8 ,';;upel" vaJvnlf!"
Tonali li no!.' pp f'fpita g:lJ'Hntida por Z

.) alt·, iallante::;; dylH,micoR
4 faix�� dt' ondas controhtdas por chaves

p. i!Jumir ação a diffen ntes cores.

Controles de Fading automaticll
Relais I eductivo estatica

tudo montado em movei de luxo e de custo total inferior
dois contos de J'pis.

Queil'am VV. SS. prevenir-se enMmmpndRudo, ante!:
padaillnnte. um SUPER DUPLÓ ou um SUPERDUPLO-J1
NIOR antes que es·ejam esgotada.s I:lS referidas senes e

construcção.

Procure referpnciafo, de adaptadores para ondas CUl'te
constrllcções e cODcer'tos de apparelhos e material. valr
las e peças para Radio na Casa

RADIO
1, Fabrica de apparelhos de Radio em Sta. Caiharin:l

de Alfredo' Gossweiler
Rua 15 de Novembro N. 74

BLUMENAU

Para annun�ios procure a

"A CIDADE"

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



�,!i;i� X �;ED I E N TE·
Foi ��:!���::��opre. :� ��:���F�:�T:�!�I A

t,�.�,t.,í( ela ",i�teÜUl'a Nunicipal . �*rpi�r�!!�:;:.l��; Pur .kareU de ontem, do
,

, rique Kock do cargo dê A- sr. "OP"10' j"'('T1JenioT Fede- Recebemos.enviado pela sua

;;�t�;Requeriniento8 despacha- menau, em 10 de Junho, de gente Fiscal Provisório. em rai, os' 7.}enei'l1lentos do Juiz rodação, um exemplar do Pfi.
�ijOS: "'> ,

".
1933. Indaíal, em vísía de> ser es- de Direiia da Corna1'CCL de meiro numero da no va fase

!:; '; J' . Geor'ge 'Ku'icbner Fro trangelro. Foram re
..
rnovídos Coritibarw8., dÓ'ram, '. fixados dê "O malho", a Vt>tÉHana pu-;:. .' "'.

" ,,' u . -." Jacob Alexandre SehrnJft TV.

':Ylsta da ,ex.actidão do .alewa"
Jaime Arruda Ramos os Agentes Fiscais Proviso- � u;n conto e quinhentos blicação carioca.

,

•;i'ijo - como, 'requer. " fios Pedro de Oliveira, da rnü réis mensalmente. Toda diferentes, opóa trinta
(!": Deteria ., Russi - Em, vista exatoria de Colonia Vieira, anos de exístencia "O, malho"
das intofIlla,ções - como re- 'O -'Cf eto n' 11 no municipio do Can()ínha�, I"ODVI-' .� rejuvenesce pelos processos os

!quér.
".

para de Indaíal, no,munící- .... , mais modernos -- Oít-set e ro-
, .

Dr. Hans Gaertnee .. :...,.. o
O cidadão Jacob Alexan- pio de Blumenau; Platão Guí- togravura -, nada podendo o

'sr. Secretario Ge:t:al para que dre Schmítt, Prefeito Provi- marães da exatoría da Be- A víuvs Irma Ziesermer antigo leitor encontrar da sua

�\,certUique�
. '.. .....

-.

soeío do Municipiv de BIu- nedito Timbó, nesse ultimo convida. a todos os credores fase amiga e Ião conhecida.
" Dr. J. Berger> - Em vista

menau, no uso das sua at '- muníeípío, para aquela exa-I e devedores do seu finado Graphfcamems, como disse-
�ds. exactidão' dó alegado, la- buíções,e.. torta, eAI.exandre Fernaades, marido Julio Zies�rmer, pa- mos, "0 malho" não pode ser

i,ça-se a redução pedida. considerando que have da exatoría de Nova .Trento I ra no praso de 30 días, aeon- descrita, mas só ViS10. E quem
}:' .Augusto Sievet -A' Comís- sim melhor orgamísaç para a de Benedito Timbó. tar desta data, apresentarem o ver uma vez, não deix alá de
;'são encarregada da revisão serviço;

.

as suas contas e liquidar os vel-o sempre, po que está im-
::do lançamento para que dê consider-ando que não haverá Professora licen- seus pagamentos. i eeavelmente bonito, extraordi-
i o seu párecer. para o Munícípío, fi n.i. Indàíal, 23 de junho de a.,'amei:8 inte essanie.

i .Hermann Mueller Hering augmento despesa: cíada 1933. Do tex o, r-stacàmos, uma
t:....,... Séle e volte querendo. croniea De Medeiros de Albu- Esta assoclaeão reunir-se-i'; DECRETA:

quorque, o l! ande nom- da1';' O Cel.lntervento·r Federal, Unlõo dos Vare . ii; dia 26. em assemblée ex-t', A t l' F' d' á '. '. '. ' ..� Academia de Letras, um arngof'; R" 1
-

51
r .

-, lC8 anexa � concedeu 3 mezes de licença, b AS' d traordínuría. p a r a es-

ii: eso laça0 no. Delegacia de Policia a atual
com vencimentos, á professo- '

•. .jistqs ��I���dr.;I1s,i!�l���:���m� colhe. ,ii Delegado-Eleiter.i ..' Inspetorla- di.� Veículos, pas- ra do Grupo Escolar Luis 1 b ind d eh t ão dos Ieí]\ o eídadão Jaeob A. Schmitt, sando o c8r'go dto', Inspetor DeUino, Eulalia MueUer, para O rerá realizar SA amanhã repor agem "o Te a VI
. a t" amamos a a enç 08 €1·

!,.;p"r.er.eito ProviRori.o.... d.,O M.,u..
ni' a ser desempenhado' pelo tratamento d� saúde'.

e� .

.

.

.

-

.,. '... Oharle .. Ohnplill (Carlito) ao Rio (ores' para o convite da mlÓls-.
; cipio de Blumenau, no uso Delegado de

.

Policia. nesta cldad�,. uma J.'e�l!lao fato documentado com fo-
ma, que publicamos em nos�

das suas atribuições resolw:': Art. 2 _ Fica creado o �as as�o��iaç_oes ,comerClal� e logmfia:o., d2 au :0' ia de Adol�
,

EvollArar o cidadão Bert(l- cargu de Fít-:cai UrbanQ. • .'. ".!
mdusirJa19 do Es�ado•. _afim to Aizen, uma cronica sobre, 8a 2. pagina.

"'-.'Id.o Scho,�.8Iand do
..

· cargo de Art. 3'�Da verha destina- Senhormh.a lsol�g Herlo" de estudar unia sugestao a
o ParlameIlto que se extinguiu, _

"

.

ij

I
ser apresentada a� CeI. In- assinada Dor Osvaldo o rico,[Intendente Distrital de .Inda da no Orçamento �ara o pa-

'.
.

."
• ter�eDtor, sobre o Imposto de dois (.ontos ilustrados por NOIVAnOS: UH e noruear em sua subs- gamellto da Inspetoria de Ve En VISIta ti Bua famlha,. en- 3 por 1.000. ..

u 1" D Ih n 1 .

U

i t!tuição o cidadã-o Carlos iculos, se tirarão àS quan- contra-se .em Blumenau vmda .LVJ,Ot� elT.,) 1.' I o. s�n( o um ira
,

Blaese Senior. tias necessarias para o paga- de c'ão Paulo ond3 CUi:sa um _ ........._"w__• • __e dUZldo e o outro parte do qon-
Prereitur'a' Municipal de Blu- mento da gratificação meu- cQleglo. a Se�horinha Isolde Par"l, annuncios pro:. 5ltTSSO de �OéUjOS ddessa. r:Vls�a,sal de cem mil réis ao Dele- Hering gentil

.

minha do sr. A
.

evora a escnçao. t e

men2.11c em 8 de Jl.ii:)i.\' de
gado de Policia 'iue exel'- Cur(H�ring. . cure' S'A Cidade'� i\'lano Nunes feb,e o filme

'1933. ceI' as funções dt:' lnspeto .....", portuguez, cantado e falado.

J.aeob Alexa.n.·dre Schmitt de Veiculos � trezento.8 mil
-----;....--------.......-----

J\s mulhmu,� c ...lebres na hb1o,

Jaime Arruda Ramos . r.·éilS.'m�nsais para ove.nClmen I
f A L E N C r j\ D E tia foram muilas e :delas "0

...•
' 'tOB do Fiscal Urbano.

' Malho" des1acllda "Agripína",

1 Gilka õ\iI'-chado. a JU<ll'or das ,Pt". MMM..... ;....a
.....; '.

.

'.'
'..

...

Art. 4 - Revogam-se as

f d J!.....,. . D d h"
D'ut «

';Resolução no. 52, dispo�Íções eu: :ontz:a <1: ".
.

. ernan O UI- LrlCO De use j ��;;��:fme�t�s�:�:s a:���vra�1 . Aíen"ao'"

..••. .', . I PrefeItura MUDlclpa de Blu- d dto 1 ui
Y

, O cidação " Jacob Alexan- menau, em, de junh(1 de :: ..Ên���r:d��;::s:�ea�o�t�_.
.

._

..d.r..
e·'.sC.hm.·itt., p�e�eito ,provi-'1193.3�.

'

. EnlTAt,QE PRAÇA iro Filho ilustrou. Ha inU-lt,hamamos a atençaodO$
sorio do MUUIClpl0 de BIu-

meras outras paginas, mais, dej leitores para a nossa 2.
·

menau .•.no
..

, U80, das suas atri- Jae j le:r l1dre Scltm l.
1 O Hquid.·ata.rio,. d.·a.'Massa,. F.íHida. d.e. F..c.'rnando & .Er.ico b I

.'

t
>

j E' 't' bl'·':bu'.'l'ço-e;', .r."'."8'.·ol".�e··.·· '. JaI"e A.// da :Ramos.>
e (:>Z� e m eresse na rens n,

-

I tiagm3, onde es ao pu 1-
" '_c • I Beduschi fui saber fiQS qUi! 'o presenie eiJiú!J virem, in te· tamb"m um suplemen'o demo' d

.

J d" E'x'onerar o' cidadão,' Paulo ' '.
L ,

.• ." -I ca OS OS l:Ja ancdes a
- ! ressar possa., ou deiB noticias r'tiverem que, com o prazo dt> das em pagmas de Jornal, aS-l P f't '. ."� l'CHll'be do éár:g:o de �-'í8cal da.n." "elf'J(í?t;o ','. nO'... 2'" trinta (30) dis.s, ás onze horss dá manhã do dia 20 {Ü3 .Julho peciaJmente dedicado ás sen-. re el .ur� e um aVl:-,o (d

'2a;' Zona e nomea-Io para V '"' -- U prõxomo vindouro, á porta do ediIicio. da, Prefeitura Muni- horas.
,

! Assoc13çao ComercmL
· exercer {)

.'

cargo. de" .
F; seal cipa.l de Blumenau, Ó porteiro dos 8,mhtOI'lOs •.

ou que.m su.asU b
.

� f I "

t O c.idaflão J.acob Ale.xandre .

r ano creattO, 'PelO ';e;�r.e '

veze9 fizer, trará a publico preb.ão de venda a. Quem Illms"

ll. 11, de 9 de junho :de g):'-\ Schm'út, Prefeito Pro\isorio
der e maior lanço ofer(ôcer Ol:l seguintes bens: Um terreno.

dI) MuniCipi(i de Blumellau S d N ..
.

A iii;! (100
'.

2p:rn,"�"".ltUI'·a ,M'··u·nl·cl·'·) ...·• "dp. Blu-
.

'h
' - . sito nu logar 'ubi a, •. 2u4; com a area ue � .,,' m ..

'�:iL" - 1:' ..t - � no uso das ,Suas au'! UlçDes � A
- fi d t·

" m'('nau, em lo de, Junho de fazendo Irente com «) Rio ltajth - SBU, .l.UD os com erras

Deereia: .de Hans Lorenz, entrl� terras de Waldemar Odebrecht e1933. Os\valdo Odeor-echt· unia casa de. madeira enc!'tlvaua no

me.snlfl t�rreno; um� parte do l.ote N. 469. na linha Camin
ho do Miradof. em Nova Bl'eslau. Distrito de Hamorja. com
a ay,H. dA 1(L165 m2. E, para que chegue ao eonlwci;nen

t{). üe !�){fOS•.
será afixado .es.te edH::i no iog:y d1:�

Cí1smmeje pubhcado, por tres vezes, pela lmpresa. Bh:fifmau, em

20 de Junho de 1933. 'I
O Jiquidatnrío, !

Roberto Grossenbacher 1

,-o'

"-f
,{;;:·Xo.'.

Jacob Al"xanàre Bchmi
.Jaime Arl'l!Jia Rr.unos

Art. UnÍco - Ficam fixa'
dós em quinhentos mil reiS

i500$UOOI os vencinu-ntosmen·

R )
-

'

53 saeB .dos fI.sCJ:1' t> das 2a.. e
. <eso uçao no.. .' '. iL. Zonas. r' ,;OgUH.io se 8S

di�p{)&içõe8 f·ffi CÜlltrlirio.
O Cidadão ,Jacob Aiexan_

, dI'(:; �ehmitt, Pr ,feito P"ovi- Prefeitura Mmdeij)tü d� Btuc
soria cfo :\1liniCipÍo de Rlume- men5.U, em 9 de junho de 1933.

· naU, no uso das S!1as atribuí-I'; Jaeob Ale$andre Schmitteões ff:'solvé:
.

. t!
.

IJ Jaime Arruda .Ramo.�Nomear I) cidadão ReinaI

·

.do
.

Frei�a(ig para pxerc€r �n Itermamente {) cargo de F&s
cal da 23. aona. com os ven
cimentos .estabeleci:!o$ pelo

·

'decreto no. 12, de 9 de Ju-

1,.1:1ho de 1933.
.'

'.
.... 1

;/
.

Prefeitura Municipal de BIU-I··
\ �en3.u. em 10 de Junho de Henrique Bauer - Expe-
1933� ça-s� {} titnlo.

Jacob Alexandre Schmitl Henrique Labes _._ idem

Jtií'rnc êA.rruda Ramos. Arnoldo Christen - idem
, .. Antonio Oglíaní - idem

·

�eSolqção no., 54. ,Angelo M�ser - .ide�
p

.'. : ,
"; Afonso BragnoJo. -. md_m

'.' -O Cida4ã() Jacob Alexan-, Broilio ;Krucys.r - idem
dre_ Seh�tt�

. P..r�feiro Provi- Gabriel Ra�mer _ idem
BorlO do ,Mll,nl1.nplO de Blume-
Dau, no uso (ias suas atribni-

----��-----------

ções, I;esolve: tomareI Di S. Bnutu.

Nomear o cidadão Francis- ". .
.

CO Faustin>o da. ,Silvá, para Por ato de ontem do 81'. co.

exel'..e�r o clirgo tleI�petor l',.nel Int�l'ventor Federal foi
,.de VewuI{)s� pelo tem,I;'Q q,ue r{'IDovidQ, a pedido� e .dê a-
exerce'l" tambem as ..•• ��?,oes CÔl'do'com a lista. (lrganizada

,
.. ,�e J?�I�gado. de Polle,}�" pel.o Superior Tdbtinal de

· �lifmcl'p�o. percebendo .$" , .Jnsnça o dr. Albino de Sá
,tlf�caçao mensal de cem.

";' Filho, da COmSi'c.a, de Coriti-

•. 'l.:é.. I.. S. (1.. 00$OOn) de aeol'd?
..

eu

..
;J1

..

,

.•.t.b.anoõ.. s. para a de .são Bento,.· o rle�reto no. 11, de 9 dei, .....
.

,

,9�nho. de 1933.
. '.

•.
.

". .

:Prefeitu!'R MU'llÍcÍfJal de Blu-
• Q';regresso do sr.

,. .
.,

'. .... . ,,),�:,.( Azeredo , ,.',.
, {> �ruíe. rei:nedío brasileír:.o. -?li- ". <',' , ,

J:.
•. •..•

"ir (l�:N{)Ugl1eira. do pli3rmaeeu�iCO Riod�.' __ Chegarl1. am21f
!b1mleo .Jpãó da Silva 8llvell"a. nhã. �à .bordo do ,Massilia/' o'
l1d�e em iodas as Ph�ias. ex-Senàdôi Azeredo que' se
-�-'as e Casas de Campanha .e. h

'

Xilad'.· .

'
h.

.

'

•.

do Brasll,,'bem a.Sslln .nas ac ava ,e "
,o no eXLLa.ngel,...

:118 SuJ...Amertoos.
. "

:rOo

REQUERIMENTOS DESPA
CHADOS PELA INTERVEM

TORIA fEDERAL

Para as pmximas festas de

João e_L,lumeuau

S·ão Pedro
ofere' o por preços llal'atíssiriloB ,os··

aIl!m.aGOs·
.

FO.'GO.S
da acreditada Ia)''': ii de

Adrianu'.·]VlaUfi�;;:jD '&. r;ia.t;
�o Estado do/Rlçi,}dos qmll's tenho em
ato,ck um behBsimo e variado 80rt roento.

,

�;
,

,-. I

Rua IS, .. de:·;' Novembl o,·' ...85 "

'BI.itel1au

.:

�

,_, -ee - t .

nova fase' de

velha 'revista -Enconfra:se.�· entre nós. c
conferencista Luiz Leite. que
percorre dtversos estados dI.,
Brasil, levando a eíeíto, nos

Iogares por onde passa, coa
terencías sobre assuntos bra
sileiros.
S.S.fará amanhã, nesta eídade..
provavelmente no Cínema
Buseh a primeira das SURti .

conferencias.
L. Leite escreveu, especial.

mente para qA Cidade»,
.

pri
moroso artigo, que publicare
mos em nossa proxíma edi
ção, não o fazendo hoje por
absoluta falta de espaço.

uma Conferencista
Luiz Leite

Associaçao CO;'
mercial

Com a senhorinha Nora
PeZTIlBnn, gentil filha do SI�.

José Pelzmnnn. contratou ca·

sarnento o sr. Reimar DüstH:
loh, empregado de firma P�;u�;
& Cia. desta cidade.
A C dade CUffiIJllmenta-o$'

5ecção fluvIal

Rppresentontes ào mOInHO lH6LEZ
,

Malburg & Cia.
ITAJAHY . BLU,MENAU 1, NTRA

negociantes e exportadore5 õe madeiras

e fereaes

1

fãOema=s1iSCbll� HOJE - Sabadó - HOJE ,��
ã REPRISE DO FILM :�

l� A Caminho do Pa-raizo tjll�
F

(Die'Drei von, der TanksteUe) �
I ! Ent� Unlea 2$800 C=:arã 4s 8.:10 hQrl18 11
f� Domingo - 18 de Junho, de 1933 - Domíngo �rf; Ns 8 30 horas.. g
� Um esp�endi�6 Programa!! �J

f.�:..:�: :�:�M::��:A\'larIante ccmedJa em 2

:

f
partes r:

1.1 QUEM fOI QUE 'MATOU .• �
com Victor Me. Laglen. Edmund Lowe� Ri;. §.�•.�.'.�� chard Arlen e Adrienne Ames I

� .

Mas não pensem que a f!ta é algum «de profun- �f�E d.iS; , _ �
Ao contrario. o q�.e,. neHa ha de tragioo. J

�! só sp,rve d-e pretexto para rir. . . . !
i' :' "..

...

, :

,t� ENTRÂDAS: 2$800 - 2$500 - Creanças 1$500 .

".���i!!�"�_'"C���····'::���):":.:b

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


