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o Retalhamento do Muni-I A r Ihação da íBeatificação de �111=-;=I;;;;;=M;;;:=··r�ipio de Blumenau . contra!��:�6UqUéiÔra Martyres do Brasil!! nense ! i
momento presente não comporta divulgado por um coufrade Communicam de Porto Ale- �� O esphacelamento do Municipio de Blumenau,' �

t d l"h blumenaúense, não será sub- gre que por teIegramma par- h que está sendo premeditado e em vias de execução �es as e I erações gover- mettido a plebiscito o caso da tícular recebido de Roma sa-I í: pela Interventoría do Estado, enganada,. as.s.u.stador.a- El'namentaes pretendida retalhação do ve- be- se que no ultimo domingo f� mente, por pruridos separatistas que não existem 6e-, �
lho e próspero munícípío de toram pelo Santo Padre ele- �� não na mioleira núa, de qualquer senso, de dois ou :

UDil telegramrna do nosso i do, ao contrarío trará só- Blumena
..

u . Emnota ins.ert.a.•. na.1 vados solemnemente ás hon- f: tres indivíduos, que tentam levantar um pedestal ps. EJ.correspondente, publicado [mente prejuízos,' tanto nas edição de hoje da ",::tepu� ras dos altares os tres mar- de. ra a pratica das suas patifarias administrativas, é um B
.fiontem nesta folha dá nos: ínstallações, ereações de re- blíca», o sr. cel Interventor tyres Riograndenses Roque F crime que não poderá ser praticado e que toda a:
conta de uma nota que o: partições publicas, etc.. Federal desmente aquellaver- Oonçales de Santa Cruz, ,Ai· f! Imprensa de Santa Catharina não deverá deixar con-

•

Gabinete da Interventoría! Colmeia gigante do traba. são, que, aliás, havia tranquil, Ionso Rodrigues e João Oas- : sumar-se sem um vehemente protesto.
man�ou publicar com reíe- lho, Blumenau que mette In- li;:ado os animos e. por síg- tilho, da Companhia de Jesus, l; Neste sentido, fazemos um appello a toda Im
rencia ao seccionamento do lveja á qualquer Estado do nal,mereceu o n?s,so applauso. o� quaes, em �dIO á Sa�ta í: prensa «barriga-verde» para que abrace com ímpeto
Muní.C

..

ípío de, Blumena.u, cr.e.-jBraSi.l. pel.a 8.U.a direcçã.o ad- ;-0 s.r..
cel �r.�stlhano R.am,..

, �s, F,e for�m t.ru.Cldad06 por ill- �� e toda sinceridade a nossa causa.

ando dessa forma outros mu- míuísrratíva, tornando-se qua-
nao o duvidamos, obedece, díos servagens a �5 e 17 de f: EUa é, pela sua natureza, de sublime patriotis-

nlcípíos, e que o.' Coronel Lsi legendária tal organisacão.]�este, CF!ffiO e,m,todos os �e�s nove�bl'.o. de 1628 as margens 5: mo e realsa, ainda, magníücamente, um dos supremos
Interventor resolveria

.

o as-!porque foi feita sob moldes a�tos, .�lInp;erat1vos da �d??-l- do RiO IJ�hy, .

naquelle Esta- f. interesses de Santa Catarina. E a defezadesse ínteres

��mpto não ouvindo' em ple- que não se pode imitar. �straçao, vls�ndo () m.li.lS �a. I do. No dia 7 de�te mez, em. ; se não pode deixar de estar Incluído nos programmas
biscíto o povo da fé, mas na! Povo unido e trabalhado!',

mi d es�nvolvlme�to rr::aterl.al! barcou com destino a CIdade f� de cada um dos jornaes da nossa terra.
conformidade com os desejos

í

habílídoso e disciplinado fez I daqueHa communa. Alem dís- i eterna, ��o.mpanhado de ou- �: Assim, o que se fizer por Blumenau será por San-
da população. das.Iocalldades i á custa de seu proprio e;Io1' 80" c0!1l0 es('lare�e �m ,a rH:�a i tr?_s pe�lg�l�os, o Bev, Pe. g ta Catharina. que tem nelle umdosseus mais legitimos B
que em manifesto e memorí- IçO tudo quanto ali admira h�Je Iívulgada pe la tolha .üfI1- I Joao Baptista R��s, para r�· p orgulhos de Ordem, Trabalho e Progresso. :J
aes já dem

..o. flS.t.rou de.. modol mos.' .8 Vim.us.. .

.

�lal, h.(.ê:l,. ne.st
..

� ._sentld.o
.. '.

e

....,.I?! f>,rese.ntar
os Iíeís do RIO � _

Esperemos que a valente imprensa Catharinense

�1inequívoco ser favoravel á I A
. .. seu pouer, petições, memori- t crrande do Sul nas grandes ��: nao faltará a este nosso appello. :

.

ta d' í � , gora, que prmcrt:Ha a go- as, etc..:., «todos tavoravels á solemnídades da beatificação : ':proJecta.( ..a. ..Iv.sa.. o.. .sar. <.ia sua .lnrluencla apos "
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" . pr�Jec a a .lvlsao».
.

! n aSI lCa e ;:-ao e roo �_,._._.....,._.,._._���.....__................

nNu��clmJMd�s�no�.m��saMnsdeumh�allio .�b&llq�re�eUem�d�'- • _

;�. nosso,ve!� esc,ond� os. de- pror�cuo, desbl':ava�dO a m��- yjdamellte o criterio que ori-I
r.���! de saüsl'�zer as popu- ta VIrgem, const:UIudo, e�lfI- enta a attitude da 11l�er:ven-l A C' r·eaç5.n de tOlofIO'S novos O·I·str·11clos ,.A elaboração d

..
e,c C�LS, ,que no caso entram canUo, sem sentIr os effmtos toria seja-nos licito entre· OU U000;0 _ PIÍat�s �o c�édo: po- das.soalheir.8.s e d�s inte�· tantd, iuslstir no �pplaU60 I uma nova leI

p.?l.a.... 9.oes..

uao

.

.'
... abSOluta.m.eil.. te, per.l.es.. ' .pa.r� legar a p.?st�rl. I com que rec.ebemos a tr.a.n,·

I.'

g,:llPos.,desPeJ;ad<;.�' �ue est8:0 dade a�. �als .

beHas hcçoes I quilizadora ver",ão - inÍe- 8'1'
.

de
• .

.

dIvorCiados daopJmao pubh- d� patl'lotlsmo e de reconhe- iizmente desautol'izada - da
.

U·m' 'e'na'uenses Imprensa
c�, . e;_ que, eD:contr�ra� �essa! c!mento .pela �erra que foi consulta prévia ao povo blll- .' I

dlv:sao .0 m�lo m_::l� f�cil de tao l:odlga e tao boa. menaUentib por um plebis(jl- De Rio nos communicam:
�.atl�fazer e::;sa aIllblçao des- E Justamente, agOTa, neste to, cujos resultados, de cer De coniormidade como queLüedIda.

.... ...
.

.momento., que não comporta to, confirmariam as alludiGlâs Por a6tos do SDr. Inter- a 1.304, 1.290 a 1.296, 1.314 a dispõe o recente decreto do
Por mais que Sé rebusque: aventuras audaciosas de um 'petições e memoriais, coma ;ei\ntor Fee.�raJ no Estado, da- 1..322, seguindo �ntão .pel�di- Governo P1'ovisorio que. re

na historia de todos os tem- i grupich.o de rebeldes, que vantagem, porem, de não Sé-
a�os de �Q do. corr�nt�� !o· ,vl�or de aguas os pos o -

vogou a chamada «lei infa�
pos não. se encontram exem.' vem a ltléa do desmembra- rem esquecidos os direitos

ram oreados maIS treiS d]lSt�lC-; man� e Krauel, ate a Serra
I me», o sr. Ministro da Justí

plQS de separatismo, de secl mento, como um castigo tre- de pronul1ciam,ento de algup.s t?S de páz. �e.ntro do terrlto- i
do Mll'ador.

..
I ça já. está cogitando de 01'

cionamento de. terl'Ítürios. mendo á sua soberania, á elementos que tem abnega-
1'10 do M�mC!PlO d� Blumen�u'l A I:este! c01!l os dlstrrct?s I

ganizar a commissão que de�
que, houvesse. dado resultado'! sua altivez

..

na alimentação damente servido a causanill-
O prImeIro ,IOl o ,ne �e� ,Ben�dIto-Tlm�� e Hamoma, verá estudar a nova' legisla

prat.ÍcC'i datti asguerI'S,S civis, :de um ifleal piIrjs�ímo que é Ilicipal, cam trabalho
.

e até do Testo, q�e tera SUa se- segUIndo pela lmha lateral do
ção sobre fi materia.

frátieida,ê COIDÇf
c

11a. Ame rIca de fazer -valei'. de aecordo com �acrmcio pessoal. s.- �e�::e:���:iW:lli�:::sl:��r� ;�\ea2;39, ed�����;el�(}�ai���� .
Esse. orgão Gerá., �onsti�i-'do Ndrtê; nâ Italía, para nãoicomas leis que n08

.. regem,· O plebiscito, parect�nos,. te cOlllll municipio de JOin'ldO lote 379, para seguirp�losl d?
de tres membr�s. '�,. In

c.1tarm.0.8. outros factos desta II os se.us. di:reitos politicas e

e.vitul'ia descontentamento e ville, pela serra do mar; ao fundos dos lotes 940 a 956, d!c�do pela AssoClaçao Bra·
natureza,

-

eCOJlO:rlWOS. inquietações e assentada o sul com o districto da séde por cuja linha divisoria com �Ilell'a. de. Il!lprensa:. .outro,Ouanto. se tem batido o [ E' um erro o secCionamen- aeLO sobl'e fundamentos mais
pela linha lateral dos lotes o lote 951 segue, indo então i pela Academia J?l'asllel�a �eBrasil. pela. sua unificação, �to de, Blumenau, e jamais solidos, de modo a protege- 30 e 31 do «Caminho da Itou- pelos fundos deste até o lote; Letras e o �ercelro, um JUI'I�quando surgem esses. pl'Uri-! qualquer 1!�ssoa que sinta na 1;0 CQotra futura. revogação, pavasinha», seguÍado pelos 967, seguindo pela linha late-

c ta de notorlO vaI?r, escolhl
liGS se,p.ar.at.istas, com.o a.c

..

o

.. n;.,
ama

...

go,
... esse. ardor. sag.rado.'j·.di.ldO

o íllst

..

ante

.q.ue.
at

..

l.aves- fundos dos lotes 35, 36. 34 do l'aI do lote 916 e depois pelos! do por aquele htu!�I', que,
t��eu co� a celebre Repu- j da unificação, da força, da &amos, dt;� transitodos efiei- Hio do Testo. e pelo rumo dos fundos dos lotes 2.�44 a 2.241 nos ter,mos do aludIdo de
bl:ca Jllhana� .... ....

.

/ cohesão, não poderã applau-. tos. De'3eJavel seria uma se- lotes 30 e 34 afé o lote 2 do e laterais do lote 2,253 e Iun- ereto,. e _
quem nomearà fi

Porque
.

combatemos São II dir, sob pena de cometter quencia logica e sem sinuo· Ribeirão SChalte, seguindo en- dos dos lotes 2.252 a 2,249, commIssao.

P�ul? qu.a�do de lá nos vem um I?rime de les� patria, tae� �dades, na� dil'ect���es dum tão peios iundos dos lotes 4 de onde segue pelo divisor Ao que sabemos, o sr. An

:i��ó� absurda de separa- pl'undos:J separatlstas, devem Estado Já tao sa?rlh�ado co-
a 12 do mesmo Ribeirão e de aguas dos rios Bra<,:o Ra- tunes M�ciel jà se dirigiu aos

. ". ...• .. c.
.

...• ser conuemnados para bem �o _0 nosso e, mfellz�ente, 87C e 87A, tomando então pe- �fael e Scharlach até a Serra presidentes da Associação de
"'. Po�qu� .qu�rem.os o BrasIl.do _Es ado e graudeza da:ia tao durament� expenn.leu- la linna lateral do lote 87 do do Mar e por esta até as cu- Imprensa e da Academia de
uno, mdISlYel, f�Ite e c�heso, Naçao. tado ne�tes uitImos anno.s, jRibeirão Kellermann; a Leste beceiras do rio Toldo; Letras, srs. Herbert Moses e
A sua reíalhaça? seria um {{A Noticia», que sente e por n:ar��as ec:mtra-marchas com os districtos MJ.ssarandu- A Oeste, com o Municipio Ramiz GaIvão. afim de serem
mal, um, erro j

que; nUllca o palpita com o povo, ficará da ad�l111straç�o. �.� I ba e Blumenau partindo dos do .Rio do Sul, pela Serra do tiuanto antes designados os
bom senso perdORl'la.

. ao lado de BJumenau em sua C�nf�eIllos, alUda uss.m, �o lotes 30 e 31 da linha Cami- Mirador.· dois representantes dessas �

No momento ve!ll�nos d.e! deIesa., levando ao sr. Coro. p_a,trlOtlsmo do sr. ceI. ArlS- i nho da Itoupl:l;vazinha e se-, Será instalado no dia 4 de instituições.Matto O�os.so. a notlC!aa�ml.-1 nel lntervtlntor o sentir dessa tlhano, Ramos e n,os se�s ! guindo os divisores de aguas fevereiro prox!mo.
rav�}, �p,..�rl?tica, �m ,deieza I gente hOHrada

.

e tra�álhado- prOp?Sltos .�� �eg;,ne;aç�� dos rios Itoupava, e Selke, e O terceiro districto tom�uda mt,,_gndade !e1'nt0.r:lal, �a, ra, que tanto tem felto pela po!Itlco-adml:11stratl'iiíl e nau os afluentes do RIO do Testo o nllme de Gustavo RI- Use uma vez e usará sem
iundaçao .�a :LlgapPro Matr�! pujanç:=t e fortaleza de Santa �eIxa;nos ue esperar um::}. c )\'lassamuduba, até a ser:ra chards com séde no povoa-Grosso l!mdo , q� co.mo el Catharma.. .

s01uçao a contento geral, p�- do mar; a Oeste com os dlS' dQ de D. Emma que tomará, pre
la nos �lZ que nao conse;nte Ao lado de Blumenau fica- ra o caso de �lumeaan, tao trictos de Indayal, 'rimbÓ e tambem, o nome do districto. «SUPER TINTA INDELEVELno seCCIonamento do. Estado remos, pugnando pela sua co�mefitado, Já. agora, até Encruzilbada, a partir do 10- SAUS limites são:
que .os seus �n�est.raes des- integridade territorIal na na Imprensa carIpca, I te n. 87 subindo o Ribeirão A N t .d·�tr·

Distribuidor:
cobrIram palmIlharam e ns .

'.
-' . .... .

.

.
'. o OI' e, com o llS !Cto Roberto Grossenbache'l'

1 .' .' 'd .... .' h ..... t
certeza de. que hao de ser Do ,<O Estado" de 26 - 1 � 34. Kellermann até sua maIS alta José Boitenv pelo divisor de

.

deg;'��f( :Im. o e co e81' .. t ouvida::: as nossas palavras nascente e dahi pelo divisor I agu�s dos �los Dollmann e

,

o
.' ll� �h'" o !l°d' pternp.e ��.' e que represe:::üam o dynamis- de, aguas dos rios do Testo e Krauel atê a Serra do Mira-suas }fi as lU I� rUC.lvelS.

.. mo propulsor da ordem e .'
••. ' '. . Cedros, dor'

' dos, que virão, certamente,
Bíumenau esta neste úaso.,

progresso.
. CrlllJra-n Ja ·Un.·I.vnrs'd'lJn dQ I •. , •

. .

'
••

benefic!ar a populaçãl) das
Não deve ser dividido, por.· I . .

•

• IHI>; ii U
..

II. I o!llo?" Esse dlstrlC�o serl:!: maugu- Ao Sul, com o dlstrrcto de vastas zonas coloniaes do

que. a... ·. sua divis.ão não. aug-.I Da ({A N
..

oticia», de Joinvil· SÃ" P�l!fD rado �o proxlillo dia 11 de Hamonia, pelo paredão de

I d.istricto
de

..Ham.monia.mentará as rendas do Esla- le de 28-1--'934. .

1111 uul fevereIro. serra dos fundos dos lotes Agora é de extranhar a

_�...... ........__�

'

�.____ . O segundo districto creado 2.439 a 2.550, seguindo pelo Imudanç� do nome do povoa-
E
.'

C '. d" S� .

r foi o de .José Boiteuxs mesmo até o Alto Rio dos In- do de D. Emma .
. xperImente

I O café Brasileiro na ommY!1lCa� e ao pau-j com séde na povoação de dios, pelo qual sebe até a la· Não que a memoria do Co-
não quererá outra io que IOá aSSlg�d? o d�r:-iRio Scharlach que t�rá o seu teral do lote 1,870, cujo :t:u�o ronel Gustavo. Richard não

SUPER TINTA INDFLEVELI franl'a dO, �r:_eanp ú

1
a

O uIversl. at.e
.

nome mudado para Igual de- segue atê a serra, na dIVIsa mereça a homenagem. Muito
•

..•..�
'

','
.

.

,�
.

.

�
t et '-'tao ,

au o.
t
noyo d1ns 1- nominação do districto. com o Municipio de Rio do mais lhe devêra ser tributa-

DLst!'1.bu�dor' U.
. .. u o era uma es açan e ra- Seus limites são' Sul d po' 's "o· u dRoberto Grossenbacher ma notiCia ausplCIO- dio emissora propría, sa.la de

.

. . .

. o, I, L 1 m . os gov.er-
projecção c:inem;:;.tographica, Ao �orte, cem o MumClp�o A Leste, com os districtos nadores de Santa. �atarmasa para os nossos
bibliótheca e patrimunio pro.:. I �e .ItaIOpolis, por s��s ,atuaIS José Hoiteux e Haillonia, pe- que, de !acto, se dedICOU ao

productores pI'io. O governo estadoal hemlhmltes com o M�mcWlo �e los lot�s 1.259 a 1,140, seguin- bem da :;lla terra. Mas D.

1;( m rehendo sua finalidade I
Blummlau, a parür aa !DaIS do entaú pela lateral do lote Emma tomou

.

esse nome da
Communicam do Rio que, a'�,J�f"á a crAa ão do. "'tri: alta cabeceíradoRio daPra- 1.207 até o rio Krauel, pelolesposade Jm:é Dfeke, járal�

se�undo inlol'm.ação t�Iegra· nro�io, com 50,600 contts....em ,ta até a sua foz no Rio Itaja� qual sobe até o lote 1.279 pa· lee�do� um blume.nau�nse dos

phICI:l da EmbaIxada ao. Bra· anuidades alem de arreca- hy do Norte, e por estes ate ra tomar a lateral deste e de- maIS lllustres, hIstoriador e

sil emParis, o Governo aca- dar os pr�dios em 'lue func- a barra do Rio do Toldo, o pois pelos rundos dos lotes poligrapho tie renome que

I' .. b.a.'.. de ..
fevo

..
g.a

...

r o

..

d
.. eo.1'.e.. t.o. .de ".cionam os inSti

...

·tuto�. que 8,- qUal. sobe até

sua.
mais a.lta 1.29� a 1.296,1,314 a 1322, ::;ttê presto.u a B,lumenau assi-

30 de outubro ultImo, na par- ctu--lmente E-l'tencem á Fa- nascente: o dIVisor de aguas dos nos gnalados serVIçoS, Quem.deu
RIO, 29 - Realisou-se ho- i te que estabeleceu, sobre a zeu'daEstaduPãl' Ao Sul, com t)s disírictos Dollmann e Krauel.

.'

esse nómp á futurosa ]m�a
jé, na Eg.reja

.

da
.

Cruz do.s {entrada do. café brasileiro na I .

.J.

de
. Hamonia e Gustavo Ri- A Oeste, com o Município. colonial é uma senhora

.

dlS-

�Ulítares a benção .das espa-IFranoa, uma so?r� taxa igual chard, pelas seguin,tes divisas: d� Ri� �o Sul. por sell� �t�- tincta, de acrisoladas vlrtu-

das dos novos aspIrantes do ,ao dobro dos dIreItos da ta- pelas huhas lateraIS dos lotes ars lImites com o MUlllCJplO des, descendente. de uma d�s
Ex�rcito,. �sgistindo ao acto I rifa geral, que é de' 510 iran- a revogação <lo decreto 1'8· co�oniais urs. 201 e 213, se- de Bl�menau. '.

I
famílias que malOre� serVl

varlOS mlnIstros e numeri)SUS!�OS,
..

'

.

ferido, o café brasileiro vol- gUIado pelos fundos dos lotes Esta maruado o dIa 4 de ços prestaram ao fundador

Iam.mas,... i.nCluSive. o sr

.....Jos.e.'l E

..
SS.a

..

SObreta
..

x"a
....

im
.. portav.a

..

, to.u. a .ser..'. in.CIU.idO ... :n.a... ta,rif.a....1 ... 1.47....
a 1.1.49., e. pela linha Ia-l fevereiro pára a sua instala- deste. muniCíPiO.. .

'.'Americo que assistiu a beu, pois, em 1.020. lrancos por minim3,; que é . de Irs. 241.20 teral deste ultimo até os lotes ção. A mudança do nome, pOIS,
cão da espada· de seu fHho'loo ·.kilos. accrescidos aos de direitvs .aduaneiros, com!1;150 e 1.151, pelos.quais se-, >f.*'!o

.

IfOi uma idéa bem. triste, que
Reynaldú Men� de,Almei'id

.

:1 "in iii.s direitos e .

taxas de um accresdmo ap.enas de 40 ;;ue, tomando as 1in�as dos Não_ se pÓde, co_nd6mnar .� merece, ao menos, estes re-

da arma de artilhalL.l, l,l<'JI'HlçaO e consumo. Com francos por 100 kIlo3. lotes 384 e 386 e depOIS 1.313 creaçao dos dlstrlCtos referl- paros.

o

âspiranfes

A . benção' das espa
das dós novos

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



;/":�t!lo\timento dá Tesouraria do: dia 15 a' Decreto no. 42 i N���fs�z.�d�m f)lei�encimentos
23 d· .J

.

d· 1· 3/á . -

.

. Prefeitura Municipal de
...

.

..

e aUftlrO e 9· •. ·'1 o c�dadao J��O? A. Schmítt, Blumenau, em 22 de JaneiroPreteíto PrOVlSOrIO do MUTIl- de 1934.
ClpIO de Blumenau, no uso. ..

I das suas atribuições I Jacob Alexandre SGhm�tt

DECRETA:

'

I João G����.��...= .. !!Obrega
.

Fica creada uma escola R· I a- 122rníxta municipal no Iogar de- eS� uç O n.
.

nominado São Pedro Novo no ..

distrito de Rodeio. O respa- O. Clda�ão Jaco� Alexa� .

tívo professor receberá os; dre. Schmítt, ,P�e!elto PrOVI
6:070.000 vencimentos previstos emLei I sorlO.

do Munlcípío de Blt;tm�..

nau, no uso das 8!1aS atribuí-
Prefeitura Municipal de BIu- ções,

menau, em 22 de Janeiro dej ...
RESOLVE:

1934. Nomear o cidadão Domín-403.200
. gos .

De ToIrol para o cargoJacpb Alexandre Schmztt • de professor da escola muniJoao Gomes da Nobrega I cipal de Ribeirão Ilse, crea

I da com o decreto Nr. 26.

I R I
-

11 percebendo os vencimentos
�. eso uçao n. 91que lhe competirem.

.

8:373.200! . Prefeitura Municipal "de
7:198.789 O .eídadão Jacob Alexan- Blumenàu, em �2 de Janeiro
� dre Schmltt, Prefeito Proviso- de 1934.. .

rio do Municípto de Blume- Jacob Alexandre Schmilt
nau, no uso das suas atribuí- João Gomes da lr!ob-rega
çõe�

.

Orcantentaria...
.

, ._ ,

, 1-Renda Tributaria

/;.Jfupost� so�re veiculos e placas 5:B64.000
. Eioençasidiversas ... 220-.000

.. �. a:moluinéIltos
. .

.40.000. .

'Ifup�st�'de gado abatido. �" 446.000
>.. . ......•........... ...' .. 3 -- Renda Eventual:
... M:nl�s por infração 30.000
.:qbbfánça da divida ativa. 368.700

'j" Rendás diversas 4.500
. _'_;.,' ·_.r.:_·_' '."';:,' .. '"

�"'::--"� ".

� Ixpediente

. Deposltos ;

ii iHQ�p!tal.Ml,micipal .. .•.. .

, "Redo.do Tesouro do Estado, Juros de
.apolíees estaduais do exerci
.eío de 1933

Saldo anterior

a refeitura
Edital

uni C i p ai
'Coletoria de Rendas Estaduais de

Blumenau

Despeza Orçamentaria

Imposto sobre movimento comercial

c} i"
.'.

1 - Admínístração e Fiscalisação:
'r 'Material de expediente .

/:Jlgo•...� .

Emííío Jacobs por 20 blocos
/:... de papel a 150 falhas cada
idem á «Cidade de Blumenau» - por

'.i ::,�,;' Ó>, 200 folhetos da lei orçamentarla 200.000
e 100 exemplares do Regulamen-.-.---�

to das Escolas Munícípals 60.000
" 2 --"-- Divida Passiva:
'JUros da divida consolidada

.

1?go� áHermann Busch - juros do
..

empresto 106
> Divida flutuante:
>. Resgate e amortisações de dividas inscritas

Pgo. á 0arl Rosemann - uma apollee
sorteada e não procurada em

1003 ��ooo
.. juros de apolo munic. relativos ao

primeiro semestre de 1933 51.000
Pga .. á Hermann Busch ._ juros idem

idem idem· 18.000
idem á Olga KrahI .:.c_. idem idem. idem 17.500

. duas apolic. sorteadas e não pro-
. curadas em 1933 200.000
idem á Mansueto ·Ueber - juros idem -

idem idem
.

'33.000
id.em á Angelo XI'entini - si. ordena-
,.

, do de -P-roIessor, mêses Nov. nes.
... e ·15 dias Out. 250.000
iiiem. ,á Jacó Morsch - sI credito em

c

1933 227.000
< idem á·Paulo Rering- jdemidemidem 885.900·

. 3 - Instrução Publica:
AplicaçãO do auxilio estadual
Pgo..á José Lueken - aluguel de casa

escolar relativo ao 2' semestre
'de'1933

..

.

.', '·4 -'- Higiene e Assistencia Publica:
AuxIlio aQ Hospital Municipal

.

. Pgo. á FriedrichSchreiber - s! forncto.
i de leite, mês de Dezembro. . .

71.000
idem'a 'OtQ ·Laux - idem gen. aliment.
,'.' idem

.

,

380.000

8Ó�Ql:ros. publicos ..

...
. .

Pgo, á·,Estrà,da; de .�. Sta. Ga!arma --:
.. 2 pasgs. a Warnow, 1 dlta"á RIO

,

( "dó Sul e 1 dita á Hamonia de .

2a. classe
Enterramento de indigentes
Pgo. á Comunidade Catolicapor 12 se

.. pulturas l?equenas e 13 grandes
.

8 - Obras Publicas:
dónsel'vações e construções

• PgÓ-.-·ã Adolfo Moje - pela limpesa
.. '. •... . de tubos de exgoto na cida(je

....•.. Mãteriais
.

.

.

.

Pgo, áAlvin Weinrich - por duas e

......•..... \ meia duzias de tabaas largas 90.000
Idem á Carlos Hoepclc S. A. - si du�_ ..

p�cata no. t8�363·. ",. .

?48.200
'

. 11 - Despesas EventuaIs:
Despesas imprevistas ..

� .... �
Pgo. á Mario Tavares da Cunha Melo

..por selos. emolumentos em

duas.proGurações

De o:dem do "r. Exator das Rendas Estaduais desta Cida
de, torno publico, para conhecimt:nto dos interessados, que, de
acôrdo com o Decreto 11. 32, de 20 de dezembro p. findo, ficou
abolida a taxa de viação terrestre, creada, pela Lei 11. 1.556, de
28 de outubro de 1926, na !,arte que incide sobre vehiculos mo- "

vidos a motor, e creada, em substituição, a taxa de $100 (cemCaixões de defuntoH sempre reis) por litro de gazolina consumida, a qual, será acrescida ao
em· stock de todos os fama. pr�ço de Vellaa da gazolina ao consumidor.

.

.

Compete á"l Cia., ou Emprezas exploradoras do comercIo
de gazolin8 e aos qU9 a adequerirem fóra do Estado p'lr conta
propria, o pagamento da taxa acima referida, esse p�gal1lento
será feito á Tesouraria e Exaíorias do Estado, até o dia lU, por
meio de IYuia isenta de sêlos e será devida sobre gazolina ven-to ,

dida no m€z anferio:".
As Cias. Emprezas exploradoras do comercie de gazolina,

ou seus representantes, franquearão ao Fisco, toda a vez que
fôr solicitado, os seus revistros oficiais de �endas, be':ll como,

HI·ns·ch·· N' c1ea. em Liq··uida·ça-o fornecerão �om exatidão todos os esclareCImentos e tnforma-
'O: 11 I ções qt!e forem pedidos sobre stohs, consumo,. vendas, expedi-

• '. A. ções etc., sendo ainda que, todos que comBrCl�re� com g�zo-Co�umcamos a todos os mteressados q�e, �e a_cordo lina adequerida fóra do Estado" por conta propn�: fIcam obng�-60.000' com os lIvros da firma HINSCH & CIA. em hqmdaçao, e dos a ter um livro de tegistros de vendas, deVidamente rubn
do�umento� apres�ntad?s, .inclush:e de cr�d?�es retarda!a-I cado pelo Exator fiscal Local, do qual conste especificadamen
rios, o paSSIVO da f�rma lIqUldanda e, em defmltlvo, o segum te a entrada e venda da gazolilla .

te: A. F. Brueggmaun {Porto Alegre) 1."S. 490$400.; �g"berto Qualquer infração será punida c0':ll a �ulta de 2:0.00$000Hinsch (Blumenaü) rs. 28:488$597; Rodolfo von Rne (Blu- e na reincidencia 5:000$000, e, si, a lllfraçao se r�f�rlr a 80-
838.200 menau) rs.1:687$6oo; A. P.Silva Medeiro.s (Laguna) 1'8. 7$000; negação de taxa, além da multa ficará o devedor sUJeIto aO pa-G.: S. KQehler. (Blumenau) TS; 117$900; Cla Metz.ler Ltda (Por- gamento daquola por inteiro.

, .to Alegre) rs. 647$200; Germano Gundlach & Cla (Porto Ale- ficou tambem abolida a taxa sobre as bICicletas de uzo
gre) 1:093$000; lvIalburg & Cia (Itajaf) 6$600; Rosier & Cia particulares.
Ltda (Recife) TS. 98$700; Companhia Paul (Itajaí) 1'8. 2$000; . Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, em 4 de ia-

33.200 Banco:Alemãú Trans.atlantico (Rio de J�neil'o) r�. 6?�; Er- !leiro de 1934.
·9 nesto Lohmann & CIa (Pará)

.

rs. 53$3no, Drogana Umcum asso E. Lima Escrivão4 ..
_33.300 S. A. (Rio Grande) rs. 23$000; Ricardo Hinsch (Blumenau)

�

11-338.689
rs. 19:153$909; Hermann Sander (Blumenau) 1'8. 21 $600; O r===!!"M

15:571.989 Albor (Laguna) rs. 180$000; W. Martens (Rio de J�neiro)Alfredo Kaestner rs. 3:002$300; A Patria (Florianopolis) rs. 2$000; BreIthaupt
Tesoureiro 1& Cia (Jaraguá) rs .. 116$600: Correio do Povo (Porto Alegre).

rs. 1;574$800; F. G. Schmidt (GandeIaria) rs. 372$400; Em.---- ----,;"...�--.:..;-------_._......_--

preza Força e Luz Santa Ct!tarina (Blumenau) 420$800; Em-

INDUSTR·I A. preza Gráfica Santa Oruzense (Volkstimme) (Santa Cruz) 1'8.
.a 261$600; Helena Hinsch (Blumenau) rs. $200; Der Kompass

(Curitiba) rs. 72$i)00; Paula Raussmann, rs. 160$000; Anto-
I

nio Wresk (Blumenau) rs. 300$000; Guilherme Plo�geI', rs.
11$000; Boehm & Cía (Joinvile) 1's. 146$80(; Berrmger &
Cia (Manáus) rs. 120$000; CarIes Wahle (Blumenau) rs. 3$000;
Rotermund & Cia (S. Leopoldo) lS. 120$000; G. A. V.

Ralem.1(Bremen) rs.. 212$800; Carlos )iueller (Biumenau) lS. 565$000; I "�� II

f""""'-m�-.�tC!l� ii rua 15Companhia Metzler Ltda (Porto Alegre) rs. 80$000; Krahe' I ln .....,. II "IiIoI&-\����
& Cia (Porto Alegre) rs. 120$000; Gertrude� Hofmanll (BIU-I ..di! N .

.

L-.. 0\'!l1�menau) rs. 1:212$400; Total� 1"8. 60:945$60ti. � ye OVEHnuros nra Iij .V

Blumenau, 25 de Janeiro de 1934. l'� __

�
Francisco de Oliveira e Silva Liquidant3,I_gl�

·1J(>Snr. Inspector Regionalda: 16aclnspectoria Regio�
..
nal dI) ·Ministerio do Trabalho, Industria e.Commercio, de
(Florianopolisrecebemos a seguinte. comm.-Unicação:
, •...•....... '«Tenho a· satisfação· de comnnicar�vos".· que, conforme
.. lliSPõEi,:O ar�.. .10. do decreto 23.288, do. GOv:éfllO Provisorio,
(}sta: ins,pectoria .passou a ter. o numero 16. em substituição
/ao Ulfmero 11 que vigorou até 31 de dez.�Jnbro p. findo».

:/: '; �::- )�, "_ � ,

.-

'�-d_--_..-i)::: ;.

_.

Balanço de contas
Rs.

GUa'.!'da-livr08

MINIST�RIO DO· TRABALHO,
E COMMERCIO·

AVISO

De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduaís nesta cida
de, torno publico, para o conh�cime�to �e todos os interessa
dos que durante o corrente mes de laneIro, em todos 05 dias
uteis, nesta Coletoria e em iodas as Agencias fiscais de Ren
das Éstaduais do Municíplo, recebe-se as declarações para o

lancamento do Imposto Sobre Movimento Comercial.
.

ficam sujeitos a apresentação de que trata o presente edi

tal, todos os contríbuintes do !mposto proporcional sobre as

vendas mercantis, (Decreto Federal n. 22.061 de 9-11-1933), e

mais ainda os negociantes e industriais exportadores para o ex

trior do paiz.
O art. I do Decrt, nr. 35 de 27·12-1933, reduziu de treis. pa

ra dois por mil, o referido imposto.e a cUja. taxa integral ficam
sujeitas as transações de valor malar de cmcoenta contos de
réis (50:000$0001, pagando as vendas até a mesma quantia, pe
la seguinte forma:

Até 10:000$000 .20$000
mais de 10:000$000 até 20:000$000 40$000
mais de 20:000$000 até 30:000$000 60$000
mais de 30:000$000 até 40:000$000 80$000
mais de 40:000$000 até 50:000$000 100$000

A falta de apresentação das declarações, durante o corte. mês

sujeitará os srs. contribuintes a uma multa de 2:000$000 a

5:000$000, além do lançamento feito a revelia. 05 forn:ularios
para as declar ações, poderão ser obtidos nesta Coletoria.

Blumenau, 10 de Janeiro de 1934
O Escrivão: ELPIDIO LIMADelegacia de higiene' _

Municipal em
42.000

resolve:
Exonerar o cidadão Quíríno

IAvancíni do cargo de proles-

I
sor da escola municipal de
Ribeirão Use, nomeando-o Blumenau
para a de São Pedro Novo, ..

.. De ordem do sr, Exator das Rendas Estaduais desta
no distrito de Indaial, com

. �e Ordem da DlretO!Ja de
Cidade, torno publico para conhecimento dos interessados

302.000 os vencimentos que lhe=: Higiene chamo �.,at��5ao dos
que de acordo com o Decreto n' 1, de 4 do corrente, fica

petirem. �rs. medícos e eirurgioes den-, facultado aos devedores de impostos, taxas e multas, quePrefeitura Municipal de B.lu-
tístas

para.
o

c.un:prlmento d.o.l .. até. 31 de dezembro p. findo, constituírãm «D.ivida)}, o pa-

r men.au, em 22 de Janeiro de Art. 6 do D�creLo 20.931 d.e gamento em 6 prestações, durante o corrente ano, bem as-
1934. 11 de Ja.neu,<? de 1932,

.

que I sim, o perdão de multas, custas e porcentagens pertenceu-6.000
J, b Al d f}, h'tt regula .e .f!sca,lza o ex�rClclo I tes ao Estado e selos, aos devedores que. durante os me-aco. exan re , c mui. damedlcína, odon.tologla, et.c. ! z.es de JANEIRO corrente e. FEVE?-E�RO futuro, �quidaremJoão Gomes da Nobreça Art. 6. seus debitos, sendo que, ao contribuinte que ate_ no �,ez

- Os medícos e os cirurgiões de fevereiro não iniciar o pagamento das prestações r�f{'-Reso Iuç.aO Il 120 dentistas são obrigados a no- rente. ao S3U debito, ücará inibido, de inicial·? e� abril e,
,

•

tificar no primeiro trimestre quando iniciado em fevereiro e ate 30 de _abril n�o. pro�u-O cidadão Jacob Alexandre I
de cada ano, á autoridade sa- rar satisfazer o pagamento da 21:1. prestação, sera lme�lHSchmitt, Prefeito. nítaría da localidade onde tamente excluído do favor de que lhe faculta o. refe!ldoProvisorio do Municipio de I clinicarem ou,_ pm sua falta decretro, (art· r·) sendo, que nesse caso, extraIr-se-a

.

a
Blumenau no uso das suas. á autoridade polidal, a séde certidão do restante da divida, afim de que a Prom otona
atribuiçõe� dos. seus consultorios ou re- Publica, providencie para a cobrança executiva (art· lI').Resolve: sidencias, afim de serem ?r-! ..

Outros esclarécinIe�to� �erão prestad9� por esta e:::r-a-
.

.

. - gani-saGos· o cadastro medwü toria em todos os dias uteIs, com referenCia ao aludidoWNlodmear, Kem SUfbSti(FtUl198?dd)e e o cadastro odontologico decreto a todo G.ontribuinte que o solicitar.a. em_ar amp e. . a em o, local" Coietoria de Rendas Estaduais de Blumenau, em 6o cldadao Hermann Hornburg . ,... .. .. ..

�

para o cargo de inspetor de Blumenau, 2/ de JaneIro 1934. de JaneIro de 1934,
caminho de Ribeirão Gust- Dr. Afonsa Rabe
mann em Rio do Testo Alto. Delegado da Higiene.Prefeitura Municipal de BIu-

1:782.4clO· menau, em 22 de Janeiro
de 1934.

D i T A LE

330.000

,EM CASO DE MOR rE

USS. E. LI M A, Eserivão.

------------1
.

·EDITAL
fJacob Alexandre Schniitt

João Gomes da Nobrega

Resolução no. 121

Oficina
.0 Radio, Club de BJumenau, preCIsa Uf-

gente dum profissional para dirigir
oficina de Radio.

a sua

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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LIVRARIA CARL WAHlE ATtigos religiosos
TY.POGRAPHIA

PAPELARIA

Rua til de Novembro, 90 - Telephone, 17 - BLUMENAU

Oüerece as seguintes NOVlDADES:

Claudio Edmundo, Um engenheiro brasileiro na Russía
Mauricio de Medeiros, Russia: 6a. edição
Antenor Nascente, Num Paiz Fabuloso
Ivana Rowena, .A Confederação dos Maltas
Kosciusko B. Leão, A Visão da Miséria através da Policia

(Socialismo, Cooperatismo)
-

'

Augusto Machado, Caminho da' Revolução Operaria
e Camponeza

,

Lafayette Soares _ de Paula, São Paulo um ano
.

após a Guerra _-
-

--

J. Oosta Palmeira, A Campanha do Conselheiro. (Canudos),
Ohamísso, O homem sem sombra.
Custodio' de - Viveiros, As 3.Luas de Mel.

.

Mario Capper Alves, Tratamento Sanatorlal da
'I'ubarculose Pulmonar 6.000

Waldemar' Coutts. O Desejo de Matar e o Instincto Sexual 5.000

Menezes, Psicologia '

. 10.000 •

Carias .Maximiliano, I;Iermeneutica e Aplicação do Direito 14.000'
Artur Oastellaní, Televisão . .

_

10.000

Darcy Azambuja Racíonalízação da Democracia 8.000
Jorge Salis Goulart, A Formação do Rio Grande do Sul 10.000
Massímo Bontempellí, Vida eMorte de Adria e de seus filhos 6.000
Martim Omites, As Loucuras do Doutor Míngote 5.000
Gaivão de Queiroz, Caíva. Contos 5.000
P. Werner S. J" A Respeito á Vida Nascítura 1.500

5$000
5.000
5.000
6.000

BLUMEI'\IAU

negociantes e expórtocores ôe maàeiras
. 12: fereaes,

5ecção fluvial

'Representantes .ôn . mOinHO IHo.LEZ

I- .

-

'. " : . . .

está soka direcção dó pharmaeeutíeo
.

.João Me-

deiros, que conta mais de; 40, annos de, pratica
,profissional

A·, ,Pharmacia 'Central:

Manipulação esmerada e; ·escrupulosa .

.

,

'.

,Não lile .substítue medicamentos

Productos de alta qualidade .. ,

.

.

Especíalrdades legitimas.
'Desconfiae .•do remedio' barato

que, .muítas ,ve�eE1, _ é imitação..

está em viagem até
Fevereiro

'- Volta será publicada
Substitutos: Dr. Hoess e

. Dr; Rjchte{
éonsultorio: Lages, Hos�

i-Ipital

Vinho Creoaotado
, • E'!'npreg::"1do com real van

ta�ein nos' seguintes casos: do phann:"":h!iú.
JOAO -DA SILVA

.
SiLVEIRA

Poderóso Tonico
e F-ortilieante··
&!Dpr�do com g.-aD�
.ncce..o .... !taquoza
aeC"ru...

J�bSUl1iiltlsmv em geral, Rachitismá, 'Manchar
'llá'PllueJ, fspir,hâ9j U!t:�rasJ. _Sllcorrhéas,

-

,D�rtbrGSI fistulas, Sarnas,
..

{
ANTI - SYPHTLlTICO

PODEROSO:, _-
-

ANTI- RHEUMAT!CO
-

- .. :ANTI - ESCIWPHULOSO
DE ,1•• ORDEM'

DEPUR-Â'I'IVO 'DO SANGUE

C A f (' C O

6.000

Oep. "CasaAleiâlÚl'fe"
Ouvidor, 148· Rio

5.000

6.000
5.001)
5.000
5.000

Edital de primeira praça

II ADIO

ondas curtaspara
só

o apparelho
ER:I,CSSON

Combinado pa. ondas

Alto falante dynamico.

curtas e longas
Ligação: pa; Pick---"up)

Vendas em prestações

CARLOS' HOEPCKE S. A.. _' B(UMENÁU:
Secção. de. machinas.

Exila.m dê seu
: ..

fornecedor (
Torrado: dos·

melnotes-cafés·,
do � Brasil -.

.

-1-'aAiFw\Ê+S"'§'- e'MI
__ ._ .,�_J .:

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A�ic�ã�ari���!�����igll_ Não v�l:r:hSn m�1 an I Fr�ol:i�:í�;m C;1;i:��:�:�:�;�:;B L U 'M, Ee::.NAU rinha pícante., de eabellus , Llh .

� • I No Hospital de. Caridade, m��o d? accidente de u��!!!!!!!!!!!!���"!,!!!!!����,!!"!!!��!':!!!!!!'���-�'_!::U�'.:!:!M,""."""",,,,,,,,,..m,,,,.. �""-"",::o!:_O=" audaciosamente vermelhos e
.

em FlorianopoUs, faleceu, no aVIa0 pllota�o por Lombardi
.'.

··'-':0·. ... I �t O T I C ·1 A· 19rand.
es Glb. os ris.onhos, reap- OTribunal Regional de Ju::;- principio desta semana, o mandou radiographar par(j, �·0. �tI. ntl.: '..

D .

.

.

.

..

parece HO,JE na téla do Oi- tíça Eleitoral, em sessão de201Hevrno. Frei �erOl1Y�lD. Gol- consul, em T1F?rt�l�za, S�l!CI-!USU II
..

. . .·.·i nema Busch no .photodrama do corrente mez, CQUdemnouldkuhle, conhecido mISSIOna- tando urge.. tes mrormaçoes,- -

I
'

I.V'Â «Anjo da Noíte»
- ., ..

ri €'x"prefeito revolucionario rio iranr.iscano, __�_k=�_�..•.·bl·�hD····· i rspno �� Nancy Carr()n�é, como sa- de Camboríú, SUl', HeitorSan- Frei Je,'onymo estivera, ul- Ex-Uados que ll"e�iPes-, , II ! t· ura li bem todos, uma das grandes tos, ao pagamento oa multa timamente, pregandu missões sam &li Patri.1t1,;.,.
..

I víctorlosas do Cinema, e é de' 2:750_000, conversível em no sul do Estado e, ago-.

, 'pede�.noF pa- j Realizou-se, conforme nO-l norma, a proposíto da sua prisão, _por t=r torneeído
.

j�- ra, preparava-se para realí-',',/'ra cham�r a attençao do

dlg-\tiCiamOS, apesar da, chuva ascenção vertiginosa aos formaçoes falsas ao dr. Juiz zal.as em S. Pedro de Alcan�: no e ac�IVo s�.. Tenente.De- impertinente que cahíu d<?- pínaculos da fama, discutir Eleitoral da l1a. Zona, e os tara, quando a morte o co'-,. ,legado ue Poííeía para o JO�o

I
mingo, o torneio de fote�ol qual dos ríquisitos que nella snrs. Victor Ribeiro da Luz e lneu inesperadamente.:" .. do bicho que, naquelle dís- promovido pele- sympathíco se reúnem _ belleza char- Hermenegildo Dalmazzo, a 3 A' Ordem Franciscana, na,

'

trictl?, está tomando assus!a- Liberdade F. C.
.

.

me, talento, habili1ad� proíls- mezes, sete dias e doze no- pessôa do Revdo.Frei Mod�s-·

dor rncremento. Algun� In- I
Tomaram parte nos JÓ�o.s. síonal - mais concorrem pa ras de prisão. tino, viga fio desta paro chia,<l.iyid�os percorrem as linhas I da classe B. que tivera� llll-l ra esse resultado. Não nos regozijamos COD'l «Cidade» apresenta condclen-,col�ma��!! a mando dos

. b�n- cio ás 8 horas da manha, .os \ «Anjo da Noite» �ma bella essa condemnação. _Muito pe- cias .

.. qu.elr.os:., ,,:t:�colhendo dlarIa-J seguintes tea.ms: Bom Retiro

.. Super-Producção cujo enr�do lo contrarIO, a sentímos p!'o-
, 'm.�m.te OS

..
JOgOS dos colonos. B. POlIJer�de A, Blumenau-I des.enrOla-s.e na alegre capital �und�me�te porque, emb.oraVao de port�. emporta, se· ense B, e LlberdadeA? vencen- da Bohemía - Praga - mos- Já 'oHendIdos pelo snr. Heitor CI·r.flO ThMtral' gundo nosarflrmaram , I do o Bom Retiro e LIberdade,

I
trá-nos o caracter e a vida Santos quando ainda. era se- II IH�,

..

:

...
E,

..
O.,.,
..

qu.e_
é mais interes-

q.ue conquistaram respectiva- de uma humanidade que vive

IP.•.�or
.. ab80.Iut�

de

CambOI'.iú,.
' ,s,ante.,,' a.Sseguraram�nos tam-I! lpl"JJte o primeiro e segundo omquanto a outra humantda. niU) lhe desejamos mal.. Deve chegar, hoje, a esta Distribuidor:.bem que o ?anq�elrO, ou um logares_, de dorme. 'Queremos apenas regtstrar cidade, o Circo Theatro Uní- Roberto Grossenbacherfios banquem?s, e empregado l A' tarde realizaram-se os Ainda Iígura no elenco o que S. S. deve estar, hoje, versal, que estreará nos co- ._.. __.._� _da Inténdencía Munlcípal. jogos entre a classe A,

.
que celebre actor Frederic Marsh com a alma possuída de mecos da proxíma semana. I p .

I
': >' Esperamos que o sr. Te-ltranscorreram muito amffi9.- o inesquecivel interprete do sentÍnlentos parecidos :ies E' uma companbh de gym_ j

ara
_ JU 9Çtf, OS CrI-

; >.' }.·1�Ilie DelE'gado especta
.

.l des-! dos nos quaes se e�con�ra- mm ",Medico e <> MDnstro). daquel�s rãs de Lafontaine nasticas, acrobacias e valie- mes occorndos du-'. ,'" ,ta'.vez tambem aja no sen- ram os quadros segumtes. No mesmo programma te- que, nao contentes com o dades que tem obtido, por ronto a revolução:>".,':>�do de pôr copro � esse �-I Blumenauense F. C., 4 e I remos ainda «Um Baile a BOI'- tronco que JU;Jiter lhes man- toda pêlrte, grande succes&o. ,
',
..... '.',.".' .••..,}iU.SO. c.omo ate aqUI !em fel-

11 Bom Ret�ro 1! Altonenee

..

F. do» e o desenho ,< Vida Re da.ra pum rei tanto pediram pelo se� vasto e escolhido EstIveram no Gabl�ete do... : ,:,.Jv com as re�lamaçoes que C. 2 e VIctorIa 1, Blumenau- galada». .. um novo sobt:rano que Jove repertorI8, ! General Go�s MonteIro, em,,/'. :�j<��e temos traZIdo ao conhe.: ense �. C� 4. e A�tonense Q.
__ :_ _ lh�s enviou um �rou que as Nesta cida�e nã<: lhe faI- fins da ultIma semana. os<·'f.;: qIment6. Sahlr!lm vICtorlO&OS o Blu- fel papando uma por uma. tará a cOllIlrmaçao desses;membros do cOl1selbo de J_U5-

.. , \

menf;l_len�e e Altonense, sen-

fi VI
I

j I b ....
Nos IDe'mor'aveis tempos dO! s�lCcessos, pois, s�gundo _ o�-I tiça militar cre�do para Jy�-. do prlmelr9 col!ocado ° BIu- e r

t·,
� � r� a ti �

.

Governo Adolpho Künd(�r, o VImos, a CompanhIa OIgam-1 gamento dos. crImes OCCOIrl-
..

novo governador menauense F. C. i I g ii v �UJ 18111:,. Heitor Santos foi dos que sou para Bl�menau, p,specta-, dos n.a �ODH �:m �ue operuu·d H I O quadr<? do BluI!'e�a�ense 1 ab,rIa uma bocca deste tama-f cuIas escolhIdos com os me-, � extl.ncLo de:stacumento doe avana. v�e o estava aSSIm co.nstltUIdo. L d . 't "r,;tJ T !. @
.

�.b.o, .. TodC! ° mUlld� era 1hore8 numeroso I t'..xerclto do L�ste. ,um bichelfo" KoeD1g a uquesi a 9tH .. auanil
jJ..
stn e era a9�1110; o re�llne!1 __,.........�".

Erich Kloth era de pfldndao, era de ffiI- «Dentes Lindos Conferendou com o, ,'<- " HAVANA, 29 - Os parti- Tigy Hugo Schadrack Este mm vem breve a Blu- §erias e er-a de ladroeiras . ..

B 1:1 � f d CI f ! ''' •

..
, ,. ..

...

d 'd t 1\" .

• -' . .
.

.

f'
-

ir . .

'. oca er uma 3,» Me e ao �ol!erno

..

·':;.:(}�rIOS .'
o

_

pres! en e lUeE-- José Waldemlro Natal mellau, dlstnbmdo duma 11'- ; ... � elO o reglmen pejo qual Só Creme dental c<L A L K Al':>dletta propoem a �omeaç!10 ., I
. A Ido ma .de B. Ayrest e por este o ,snr. Santos tant� se. batera. P d'd' . COlo; ., F' . I . 1 "_

;do sr. Manoel CastIUo mUltol Paw OWSkI rna
.. motIVO, stlndo falado e

c:m-jE e' ele u:ndOspJ'lffi81rosqlle .

e l_US a c•• SI,) onsec� ,

O GeneTal FJores .d�Cu.nha;:'c': :., �oD�ecido. aqui por �er intro-j Aos vencedores d� a�has tudo em allemão tr�z legen- ii justiça eJeitorat no li:st�do Ima 1J de Novembro, ..6! com��re?eu Eexta-_re:r� ao> .:_, dUZldo em Cuba o Jogo bra-! �s classes foram ofIereClúas das em espanhol, sendo esta. colhe nas suas malhas, Im- .

.. l.palu0H? ao Catete, tende, cou-
'

;� :.:.B�.eiro chamado jogo do lmdas taças.
. a copia que. estaya 4 seI_naoasl pon.dfl-1he pena por crime de! 5upplnmoll-,to 50 ... 1 I�renCla�o com o Snr. Getu-\;:�bwho para governador d,e;. no cartaz do ClUe ·PaslO em!fa�sldade. � BJ ... íi L II�o Vargas.".,Havana. 1

Expediente da B. Ayres.
.. I ,Se tivesse sido republica- manai Bus- I_..., --= � -_., -=�

Prefe·l·tu.ra .. Masmes,moaSsl�t�az com-1Qó. e' po:'que .Reria cfl�'comi- J" Homenageando .. riSIgO ,louros de vItçmas c0l?-- do, reacclOnanp, sabe la Deus Irado .

d e" ,segmdas. em todas metropohs -

ó:Jque n�ai;;. I· memona e ..JoseRectificação do �undo, e, co�o rí'C0ll.le.n- E agora, po-:-que sE:'r�? Com o presente numero Boiteux·1 .

.. . . daçao bastara 80 a notICia, «Não faças mal ao v!zlnho . ..
.

.No balancete ,qu.e pub�lC�- í que quando lançado em Ber- Que o teu ve.::n em cami- dlstnbUlmos �o� .

nossos lel�
O Nucleo CathoJico São·;1 mo� em no�sa ultima. edlçao llim simultaneamente nos dois I nlio , .. » tores do mUlllclplO, o Sup-

CId�v:e se_r feIta a,seg�mte re-ICineS({p_rimus,palasteTitanial.i plemento Semanal Illustrado Rebastião; do 14 B.. dectIflCaçao á rubrIca ...
- Ins- ralast, fICOU la QUATRO ME- I

.

lO numero n. 395;
.

Flt}fianor:oli�, homdenagean�!oI· truçãO PUb.lica: .. E.'m..v�z d�: ZES ininterrompidos em car-j �
.' �I. ..

a memona ao SaU OSO ü t-
I PrOfessorado e auxüw as taz.· lustre catharÍnense dcsem-

I esc..ola.s, deve se ler: Aplica- E' úm «T.·onmmsChwank ba- Vae fixa�· residencia A tinta ideal para canetas bargador José Boiteux, man-
ção do auxilio estadual, seado na obra theatraI. dü

em. �Hnas tinteiro dou celebrar, em I:':lla inten--

.

«Arnold e Bach», . intél'preta- l\,.,.u SUPER TINTA INDELEVEL I ção, domiego, ás 8 horas
S B AT· . missa na Cathedal.

.

... do jJor «Anny Ahlers», «Ralph . 1
, Distribu.idor:• • • •

A ROberts»), «Felix Bl'essal't» Tf>legfh.::nrnas procend�ntes I r_fi'�__Conforme cominunicação que re- e dirigido por '�HaDs Stein- do Rio d� Janeiro !nflJrm;im I
Roberto Grossenbacher =

. cebernos do sr. Secretario da. 80-1 hOII» é uma verdadeira fa- .-que segum para MInas. Ge, ri1 P�l�"" �"l![} t\ L1í(lliiOI ciedade �rasileir�a d� Autores The�.l brica: de. gargalhadas, de um' rfles, onde. vae fiX�T'. resideu- � Iu!!ueis de Câ.:sas liJ d� J::únIl. !�b!úJ,atraes, fOl. empo,,-,saó.a.u 1.1_ d_o, cor impagavel humor de bom cirJ o GeDf'I'd ESOlnto Saoto fl u<rente, a dIrectorIa. que dil'lgu;u f!s I. _ ••• 'Oe 'd" J' 1\<1' :
-

'Gdestinos dessa SOCiedade no blenlílO I gObtO, ::::om mUSIcas, farras e Cl1' 080, tX-lblll,stro dd uer Vende-se, nesta redacção,de 1934 - 1935 que está assim complicações dum outro pIa- ra.
cadernetas para alugueis deconstituída;: '. ... neta.

_�_

casas, com norma de contra-PreSIdente: Dr. Abadle. FarIa POI'S O culto p'lblico de 1. Rosa (retIelto) fIt1.í[ik��;i':il!l3.ibf.':L�&W\l cto de locação e l:gar paraVice.preside�:�as��e�I�Wleder- ��me::t�a����::i()pr:E:���s� I'
:.

-. ,',c.1'I..,
--

I..·.
12 recibos de alugueIS.

S t
-

S"
.

Dl' V�\"1!lf!lO.....Cli'.',p'.

ecre afIO: ,Oion�as orne as cinesco como sómente a. ci ",-",E. .:3.í:i..f!>1V "_"VJ
.(reeleIto} h' 11 ;- D e n t e s T l' n dosSub-secretario' Amorim Diniz nf:matograp la a ema nos .

!JI {( >J

Thezour�iro: 'Miguel Santos' pode proporcionar. .. Um excellente ,t.e:re�o 1--'
B o cc a P e r f li m a d a�'I)subcthezoureiro: Gastão Tojeiro. � com casa, na ('sql.ma dtls Só Creme dental «LALKA» 1�i ruas Goyaz e 7 de Se-

"
-

'" .

-.
.Experimente \' tembro está a venda. � Pt::dldosa Ca.:lSlO Fonsecil

e não quererá outra
H IUlormaçõ8t::: na C. Te- I rua 15 de Novembro, 26..

·······E·dl-tal de 'A' II·st_am·· en'.- to·.·M ;I;tar SUPER TINTA INDELEVEL �. lephonica Catharinense, ,.:...... .

.

.

.

I , � á rua 15 de Novembro R

I TIr_ 76.

��,-�'=�,-���m

Rio, 30 - Pelo «Arlanza»
chegaram o advogado Delít
no Rezende, os otííctaes do
Exercito Augusto Rodrigues,
Joaquim Bastos, Antonio Fer
reira e Dalarey de Souza,
Que estavam exilados na Ar
gentina.

------------'Use uma vez e

Universal I usará sempre

I SUPER TINTA I�DELEVEL

um lote de terras, ,com a

area de ,120 ,alqueires, si-
· .

to no lugar Caeté, Ribei
rão Garcia; estrada . Alto .

Encano, "distante da Em-
·

:;preza . Inrlustrial Garcia·
7. kilometros, quasi todo,
de I)1httO virgem, com to
das as .beinfeitúriag, co-

·

mo sejam: planta� ões de
·

milho,
.

mandioca, aJpim,
etc., 2 yaccas, 1 touro e

·

porcos pelo preço de Rs.
5:oÓo$ooo. .

·

...

O referido lote está li
.. '

gado á estrada geral por
· caminho de cargueirores
tando, porém a estrada
de :!'odagem já em cons

tl'ucção.
,
Para mais informaç,ões

çom o proprietari':'
JOÃO RIBEIRO, - Caeté.

Informam de BeBo Hori
zonte qU\� se inaugurará allí
a séde 11a Acção Imegralista
Brasileira, devendo eStar pre
sentes todos os adeptos da
noya duutrina .

,

O cidadão Roberto Grossenbdchcr, presidente da ju��
ta de alistamento militar de Blum enau; faz saber aos �l�

. 'dadãos das classes de 1913 e 1914; constantes da relaçao
. abaixo transcrita, que foram alistados para b serviço do
Exercito, .e, aqueles que se julgarem com di�eitos a re

c1llIÍlações, deverão P!o.curar a Ju?ta de All�t�mento, a

qual funciona no edllIclo da PrefeItura MUlllmpal de'Sta
Lidad'8� das .8 ás 12 horas e das 14 ás 17 �oras, todos os

.

:dias uteis., E, para que cheg!le ao COnhe?lm�nto de todos
:. mandou lavrar o presente edItal,. que sera �flxado na por
,ta principal da Prefeitura e pUblIcado pela Imprensa. Pau
lo CleméhtiIio Lopes, 2' Tte. Delegado da IV Zona do s_ R.

Classe de 1913

Artur.Rabitisch f. Richard e Clara; Ápolonio Stiehler, f; JOl;é
Firmipa; Ag<lstilÍho D. Martinho, f. Antonio. F. e Albertina; A_:tionio Ak:üitara f. Pedro e Maria; AmbroslO Machado, f, Jo�o
M. e Maria H:üária; Antonio Dias, f. Hilario � Sabina;. Antom.o "",:=======...:::._..._.:�m-M'_O"_O_wL. dos Santos··. f. José é Albertina; Alcides DIas, f. Jose e Mana 11_

.. Madalena;· AntBIlo{ de J�sus, f. Margarida �uiza de Jesus; Artu.r...

Freiberger, f. Jacoh e Fi1omena; Alcid�s. Leite, f. JOSé A. e LUI-
za' Antonio: Gomes, f., Jps� M. e Vergmla; .Alfre�o Mende�, f:M�rtin e Maria ÇristiQàj Adão Wosniak, f, �omao e �anana,
Bernhard L Zoz, f. Joann e :Berta; Lruno Leltzke, f. R�mhard e

Mina' BruAo Huewes, t'"Henrique e Wanda; Br1!no VOlgt, _f. RI·chard e Emilie; BeliediW KI�in, f. José e FranCIsca; BOrI�laus
Olovatzki f. Wladislaw e Marianà; :Bernhardt Peyerl, f. MIChel
e Alma' Borrifado AI:1Tcar'inL f_ Angelo e Luigia; Bruno J. Ra�
tke, f. JOão A. e Elnihaj Bruno �el:]{�r!, f. Henrique e H�dw!�;.:Bruno Bloedorn, f. Oustav e Wtlllelmme; Bertoldo Trupp, f. Rl�

.. �, card e Ella' BorO'bild Sprengel, f.Oto. e Augusta; Bertoldo Jen
'::;: i3en; f. Jen� e frlda; Bertoldo Froehne.r"f,iquilnermee Linai Bru
:,'.no fliendlmayer, f. Max e Adele; Brll,noW Gu�t�an?, f. K�d e

':Alma� Bernhard Buddendorff, f. AUgllst,t::. 5Vd�elmtn€; Baltazar
i:;;;" .:' IL:i<iôck;: f; 'Henrique e Llliza; Be�nado ]\f; .dos;.S�ntos,. f. A
';.;�,:)'};:-gb§tiriho. n;; e' Oenovt'va; Bento .DIas, f. Pohdoqo e Maria; pen;, ,;;\:', jári:}1iI Adriano, f. Antonio e Mana, �r;mo P; I)es�hamps� f. Car-

. /<.:'lóSeVerehà", (Contmua no prOXImo .nurne o)i" ."
.• :"
•..• '

... ' ,,� ,

Distrihúidor:
Roberto Grossenbacher

teiros

t�ED�CO

Clinica medica em geral
e de.Creanças

ViélS urinarias-uretroscopia
interna

Molestias de Senhoras
sem operação

Diatermia-Varizes
Hemorroidas

Residencia: HOTEL HOLETZ

Consultorio :

Rua Bom Reti'6 N. 8
das 8 ás �O e das 4 ás 6

e não é

Não' ataca as

Penuas e não I
.

I
forma depo- I

sito nos t1n-

E' a melhor

mais cara

Distribuidor:
Roberto Grossenbacher

Achilles Balsini

Advocacia
Criminal, Civel e Commercial

Escriptorio:
Trav 4 de Fevereiro, 7 tRedacção)
Rua Bom Retiro. 48

Andreza Campos da Luz
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