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A . democracla é O regime do povo pelo povo, manirestaija,:'pela vontade expressa nas urnas, através do voto. Sejamos quan-

.

'to antes .éleitores para ,:poderrnos reivindicar nossos brios' de biumenauenses feridos em sua dignidade!
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',í� Aproveitai a liberalidade que o Governe vos ��

. ,�� oferece com o Decreto de Rêajustamento Economico.' f�
! 11. O �dvogado Dr, Luiz de Freit�s Melro, residente ��f: a rua Mínas Geraes n.:!, desta CIdade, em corres. }
}: pondeneía com profissional competente, do Rio de :�
�E Janeiro, encarrega-se dos respeetlvos processos junto ;�
"fE á Camara de Reajustamento E;conomico. ��

____ f· :1
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Tinias e Vernizes. �ateriaes para

pinturas em geral
Tintas em bisnagas· para artistas

Maleita
NÁO DESANMES

I;� q!1/,:::;' "io .de Jane.1tro.2 de Feverelro de 1934.
• .�,.�" � f,,�:Jr;'�l[ �lzse Chim.ica do prodncto TCD1rr �1,.�p�i':;:� {M;F} Em 100 g1's� contém ers• /1
i�;lnil� Humldad e. • • • .. • • • .. o, • • • ., I ',�� ,

t:·:,!",tll c.inza s , • ......� • • • • • • • • • ...
-a 50i:I,�f!;) ·Substancia.s gomuros.'ls ••. � • • • •• v,

I�:!r,::::i Pro ti;ll nas ,,; .'. • • . • • • _ • .. • • 10. o(}

�i::;-j As sucar' reductor (mal tose e lac tose). 25.94
"'F� Sacch:3rosa. • • • • • • • • . •• _ • 51.53

r:.'.:.:..
·

Cellclo3\J ... '

••• - • * .'. • • •• '1.• 00

n Ca.leio 0Itl CaO '.. • • • ... ".
,"•.

-

'" • •• 0,.54:

� i� .Ferro em Fa 2ú5- � • • • .. "_ • • • • • O �03
.', l'hv&l>hG:l.O e!!l Pe05* • • • • • • • .. •• 0.68

'.

,
�..'.',·.,·;:J.!,�.:I,f... Quesl":ofl: a) Tarda em vista o resultado da analyse

: r
"

do proG.ucto 'I'ODDY. qual o seu valor co-

J::i:m:l,
mo a1.1Jnento ?

I�'\';'!
b) 061. o coetticiente nutritivo do 'tom)'!

':..i, em retação ao leHe ?

:\:;1 rteE11l0S t,..,.s _ a) :..A MB.lpe chimlca lfo1 vrlod��tº Tg�DYs' .

r:,;;ii d.amons ...r-a U!l!S. boa u. s'trlb"._.çoo �.
I",; •

subrc anc ía a azo'taô.aa , goi-d.uras .pnos-
Itil: :ptlat 03. byd.ratos de carbono e ca.ce í.c ,

. .'·!�\l em ac co rüo com 03 1ni1{"..e s recocunenda-

'1";Ú;;i�
.

(i'05 pe.io conhscido oromlltologlstll- al_ .

. ' :IH.lli'I.'I','li.ll';I!i
I �emão .Y .KON1G (Chemie o., rmnrul1g;s-u.

. Genussmit.tel Bd.:l1), para product<i3
dessa r>.sttu'ezn1 rvssuina.o po

í

s um

. ';;f,!,.I,I,:i: bom. valor mrtr t voo
.. .'\

roerfi c 1 eD te nut r.!.tlvo -( Nz.hrsto:t::f'.rerhaltnis...T.K.OIíDl-ql.cit.,

b} S��õt�i�as Gorduras d����g�o
.. �i!11 LeI te :3 ,00 " :3 ,30 % 4,80 ,&

"'. �.'i..!.;i,:.j.l,i.l, TODD'f 10,00 'fi. :3 .50 % '17,4:7 'fo

ffi � o coefnclente. u,J.trltlvo ·(Nai',.rstoffverha.lt_!1.1S) dá a

re laÇiiq ca s SilOs tanclas. a.zotad as para as mo azota_ .

das .€1 e a seguinte:

Dr. Oswaldo ESpindula
MEDICO

Clínica medica em geral
e de Creanças

Vias urinarias-uretroscopia
interna

Molestias de Senhoras
sem operação

Diatermia-Varizes
Hemorroidas

Residencia: HOTEL HOLETZ

Consultorio :

Rua Bom Retire N. 8
das 8 ás 10 e das 4 ás 6

"-
� ".

,'.,_�t4fP���$� ���:;��_��*""���

iiD'r. 'Oliveira e , S,ilva i I ,Dr. Alfred Hoess i.
s:o: , Advogado O S Mé8ico do Hospital st« lzabe li

• •
. Alameda Rio Branco, 36 t s O P E RA çÕ E S ! !

1 Blumeruui
. i I Clinice Geral ; i

,$fM�����._M>M�,*,* <lm�,,*)� M�.��� I

.: j;)i.��1!�1I!�1!*-�1I!*-1I!!�:�.1I!*-*1'..*-*-� ��-::-••• :..�••-.;:�.-:X;-:':':-:

, .,·l DR; GEORG RICHT_E.R � l� Dr. Edgar Barreto 11
'. ':t Medico diretor do Hos- 5: i; A D V O G A O O ��

:: -Ó, �. '. pltal 8ta. Catharina �,f� RúA 15 DE NOVEMBRO, 37 �i
,
�:: Forro,adO.,na Allemanha: í� 2. ANDAR a
.�. .

e no Brasil }to .�: :i
..�' ',' ;: �':;�::'.''''':;:;'�

'.

:tOperações, Clínica Geral �
.

",;
.,.

.

.
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*�-�--�-�-�1 ,
. , * · ·'·Erich Karmaqll , a .

! Dentista. ,� com as aI8üladas ii
. ·S' ? ·p·l! D ! I

, l I ,!ha15 oe NODlWlbro. I? ,tU as· r. II
.; TelG[one nr. 203 a .

'.
R

..

evualdo i"l.$���������-� J
I'!���-----�'� r,1achado' ,· ��··j��;;·"J��-é···C�b��I!< .

A e,��a �. inja�liveI
.

�: .' ; -- '. .' :{ I
'

em pu..i';()S dIas
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:
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! Para anrmncios pro-l
[" cure esta Tolha

I
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(Correio
j
1&�ir Fraace
j
I

.

I A mala aerea fecha, na

t .

de'l Agencia o orreio

I Pura o Sul

I
ás sextas-feiras

registradas - ás 10 hnras

simples - ás 11 horas

I para: P. Alegre, Pelotas,

I
Rio Grande,Uruguai, Argenti-

I :::h�e::::
e Bolivia .

I aos sabbados

I registradas - ás 10 horas .

I
simples· ás 11 horas

,.
para: Santos, 8. Paulo. Rlo,

Vitoria, Caravelas, Baia,

! Maceió, Recife, Natal, Africa,Europa e Asia.

Aéreo

DO lei te
no TODDY

/ si J"KOnG
1 4.1
1. 8,5
J. : 5.7:

Qualquer outra informação,
fornecerá Q sr. Agente do
Correio.

.'

NEITZEL

PHONE. �8

lf��'��
11 Dr. Max Amaral il
f: ADVOGADO :1

ti RIO DO SUL
.

��I·· .

....,._,._,._,.--'-"'-"'.....,_,._,.._.��....,.,_.._".,

I
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alburg
ITAJAHY �LUMENAU RIO DO SUL

5ecção fluvial

Repre5entantes do mOlnt--lO IH6LEZ

Ant. BRANDES

,RUA 15 DE NOV. 63 - TELEPHONE 90
E::::"'"-c:r:lvJ:E:t<i�.u

i}
:1

�l

')
�!
��
��
�}
:>

:l
��

��
bde ártefactos de borracha, 'iPerl'umarlas;' Sabonetes, arti-·. ��

gús de hygiene Bte.
.

�.'.')Vendas a varejo e aiacadi) �
Importação directa, por isto ii
Preços barafissimos ��

"

em Blurnem:.u: L
!
I

negociantes e exportadores de madeiras

rz rereoE5

Maior ·sortimento

'&'
em drogas e especialidades na

cionaes ,e extrangeiras

Medicamentos AUopaticos, Homeopruicos
e Biocbimãcos.

':- .-

Depositarios da:

Cervejaria Catharinense e

União Mercantil Brasileira
(Moinho de trigo)

e AcciJ,

Serviço nocturno permanente

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



Cidade :pe Bl�!e;;;!;;�;;'��=_=;:_�M_"""'��==�=����=-_========_.=����������
Blumenauense

.

�..;(C..

Domingo - dia 27 �;,D()min90;
l' 1 HORA J)J\; 'l;AREE
Grande ",qtch

'C.' ,�
.-'

Brusquense f. c. Oampeão de Bi'ustiU(

X

Blumenauense f_ CI
com"d1Jas ou mais pessoas; dê ,2a., quando ,p propríetarto I Carro de mola, de aluguel, para passageiros. com

trabâlha só.
.

'12 a 4 cavalos 50.000

2\i,.'.:,'�.'•.'.O.;.A�.ll��e�a.sd.g.�e.c.. �.�.t�.. ��. :rr.a.:..··.1n.·�.·
classe

·.·..
o

.....••.s."...•
que

exp.Dr.�.·.·I.·.Ig.:.{;i.: 19::::: i��:,cd�a� cavalo ��:gg� .

3} si'iv considerados engenho de arroz de la. classe os Carro rumbre· 4?.OOO IIque produzem mais dElloO suecos bene�jcI�dos por dia; I Carro de boi 0.000

de 2a., os que produ,ze� de 50 a 100; de 3a., os de 20 I Cano de sorvete 5.00 o I
a i�Oi.:.���tr�.�s�� qu� yroduzem menos,

.

e de ,óa. os monjO-j 0J�rgç: g�c:��f:s�l de negociante ou serradores

; 4) são cConsider8.JI,ós exportadores de 1a. ctas;se, quando o a) carregando até .60 arrobas 45.0001---- -------------.......--------

.

.

valor
.'
da exportação anual for de 1.000 contos para cio b) carregando até 100 arrobas ôo.ooo1.-------------------------

1118; de 2a., entre 500 e 1000 contos; de aa.; entre 200 e c) carregando mais de IDO arrobas 80.000 I
500 conto.iS;de 4a. entre .100 e 200 coutos; de 5a., entre Carroça de oleiro ou condutor de petiras 60.000 I50 e 100 contos, e de ôa. menos de 50 contos. I Idem de cervejeiro ou condutor de leite 45.000
5) são consideradas fap;t:icas de charutos de la. classe, as I Idem de lavoura 011 particular 20.000
que exportam em: grande. escala, seja ou não de sua pro- i Idem idem, de 1 cavalo, sem ser de mola 12.000

dUQ.ão, e. a'l que trabalham com 8 ou mais pessoas no mes-IIdem de 1 eavalo, de negociante ou padeiro 20.000

mo,pre�lO. de �a, classe; as que exportam em menor es-, Embarcação movida a vapor 120.000
eal�, seja. ou nao .de sua produção, e as que trabalham Idem sem .motor 80.000
com 4 a 7 pessoas no mesmo. predio; e de 3a. classe, as �Plac.a de automovel, par 12.0001
que não exportam, trabalhando com 1 a 3 pessoas, por Placa de carro, carroça e motocicleta, cada 2.000
('�j1ta própria, de outras Iabricas ou exportadores. l Idem de' bicicleta, cada 1$500
ti) São consideradas. faÍJricas de tecido ou tricotagem de I Observações:
�a. �lasse, as que possuem fiação; de za, classe as sem,' 1 - ° pagnmento do imposto de veiculo Incumbe a todas
Iração trabalhando com ruais de 25 operários; de 33. das- .péssoas Iisieas ou juridicas, domiciliadas ou residentes
se, as que tem mals de 15 operaríos; as de 4a. classe, as I' dentro do munlcipío.

,

menores.. 2 - Todos '>8 veículos constantes desta tabela pagarão, no

7) São. considerados laticínios de 1 a. classe, os que com- ato do lançamento, uma taxa de registro equivalente á
pram díanamente, em media, 1.500 litros de leite ou nata; de metade do imposto anual.
za. os que compram do 60.0 ii 1.500 litros, e de' Ba., os que Conclue no proximo numero.
compram menos.

8) São considerados mascates os que fazem comercio volante
naf>

. ruas, estradas, boteis, casas partículares e cumerclaís, .' f
.

com tecidos, armarinhos, chapé os, roupas feitas, ete., quer Expediente da Pre er- j���:f:ar:.ando as mercadorias, quer vendendo mediante tura Municipal de
9) São consideradas olarias de 1. classe, as movidas á

I' Blumenau
agua, vap.or ou eletricidade; de za. classe, as mOVidas. per .

'.animais, e d.e 3a. classe, as que preparam os tijolos á
RI. a-o 1.57mão.

_. . .

'

eso uç Dr.
10) Sao conSIderadas. otíeínas de la. classe, as que tra- O cidadão Antonio Martins
balham CO,ID 5 ou mais pessoas; de za. classev as que tra- dos Santos, Prefeito Munící-

balh.,.am.c.om.
3 ou 4

.. pessoa.s;
de

..

3
..

a. classe.. as !lue tr.ll.bal.ha�ll' pal de Blumena.u,
no uso das

com 2 pessoas, e de 4a., quando o propríetarío trabalha 80. suas atribuições
1l� São considerados pombeiros os que vendem animais, Resolve:'
seJ� qual for .o uum�ro, e. os negocian;t COd! produ;os. éO-1 Nomear Q cidadão Hercilio
Ionlaís, .d�s�e que nao sejam comerctantes estabe ...ecídos Wú.gner para exercer o caro
no M�mClpto:

.' 1.
. • go de datilografo desta Pre-

12) S.ao consld_eradas se:ra�las de ia. class�,.!ts sItuadas I feitura, percebendo os ven-Ina CIdade e sedes de distritos; de 2a., as situadas nas zo- cimentos que lhe competi-Inas rurai� com força motriz de 20 ou mais HP; de 3a., tam- rem em Lei. Ibem ai; �ltuadas nas sonas rurais, com força motriz menor Prefeitura Municipal de .TIlu- .'
de 20 H�.

..
menau, em 23 de Maio tIe IT A B E L A II 1934. !Antonio Martins dos Santos

(Imposto terrítoríal urbano) ,

0.s propri�tariOS. <le. te,r.renos não edific.ado..s,. Sit.u.ados I. A.v.Iso. nr 17 .. [dentrq do p�rlmetro urbano, pagarão uma taxa fixa de .

.... -..
. _

1,2'[. (Um e dois decim?s por cento). sobre o 'ValoI' ::<tual p,De,.c'l'd,;n;,dO sr. Oap:tao
desses terreuos. A avahaçao será feIta, por uma coml&são) � I �relt(l, 3HSO a�s S1'S. poso

; nomeada pelo Preí�it{J Municjpal, nos primeiros tres me-' smdores .d� �pohces e bo-

ses d.o exercício. .

nus mUlllClpalti, que esta Te-

T Â B E L A III souraria iniciou o pagamen- (;O't1PANllit
to dos juros v€'ncidos em 31 . Rt::FIHAt>ORAo

I

lImpostó domiCiliar) de dezembro de 1933 das I tloal��!:-�' 1Classe I
.

Leis seguintes: Nrs. 106, 135, i

,De cada prediohabitavel ou seI'vindo para fins co- 1�4, 160, 173, 196, 210, 236, I fmerciais ou Jndustrlais, situado dentro do perimetro urba" '12�0 e decreto Nr. 4 (Ponte,
� .....�..............................

no, será cobradO' o imposto. domiciliar,. tomando-se
.

por RIO. d.o Sul)
.. I t�""'-"'''''''''''''''''''''''''''''''''''':l'-base 5'[. cinco por cento sObr.e o valor locatÍ',7o. avaliado, PreIe!tura MUDlclpal d� BIu- S: Hotel Holetz .=tambem, por uma cOUlissão nomeada pelo Prefeito Muni- menau, em 24 de MalO de l; . �

cipal. 1934...�: SItuado no melhor :5
Olasse II .

. Aliredo Ka�stner, F ponto da cidade :�'
0.� pred.Ios em igua. is. CO�diçõe

..
s. ' mas. ','. S.i.tu.a

..
do.s 1l.O S

'.. .

TesoureIro t; R. Siebert & CiCl. �:
�:�:;:bIOS � povoaçõ. e.s� pa.�arão. anuflmente as

seguin.te.s.! .... ,

'.

ffi .í� Quartos confortaveis e cosi- f�
PredIOS ate 2 contos de reIS de valor 1 o.ooô! ...• l�: nha de 1. ordem. �:
Predios até 5 coutos de reis de valor .' ., 2Q,OOOr'·

Pharmacla i h Absoluta ,moralid8;de e ma- h
Predios, até 10 coutos de, reis de "alo1' { 15�ooo S..A::J:::-:r:cr:r�S I i= .

XImo asseIO. :�
Predioa até 2ocontof' de l'eis de valor 26;000, (� BLUMENAU - S. CATARINA �l
PridiO:i a�é. '3) C.l.ll.

Oi i

..

�,.,re's de valor .30.íl..OO j·
DO PHARMACEUTICO ..;...•��=-:i:

Predios. até 40 contos de reis de valor 40.0DO··, '. GOTTLIEB ELLINGER
Predioa até 50. contos de reis de valor. '\

'.
50.000 !'omAo annos de prati-

Pl'edios{ie valorsuperíor a 50 contos de reis" mais
'. I

..ca. na AUemanha e
dez.mil �eis (10$000) por cada lu contos ou fração '

no Brasil
Classe III

.

',. ..

.

Os predios em iguais cóndi;;ões, IIlas, situados nas
rurai.s pagarão, anualmente, as segllinte8 taxas: "

!
Predios até 2C()lltos de reis de valor

.

Ptedios até 5 contos de reis de valor
Predios até 10 contos de reis de valor
Predios até 15 contos de rf'is de v:!lor
PredioS até 20 contos de reis de valor.
Predios 8té ;30 contos de reis de valor
Prédios até 40 contos de reis de valor
Predios até 50' contos de reis de valor
Predios de valor SUf)eríÓr a 50 contos de reis,
mais dez mil reis (10$000) por cada 10 contos
ou iração

Lei Orçementarià doMunicipio de Blumenau
..' I

. I

para o Exercicio de -1934
I

Decreto, Nr. 47

Continuação' do numero anterior

TABELA IV
(Imposto dto .veiculos e placas)

Automovel particular '. '.
Idem de aluguel, lotação até 6 pessoas
Idem, idem, até 12 pesso9.s
Idem, idem, até 24 pessuas
Idem, idem, nã() matriculado, conduzindo passa- ,

geiros com licença provisoria, por dia
Automovel de carga, lotação até 1.200 kilos
Idem, idem, até 1.500 kilos

.

Idem, idem, de mais de 1.500 kilos
Automovel com placa «Experiencia»
MotoGicleta

'

Bicicleta
Bicicleta. com motor

I

'Zonas maior probidade

pl'Ofis-1
j

!:1ional no Receituario ;

5.ooQ I BLlJMENAU - Rim. 15 de No-

S.tIOO, vembro N. 44 - Ao lado do

i�:��� .1. T e.i:.t;� :�a e�iS�� 210 I,15.00.0'
I

.20�do
"30.000

40.000 UUWJJ.UUl!JIUl!Wf!1l1l'WUllilI1IilllIllli_ I

�AUAMO t
I ST.4I1ELt:NA!

130000[1. cOmb4tetoddS>ÓS dores. I
2.°0;0001 fi1fi1l\Tílilli.ftt!li.MlttIJiII

'

350.000
500.000, '

2��:��� I r;;;�''''''�:''''·�'''''';:'''''':'''''·:'''''�;:;:�···i4uo.ooo

'I:
ADVOGADO =l500.000 : .... .

:

300.000 �. Causas civei�, �ommerciaes ;!
50.000; : e cnmlllaes :! 1

1?ooo I E Rua Minas Geraes �� I
20.000'������

XAROPE
Sa JOÃO

tt o melhor para a

tosse e doenças do peito.
Combate as constipações.
resfriados, coqueluche.
bronchite e asthma.

O Xarope São João
protege e fortifica a gar

ganta. QS bronchios e 03

pulmõ�. Milhares ck
cura$. il.5sombrosas I r<.

Confecções Renner
RUA 15 DE NOVEMBRO, 120 - BLUMENAU

Comrnunica á sua dístíncta Ireguezia desta cidade e

do interior que já poderá .íomecer ternos conteccto
nados com a afamada fazenda «TRICOTINA}) em azul
marinho e preto, ultima creacão em tecidos que aca

ba de lançar no mercado. Um terno de «TRICOTINA»
representa a ultima palavra em moda.
Sapatos propríos para o inverno sempre em stock.

RAUL DEEKE

Coletoria Rendas
Blumenan

Estaduais dedas

Imposto Territorial
Edital

De ordem do sr. Exator das Rendas Estaduais desta cida
de, torno publico, para conhecimento dos interessados que, du
rante o corrente mez, em todos OS dias uteis, arretada-se nes

ta repartição e em rodas as Agencia .Fiscais Estaduais deste
Município, o l' semestre do imposto Territorial, relativamente
a este ano.-

Os srs, contribuintes que, não satisfaserem seus pagamen
tos no prazo acima determinado, poderão íasel-o nos mezes de
junho e julho, acrescido da multa. de 100/0 e 200/0 respetlvarnente .«

Excedidos estes prazos, será iniciada a cobrança executi
va, de acordo com as disposições em vigor.-

Blurnenau, em 7 de maio 1934.
asso E. Lima, Escrívão..

Nas enxaquecas que atacam as senhoras em

certas epocas tem a CAFIASPIRINA uma aC

ção segura e prompta. EUa i tambem .IO " reme

dio insubstituivel cOlltra as dÔl'es .de .cabeça,·
de dentes, de ouvido, dôres rheumaticas, etc.
Por isso é a CAFIASPIRINA consagrada em
todo.o mundo como sendo

O remedia de
Confiança

I

Andreza Campos da Luz
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e particularmente também ás' Irmãs do Hospital
pital Santa Isabel e ao Dr, Piragihe Araujo pe
lo carinho e dedicação com que trataram du
rante a eníermlãade o pranteado nrorto,': e ao
Rvdo. Vigarío' desta· Parochía, Frei Modestíno
pela r-ecommendação de sua alma.

Aproveitam, outrosím. o ensejo para con
vidar todas as pessoas amigas para assistírem

.:
a missa de setimo dia, que em intenção de sua
alma mandam celebrar, terça-feira, 29 do co1'-'

rente, as 7 horas, na Igreja Ma.triz desta ctda
qé, conte'ssando-se desde já gratos por mais :

este acto de caridade.

devem
a eito ....• ; ..•...

Prolongam a -�1ªa .

Resultados nótâ\T.�is

Lau. Raul Leite·

I
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