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o o�\1��YW<to I �rJ�liW��N�gp
I O' nrec.)o Das [Ovo.lucõas.··· ..... ·• 'l Rio,29.- Foi Ilomeliql).,! nHJ�uul �hll\Jlíi! -.

\.JYIN!STIA. I D�;RRür,r1.A,DOI' II ':f I na Constítutnte, uma COUiIS, I
.'

.. .,

F � l. � .1�
. ,.I:.. •

';;!;', i

.•.• RIO! 28. - O ('Diario" de Noticia" publica com o
.

são para, agradecer ao sr. I IVo, 28 - O sr, Plm�o. Ca -0-
. ! 0en�va, 29 - Q Jog� �n-

:.\��,;.;, ,t1t�...o acima nupol'tante artigo do i qual retiramos qsse- ,1 Getulio Vargas o seu llc:m; saco i'Qi nomf:.ado mmls.tro I RIO, 29. _- ? deputado da I ternacíoual entre. brasileíro

:.;,' guwtes trechos:
'.'

' ..'
C.i q dtCrett.tUdO a. amnistia .. a

..

OS.', d.o Sup.edo.r �rJi?u�al .Eleito· :'r�nte Uníca Gaucha, sr, �au-I e �es.panho.es, que fo.r.� tra�s-
;;,;,. >_;:',0. caso do Brasil é crystalinamente typiê'9'" Em ,implicados no movimento ar- ral em suostítutcão ao sr. dClO Cardoso, fulou da tríbu- Ierído, realizou-se hoje sam-

:�aIs,de 40 annos de Republlca, registraram se13 mo-
. mado de 1933 para cil,

.

: tCt:.l'valhO Mourão.
.'

! do
vencedor o seleccionado

Vlme�tos
.

armados. entr'e revolucõas gU8ff'aS e,i.yis; pro
.

"����.. " I bespanhoi pelo
score de. 3 a

. IlunClamentos militares e bombardeíoa por obra e gra- r
..

c,'
'.

"iiI fi Wi.l"TlV
lo Leonidas foi auctor- do uni-

ça ... dos proprtos governes. .' L DR.. L CJ.Llit) LiuZ ICO tendo oDt.idO pelos bra.Si.-
,

E' um arrolamento impressionante. Se.·qqpvertes- �.�-"_...". .
-=-_

leiros,

:' semos em .moeda aR sacrifíclns Iiumauos �)l,';(;:conoilli- IREU P\1I'A-(') D�; �,'X,IL·A'.-
C08 desses 13 fratricidios, o algar-ismo seri_a. provável- O dia dE' hontsm. 29 de .Iunh o, marcou a passagem .L\l 1'.. !:!.:_

mente astronomico; se de taes movimentp$,!;,tirassemos do anniversarío tio nosso ;Ílllinrut,:} patrrcio Dr. Hercilío II D08. POLITIOOS'
conclusões sobre o descI'edito do Pfi.iz,,� .$1ob�e <? �tra- [Luz. Apesar do .íllustr.i oathariue ns � não viver mais entre i i PORTO A.'LEGRE, 29 _:__ 0
80 que ao seu progresso e á sua riqllBza íuíligtram I nós, esta data é relernbruda com aartnho �1 sauuad e pOI I Itão continuadas lutas no terreno das armas, os resul- I todos aquelles que o conheceea.n e qUI} snube cam ava- ; "Libertador" 1e Pelotas dlz-

tactos seriam allucínautes; nada, porém/se compara· 'i'· 'iiJ:1 ! se informado que logo que

�: ��s�:�naee�o��rf:�1�fn���;.ci����:�r:�i�is;�t����- :!4.���l ! ���r:����o�� ee�i�:�:o;OI��: '

mente pelo patrímonío humano da nossa terra,
�"i'�:'�:! I verá uma reunião de todos

I Povo�op����pa1�aedfeo��itgo���an���o� :r��.i;ZqU�:to�� ,I ::,�,�k_). �,i;:q..""..'.�,!l I ��IU�::.ft'S da Frente-Unica

f· por isso mesmo impuisivos e trreüc ctídos, raciocinas-
- ti l' V g 1 1>=:�..P \�"'> ( I

U,]O ar as mas uec 3,1'OU

sem antes de aventurar-se na" ::.hacinas do.mesücas,
l.r .. ":_1':,,' que a amnistie devia attl 'r

,
. I '.

.,:.. ;.1 � ,,,o ,1 mgl

i seguramente desistiriam do perigoso passo das sub. L_ �.. ' - . I a todos os Iuncctonartos

f' versões politicas a mão armada. Ina da Assernblé, hoje, sobre [demítldos. restabelecendo. os

l Attrlbue-se ao sr. Washington Lüiz .80 sentença de o decreto da amnistia. .ímmediatamente em seus

� ReI' menos nefasto um máo governo do que uma re- Elogiou o acto do sr, Ge- ; postos.
� volução, E' tanto mais exacto, quanto em regra os go
l vernos que saem das revoluções 0[0 peores do que
tr governos contra os qua"ls f\Has se levantaram.

Em 10 aonos. oe 1922 a 1932, as quatro revolu

ções brasileiras ,custaram·á peullria Hnanceira do Bra

sU, clllculadamen,te, tre;;.mahõ�s de contos. Perderam· se
milhare� de vidas. A boa famanacional ficou arraza-

d&
'. .

I

.

l�
Houve, ao menos, aIgU:iua.yaga vantagem. algu

ma pequena compeusaç"io? Isso' qUI:! ahi está, e vae

perdurar com ontI'a fôrma, sendo conseqUE'ncia de tres

f. revoluções successivas, é acasQ a realidaàd do Mea·
R lismo dos que tombaram OH.s refreg}ls?

I� .

Não somos nó" os �fvos; que podemos responder.
A resposta deveria ser d:ld-ll ,pdo� moetos, se pudes
sem resurgir, para estigu\atizar com a inflignação do

seu assombro a inutilidade do seu holocausto.
.'

Damos a seguir, na inte- falsas;'
gra, o voto do illustre depu- O S!.\ Presidente - Aten
tado catharinense, sr. Adol- ção! Esta a !indar o tempo
pho Konder, pronunciado de que se dispõe o orador.
quando da votação da emenda O sr. ;AdOlpho Ronde'r __.".

{'eferente a restricção da Permitta·me, sr. Presidente,
imigração cxtrangeira: de!:ú�ont8:r."g· Jempo per�i<io;
O 81'. AdoltoKonder - Wa:.. em attenáer aOR apartes.

ra encaminhar a votação}. - . De náda valem exemplos
Sr. Presidente, a emenda Mi� de. outros povos que não tem

guel Couto, cujo deSi�que a resolver- pr,ublemas identi-

. • ", .
". . _ .

"

..

,

•..
foi requerido, não p&ssã: da cos aos nossos, Além' das

·S·. PS
.. S.·

. ao
...

· d.·o.· r f.i.fil·' elon.r·eta.da B' reincarnaçi1:0 desfi�'ur�da de noss�� !ronteir.as, SE'-nhores

'"
..
J
.....

'U,'ry"
.

.

····.··.1 13 Uil�..,
' , .... ,.,'.

, ",
-

I ���s�it���te� E�nt:ri��':!��:,�����i;'l�tet�r:: �:ç':!en��
.

.' ..... '. ',.\ amnistia liar o q1_lfl:nto elle fez pelo nosso querido Estado. E' recor- apresentaram. vis�ndp f�cha;r: entre nôs� ha turra .a.e" sobra

•• dada partIcula!'mente por Blumena"!l que sempre teve no os portos do TIrasll a lmml-j e escaSSeIam os braços.
'

Teve ipicio, na ultimR se·). .' !dr. Hercilio .Luz, um amigo sincero e verdadeiro e que(grúç�o
asiatica. ,O S1" Ne'reu_Ramos ,--=- A

guuda-feira, a segunda ses-. RIO, 28 - O flr. Getulio comprahendla suas aspirações de trabalho e de hnnra. �alhando essa �entauva IAlLemanha nao prohíbm a

são do Jury da Cúmaroa. Varg.as, .

Chele d? G�verno E' com saudades prolunda8 que relembramos o dia de odIOsa, rumou-se no sentido! imigração para oBrasil?

E�trou, em primeiro lu,gar ProvlsorlO, asslgnara o seu anniversa::.'io, porque durante seu �periodo administra- d� uma restrição igual. ap- .

O sr., Adolpho K�nd�r-
em Julgamento, o reo Oscar tivo Blumenau viveu annos de pT'ogresso�. de paz e de li· pl:!.�avel a todas as correntes, A All�manha restrmglU a

Kranke que, no ano. passa· berdHde .. E si porventura tivessemo� que gravar novo epi- de qualquer procedencia. imigração, mas não a prohi-

do, .II1atou um seu d-esalecto, taphio no tum�Io deste grande br.asileiro, haveriamos de 1 O sr.. Xavi�r r!� Oliveim -lbiU, tan�o q.Ue estão aP':'lr�-
na.:.. "Velha». . .'

escrever o umco elogio que faz lmmortal os homens: -I A emenda prImitiva do Pro-, cendo contmgentes de IIDJ-

A�upOIJ. a trIbuna da ac�u-, :'He�ciIlo Luz manteve a honra de sua palavra. assumiü a I fessor Mig.uel Couto, ao in: I gran�es aliemães, no sul d�
saça? o. advogado !:,,�rre�T'a I ;ntelra re.sponsabilidade de seus act��,. nunc:'l quebrou os I v�z de dOiS por cento, dav�: Brasll, e eu quero agora eVI�
da Sllva. e a defesa rOl leItaj compromISSOS, nem recuou ante a!'l dJfhculdatles". CInCO por cento. A que prohi- tal' que se vede a entrada.

pelo
...

·

..

I?r. O.·.Uvejrl:l. .e... S.ilva.
Com esta peque.na

mas since. ra homenagem d�80bri-1 hia. immigração d� asiaticos

e1
no :'3rasH de.Rses excelIe�.·.tesO reo, que haVia SIdo ab- gamos nossos corações de blumenauenses e de patrIOtas. afrICanos era mmha e da agrIcultores que se propoem

8�)lvido em primeiro julga-
.' bancada bahiana.

.

auxiliar-nos no desbravamen-

mento, rói desta vez. c_?l1de.. '0. hORAff Z"'PPE I
r ERE"Y; 'OS " O nC1 O, sr. Adolpho Konder -I to do sertão e no aproveita-

nado a 6 annos de prlsao. I
'.

.'. L • 1 LVI n. V ;iC'- I Rrglsfro o aparte de V. Ex. mento da terra.
.

_Ho�t��, na primei�a ses- LIN" eHEfiOU A
.

TITUIÇAO N�8T.J..\. e
_ r�Ço ti nece�saria retitic,:-. O d�serto é n08SO mal e_ ().

sao. fOI Julgado o 1'eo

quel
. . .'. .'.

. çao, mas prnslgo nas consl-I remedlO para combateI-o nao

matou sua mulher, no distrÍ- RECifE ,. SEMANA derações que vinha· fazendo.�conõiste, par certo, em recu-

cto de Tayó.....j

j"
-0- ."

Soneto do sr. xavier I"le II sar aquellf!s que se destinam.
A cusado pejo sr. Ferrdra '. .' R�O, 29 - O sr. A1?-tomo 10liveira e emenda tio sr. Mi- encheI-o com a alegria d(}

da sn.va
..

e d.eten.dido
..
pelOd.r.1 .... I. RECIF.E., 2

..

9

.-.Chegou... h.'O.,.-
Oar.08 abordado pelos Jorna-,guel Coutn, na minha opinião.seu trabalho hon

...

es

.•

to

..OliveÍra e Silva, �oi o réo I' Je a esta capital o dirigivel I
são igualmente imprestaveis.j Demais, Sr. Presidente, .OS

condenado a 12 annos de ' alle�ão GraU Ze,ppeli.'l, con I SP. odiosa era a primeira autores da emendà. atirara.:r:.

prisão. .'
.

I r"J\ duzmdo numerosos passagei-I I
iniciativa, absurda é a

se-I'
no que viram e acertaram

Por ultimo, '.o.r..am SUbID

..

et-I ..

' �$ A" ros � .

vOlum

...
osa cor�espon-. gunda porque visa recusar no qU3 não viram. QU.ize.ram

li.dOS
a

,.jU.lg..
am

..
e.n

...

t
..

O O

••

8

•.... réo.s.. I denCla para. a Amenca do.

I
a cooperação do

tra.
balhador ltttingir

. a. imi.g.raç.
ão

d.
e

Hermann e .Albi'echt Kanies

I
::ul. I . extI:a.ngeiro qUE' se dispõe a origem asiatica e, de facto,

que as
.
.aassmaram, em de- . � aUXiliar-nos no desbra.vameD- attingir,am de frente e em

zemb.rO'...,.,;dO .anno passado, () I

.

BASTA' O CASIl
..

MENTO RE.I·I- � ',to
do sertão e no aproyeita- cheio a corroe�te ge�manica,

InspectoI' de Camlllho de Po� I
"""

ti· menta da terra falta e lllcul- uma das maIS antIgas do

mmero��. .. ."

.'
.. i Sr. Getulio Vargas, que finalmente I GlO80 I

ta.
. .

.

Brasi1... ....
Os reos fora.m acusadosj dec:retou a amnistia, apesar de im-. •.

O Sr. Xav�er de Olwe'lra - O Sr; Fr!derzc,! Wolf�en-
pelo advogado Thomé Braga completa RIO, 29 - 'FOI aprovada A emenda l\Ilguel Couto man- buttel - Nao eXlste maIS a

f\ deie,:didos pela Dr. Olivei-
1 decreto que concede amais- hoje pela Asseffibléa aellleu· .

..
di: apenas restringir a dois corrente immigratoria ger-

ra e SIlva.
.. Itia ampla a todos' os impti- da que considera valido, pe.1 por cento. Por essa emt!ndal manica.

Herman1.

.. K�n.les fOl a.b.�OI-.cad.os nos Ultimos'acontenCi:lrante ale
..

i, sôo casameoto.l'e-I entrarão annualmente 1001 Br. Adolfo Konder -

.

vido por 3 ,,:otos e seu fJlho lmentos politicos' desde a Rei. ligi?so, contailto que seja i mil immigrantes. que, nos ultim<:s temp�s, a-

Albrescht fo� �ondenado a 61voluÇão de 32 R.té 6s nossos' regIstrado. i O s'{'. Adolpho Konder --I presenta redUZIdo contmgen-
annos dê prlsao. f dias. .'

'.

.

. . 1 A emenda importa numa res-I te
.

. Presidiu a sessão o Juiz I .

. ,

tricção que se quer estabe- Não creio fosse esse o ob-

de Direito da Comarca, dr. . AMl�ISTIA AMPLA.l I . lecer e eu chamaria a atten-! jectivo visado, pois seria gra-
Amadeu Luz. AS' DIVIDAS --o..c.:..' I: l���i� ção dos nobres Senhores ve injustiça que não posso'
-.;....,........-------,-•. -.

-._.. GUERRA RIO, 29 - Por acto de ho-I "'�="""'.:'
:.

"'''�'''. Constituintes para o contin- attribuir aos subscriptores da

fOI" ··I·ao.ça··dg..
·

.' a c\lnoidatu-.·. '.'
"

'V'
.

_ .'.
je o Chefe do Governo Pro- Sr. Antonw Garlo�, p'res'lden- gente immigratorio germitni- emenda,

.

.Il ".fi '.
NOVA VORA, 29 Espe- Ivisorio revogou o decreto te da Const'ltumte co que é por ella o mais O 81'. Xavier Oliveira -

.

." 'ra-se a cada. momento amen-l .

..

.

.

. d··t
.

li listas tev� occasião de dizer prejudicado. Nem é o objectivo collimado

d Afr· M' "11' sagem do sr: Franklm Ro 0- qne c<;ssava os l:elo� po -

Tenho estatísticas. forneCi-I pela emenda.

ra O sr. . amo e: o sevelt ao.Congresso, refereu"
ticos a todas as

.

uutorIdades que espera poder ser promtil- das pelo Ministerio das Re- O sr. Adolfo Konder _ .Mas.
te ás dividas de Guerra deposta� com o advento da gada ainda np.sta semana a,

laçõe.s Exteriores a esse res-j se. assim é, s.Ó ha .U
..
ri1. recur.

_

f
.

. .

.

. .

revoluçao de. 30. futura constituicão.
ranco .

.
.

C'..Ilp'O
.' peito. so: negar a restricção pIei;.

AL fi' NE CONTI· .� O sr. -:Ya_vierde Oli?eira-Iteada. .

.

".

Rio, 28 - 'O "Diario de NU·ARA" PR�SO'
.

As e�tatistl�as for,;eCldas ao! Pelos !ll�tIvos expostos, co-
Koticias", tendo .em vista' o .. .'.

.

L
.

.

U' .

.

.1 d'" E td'" U·d sr. MIguel �.:outo sao em sen- mo braSIleIro e como patrio-
exito alcançado pelo sr. Afra-; .. NOVV ORLEANS, 29 - A i m apIJe o. OS.' S OS OI OS tído diverso.

.
r .

h, votarei contra a emenda'
nio de Mello Franco no casojGorte de AppelaçãQ

regeítoul"
.' .'. .

.

. O"sr. Adolpho �?nder - apresentada, certo de que�
de Letícia, vae lança.r a stialo pedidorol'mulad,o pelo ce-' NOVAYORK, 29 - O

pre-Iamericanas para se unirem .N�o P?SSO admItti.r�, que (,I assil!l. prestarei assignal!ldó
cándidatura ã présideneia da llebre gangster AI9apl!ne pa- siden!o Roosevelt dir�giu um afim de impedir a continua. Ml�lsterlO. das Relac;oes Ex-! serv!ço ao'meu paiz. (1lluito
Republica. ra ser posto em lIberlladc. appelo a todas as Naçoe'3sul· ção da guerra no Chaco. terlOres forneça estatisticas bem. Palmas).

.

__ , .-��'�.� ......

�..-....--...._-")
. . .)

:AÇH3LLES,BA\..Sn-,U l

_
..··;,t�:_:��.�J

.<- -. -,"

x

u

.t

����--�

1 elSSEMANARIO

1 EDIÇÕES As QUARTAS E AOS i
� SABBADOS \
:_._.����_J

º-efendendo a imigração exfr,!lngeira
o voto do sr .. Adolpho' Konder

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Orçamentaria do 'Municipio de Ijlumenau
Para o Exerclcio de' 1934:

Decreto Nr.47
'.. .

• T A R E L'A
.

VII Ari. 4 - Os impostos constantes das tabelas do artigú 3

3) Todg,;'()� veic�l�s deverão trazer plat':_as Jornec�da8 pe-i Pôr alvará de licença
(Emolumentos)

10.000 I J:����o��:��1adWerãov���ul�!o: ���::��i��e:eci�s���:
la Prefé:1:tuf3 Muulcípal, Essas placas .s�rao Iornecídas pe. Buscas em paneis arquív d .'

I
".

Tabela IX - Oade abatido - Ultimo trimestre
las ttJ,:8!a� 'flxad?s nesta tabela e adglllfldas no ato do '{l.a-

I
• a) de 6 mezês a um an: os,

2.500 do ano anterior
gam�nt();da prrmelra prestação do Imposto. " Para o eíéíto b) de 1 a 5 anos 5.000

I
Fevereiro: Tabela IV - Carros, carroças, motocicletas e

de fiBc.a.hsacao. a� pla�as 8er3;0 _ mudada� anualmente,. de- c) de 10 a 20 anos 10.000
.

bicicletas _ Ano inteiro
ve�do,ser. l'esh�Uldas a Repartição respetíva quando se der d) de 20 anos a mais 20.000 I Março: Tabela I _ Indústria e Profissão - Ano inteiro
bl:lUl';a do Impos�o. correspo�dente. _ . Buscas em li $ 1 t

. �tA� transterencías de V.eículos deverão se.r comulll,c.adas Oertídões;
vros 3.000 para os que pagam até Rs. roo 000, e

. semes re

á. P f t á I t d V
-

I f d t
...1.., para os que pagam mais de 100$000, excetuando

..... re ei u�a e,' nspe orla
.

e
;
eieu os,. ican o SUJel o o a- narrativas raza por linha $060 mascate, pombeiros e vendedor ambulante de ru-

eo�traventor as multas previstas em LeI. b ne ativa
'

5):E.s�ão isentos do pagamento de Impostos, os. veículosA� Ex�me gde ch�ufeUl' 2g:ggg �o veez�igarros que deverão pagar o impostode uma

pr?p�edade esta�oal o,u �ede:al, �os tunclonaríos mU�Icl� Cada de aforamento 10.000 Abril: Tabela xr _ Imposto de Publicidade - Por inteiro
paIS quando servindo a fl�c�lIsaçao, ?o. Inspetor de Vetou- T A B E L A

.

VIII Tabela lX _ Gado abatido --'- I: trimestre do ano
).os, dos Delegados de Políeía e de Hígíene, e do Inspetor Aferl'ça- d .

.

.

díd
Escolar. . ,o e pes?s ,e me 1 as corrente,
6) São considerados anceradouros os portos desta cidade e I

Por termo de medidas parll h�Uld�s, comI;lreen� Maio: Cobrança da aferição de pesos e medidas.
,

Itoupava Seca
dendo 60, 40. 20, 10. 5, 2, 1. 0,5, 0,2, O. 1 Iítros. 5.000 Junho: Tabela III - Imposto domiciliar - Ano int eíro .

.

'
.

J.

T A B E L A V
Por termo de pesos de 50, 2:J, 10 5, 2 e 1 kilo, julho: Tabela IV - Automoveis - 2' semestre.

inclusive a balança
'

10.000 Tabela IX - - Gado abatido - 2' trimestre do ano
(Impostos de Testada) Por termo de pesos de 500 grs. a 1 gr, ínclu- corrente.

·

O imposto de testada incidirá sobre os terrenos que. síve a balança
.

10.000 Setembro: Tabela I - Industria e Profissão - ,2' sentes-

....... fizerem frente ás estrada e caminhos, e será cobrado' pe· Por balança centesimal 10.000 !
.

tre para os que pagam mais de 160$000.
·

la seguinte classificação:
. Por metro sub-dividido em centímetros. 5.000 \Outubro: Tabela II - Imposto territorial urbano - Ano

a) Estradas de la� ordem 180 reis por metro linear Taxa minima que incidirá sobre os moinhos no I Inteiro.

b) Estradas de za. ordem·· 130 reis por metro linear interior que fabricam o fubá exclusivamente para I Tabela V -- Imposto de testada -- Ano inteiro.

c) Estradas de 33,.. ONtem .,80 reis por metro linear permutar com o milho em grão 10.000 Tabela IX - Gado abatido - 3' trimestre- do ano

..
...

Emquanto não for .organísada a planta cadastral elo ' T A B E L A IX ,corrente.
,�unicipio, os terrenos da zona rural serão tributados de Imposto de gado abatido § Unico: Os impostos que não fo!'em pagos dentro das

.

acordo com o lançamento do imposto de viação rural de
.

Abertur. Registr. épocas acima marcadas, serão acrescidos das

1931. Açougue, vendendo na cidade '50.000 50.000 multas de 5,/' no primeiro mez e lO./" no segundo.
. '.'T A B E L A VI Idem, vendendo nos distritos 25,000 25.000 Terminado esse prazo, entrará em vigor a co-

(Imposto de licenças diversas)
,

Taxas sobre gado abatido brança judicial.
. I, Imposto de diversões:

.

Gado vacum, por cabeça 5$000 Art. 5 - No caso de transterencías dos impostos das ta-
·

Todos os dívertímentos publicos ou particulares, co- Gado suíno, lanígero, etc.' belas L e IV, ficará o novo contríbuínte izento do

..
'

mo sejam: teatros, circos, varietés, concertos, conferencias por cabeça 1$500 pagamento dos impostos de contínuação e aber-

cantos, bailes, domingueiras, ete., .com ou sem cobrança Observação tura, si estes já tiverem sido pagos pelo prlmíti-
de entradas estãosujettos ao Imposto de diversões, con-. .

A Prefeitura fornecerá a cada açougueiro um livre. vo contribuinte, sendo entretanto, obrigado, o novo, a pa-

forme as taxas abaixo estipulad,as:
.

destinado ao registro das rezes abatidas, devendo nele gar a taxa de registro, A. respetíva trauslerencía deverá
." .... '. rfeatros, .�iraos e vari�tés

'. constar a data do abatimento.
'

ser feita no ato da transação, sob pena, do comprador in-

a) de companhia nactonal vinda de fóra, por I
.

Esse l!VTO deverá rer apresentado ao Ftscal, quando correr na multa de 50./, do devido registro.

·.espetn.culo .: ...
, .

'

'

.

40,000 ISSO f?r exígído.
.

.'. tArtd' 6.
-

Totõa dPestsOba 10uIcodrpor:::ç�o sujeita 80 pa.�amedll�
;b) Idem, estrangeira" porespetaculo 100.000'"1.. sonegação do numero de rezes realmente abatido, o e impos os a a e a , evera razer, por ocasiao a.

, c) Idem, de' sociedade com s�e no munlcíplo 30.000 implicará no pagamento de multa correspondente ao trí- abertura do seu estabelecimento comercial ou industrial,

Concertos, cantos e conferencias "",
.'

plo do imposto devido. .

.

a devida comunicação á repartição municipal competente,
--..............-----......--..............-,...- T A B E'L A X incorrendo na muita de. 50." sobre os impostos a pagar,

a) de pessoas vindas de tóra, por espetaeulo 30.000 Remoção' de 'Lixo caso estes sejam lançados á sua revelia, em consequen-
b) Idem estrangeiras,' por. espetaeulo .

60,000 Taxa de. cada earretada
s .

12.00 ° ela da não observação deste artigo,
. c) idem domicili�das no município, por espetac. 2o�ooo Art. 7 - Os contribuintes que fizerem as suas declarações

BaiIes e' festejos publicos
..

.'. .

.

.
. T A B E L A XI

I para o lançamento, desde que o imposto a pagar não se-

a.) na cidade e 'nos süburblos, cada' baile ou fl>stejo 30�ooo Imposto sobre placas, letreiros e outros [s o de abertura e registro, pagarão a continuação pela
b) nas sédes dos distritos,. cada baile ou fes�ejo 20,000 reclames ou anuncios seguinta forma:
c) na zone. rural, cada haile ou festéjo 15;úoo Tabela para cobrança anual: .

E t
a - no l' trimeEtre o imposto inteiro

d) Qomingueiras na ·cidad'é'ou nos' distritos, cada 10�óoo Placas Em portuguez IIj por �guez b - no 2' trimel:tre 75'1'
Obser'V'O.çõe� e em 11D�ua

I
c - no 3' trimestre 50;I' e

n Estão isentOsjdós>im�08tos acima:
.

I estrangeIra. d _ no 4' trimestre 25.1' da continuação.
à) os .' festejos pUblicos' com intenção patriotica, em Ie- Até' 0.50 mi 10.000 20.000 O imposto de mal'cate, que será cobrado por inteiro e de

"

.. '. riados designados por Lei.' .

de O 51 a 1 ro2 20.000 40.000 1 uma só vez, incidirá: sobl'e câda pessoa que ma8catear.

b) os divertimentos pl1blicos� cujos resultados financeiros dB 1;01 a 2 m2 30�ooo Sóo.ooo I São será concedida licença á sociedades ou companhias.
forem empregados em fins hurnanitarios ou culturais co- de 2,01 a 3 m2 40.000 0.000 Ao talão do imposto pago será aposta a fotografia do li.

mo sejam: beneficio á mate::-nidade, hospitais, escolas, i- de 3,Or a 4 m2 50.000 1 üo.o��. ! cen ciado. O mascate, alem do talão referido, deverá pos,.

greja13, etc.. .

:.', '
.

de 4,0� 'a 5 m2 60.000 2120.000 Ruir uma carteira de identidade, fornecida pela Delegacia
. '.'

.

·c) os bailes e festas de. 80ciedades com estatutos regis- de 5,01 até 10 m2. loo.úoo 00.000 de Polida, documeu�os esses, que deverão ser apresenta-
.

trados.
"

Letreiros, outros reclames ou annuncios dos aos funcionarios municipais quando tal for exigido.
, 2) Para evitar irau.des ficam os intendentes 'áutol'isados 'a Até 0.50 m2 5�000 10.00ú Os contraventores; além do imposto, pstão sujEitos á mul-

.

'entrar em entendimentos com OiS. delegados ou sub-delega,.. d� 0,�1 a 1 m2 10;000 20.000 ta df> 500$000.
dos de poiicia, afim de que a licença policial não seja. con- de ! ,n1 .'t 2 m2 20.000 40.000

l Art. 9 - O contribuinte tio .imposto territorbl uriJano, uma
cedida ao requerente; sem prévia apresentação do talão de 2,01 a 3 m2 30.000 60.000

i vez construindo pr'edio em terreuo lançado durante o exer-

municipal. . _ 'de 3,01 1! 4 m2 4u.ooo 8e.00o ! cicio, fica sujeito no pagamento do imposto domiciliar do

3) Os proprietarios ou arrendatarl.os de saloes, ter�eDos, de 4,01 a 5 m2 60.000 120.000 1 ano jnteiro, caso tenha finalisado a construção antes du

etc., devel'ão exigir dos responsavels pejos teatros, CIrcos, de 5,Ql a mai.s ., .8<?0i}0 160.?oo vencimento do imposto territorial urbano.

varietés, concertos, ca:::.tos e conierencjas, o talão da Pre- a . O Imposto aCIma lll�ldlra sob:r:e placas, letreiros ou

I Art, 10 Todo cúntribuinte poderá dar baixa dos seus

feitura que prova haverem os mesmos pago o Imposto mu- outros reclames e a?�nCIOS qu� esl1vere� o� f?fem apos- impostos, até o I?ez anterior ao da respetiva. cobrança, pa-
niçipal a que estão sujeitos. .,

tos ás casas C1)merCllilS, e par.tIculares, as, vItrmes, r�as, I gando pela segmnte forma:

4) O proprietarlO do local em que se reahsa�em baIles � I calçada�. muros, terrenq,s balrtlOs, estrad.as, etc., �tc.! SItos I a - d�ntro do l' trimestre 25 .1"
festejos pUblicos, é obri&,u?o a apr�sentar ao fls?al mUnI- nos perlme�r�s urbano e suburbano da cld�de e dlstntos.. I b - dentro do 2' trimestre 50 .1"
cipaI7 quando lhe for eXlg1do, o talao comprovativo do pa-I b) �l,?a pro�bldo o uso de. �uulquer es�eqe de anuu.clO

I
c - dentro do 3' trimestre 75./' E'

gainento do imposto. ! re�lgldo UlllcaIDente em lmg;u� e.st�angelra, ,Sendo obrIga d - dentro do 4' tI'imestre o imposto inteiro} excetuan-

5) Os infratores inco�rer�o !la ID?lta c�rrEspond�nte a_o I !0!,1O o u�o do_ portug��z, os anunclOS em gualqllel' outr'?, dO-Ee os impostos vencidos .

.

dobro do imposto, e, na remcldenCla, na lmporü�,n(,Ia trl-jldlOma 80:..serao perrnI�ld?s, quando precedIdos da respetI-1 Art. 11 - Não é permittido o pagamento de quaesquer
':::: .:plice, dando-se-Ihe oito dias de 'fI.raz\) para o pagam�nto,: va traduçao que deveI'a fIgurar. em .carat�res illalOres ou I impostos, ficandGl em divida prestações anteriores dos

.

':Un,do o 'Qlla1 será a divida inscrita e cobrada execuhva- I de qualq�er outra for::na de maIS e-yldencu:I. n' I mesmos impostos: _ . , '

mente. . ..•. . 'IOS an1!nCIOS ou reclames qu� cont)'�er�m. vOv�bulos .es- Art. 12 - A certIdao negatIva so podera ser extraida

II. Li(}�mQa para 'ediIicar: .
trangelros, por sua naturesa mtradUiSlvels, pagal'ao o lm-. quando o p�tlcionario estiver �om o pa�ame�to dos seus

1) no·perÍIÍletro urbano: de 1 B. 10 contos de .reIs .10,000 posto da tabela «Em po�tuguez.» .... /.iDlOoSroS em dia, até o respelIvo mez, lllcluSlve.
'. ". ," .

de 10 fi. 30 contos de 1'1'.18 20.(100) c) Nenhuma placa, letreIro uU .outro Qualguer anuncIO: de� Alt. t} - O presente Decreto entra em vigor dia l' de
,

.. de 3ó a 50 contos de reIS ,50.000 j verá ser colocado sem & preVIa aprovaçao da Pre�e.ltul'a IAbril do corrente ano .

• , ,;.,.;. c
. ' ó'.'dp 56 contos. a mais, p_or cad.a ! �unicipal. No pedj�o de aprc:vàçã<: e Ue.ença. os petIcIOna-l Art. 14 '- Revog'flm-se as disposições em contrario.

, � ,;2;'('::':0 " 'lo 'contos de reIS ou fraçao, maIS 10.000 11'108 deverão menCIOnar' as dlmensoes, dlze�e�, cores, do Prefeituru .Municipat de Blumenau, em 28 de Março de

2) nas !t(t��:�çoes' dos .distritos
'.

5.000, anuncio, bem como, o local onde o mesmo Ira ser. colúca- 1934.

3) peq�eJ;!.o.�Jt,ªIP.Õ,es.i: qua�do observad�s.. as dis- .'

: �o. ..' ..
_, .' n

PO.Siçõe. S, ..

'di'(e.,ô.••.;'.í't.:.�().'..·.id.é·P.'...osturas do MUlllClPlO
.'

3.000

I ..
Q} �lCam ls�ntos aeste .1mpoS�Ot. os �m4ncIOs7 !

..

clCbm��, etc,
.' III, Outra.�)irle.n(ja�::·':·,·�· ; ."

.

.'
lummosos, fiCando, porem, sUjeItos a aprovaçao preVIa. da

..

Licença para �ãlraç�1mado, DO perímetro urbano '15.000iPrefeitura. ..

,I�������

i�:: �!��: ���. g:�ltti:f�����!O�:nn��:d�oberta ��:��� ! (T��:��L���IJiente) UIWl!lU!lllJllU!llll!W.WllllllW1wruIDlIDJ II; Dr md H Pape �3
Idem Paràjegó 9�:� ,'Óom cancha descoberta 25.000 . 5$ RAII C JI.MO

.

E· ..

• •

. �5
. - ... " .

d
.. ",,--

.. �.

b í 5) 00< 1 - Aprovação de planta para edifHlação ·000 BJ a....JJ",....
'.' =, ClImca 2'eral e

..
)

..

Id'em'para'jogo·· �':'1.1,�: fÍ.,�c(lm cancha co er a l.'

2 _ Talão de imposto e recibo $300 QE.TALlELEN.A
� �

Idem para, jogo dEfhÓ(:h'à:j 'COro .'C·ancha deseoberta 25.000
3 _ Termos .:!iJ o • i I!A ,� Especialista para múles- ]5

'. Idem para jogos tolerados'·
.

.

80.000
a _ de contratos e obrigações que não exce- combdtetoddS 65 dores. }� tias de garganta, nariz, ��"

ti����! ���: ����i:��s:e��r�(1.�§l�o de festa,

.

6·{.

b
dum dde g3�$J:�oo�00o até 1 :000$000 1 �;��� _nmllnmlrmlifiJl!1ihffifflltm..llj t� ouvidos e OlhO.S. f!

na séde do Municipio '.'
'. ,"i '0�';:,' . 50.000

c � pe;;ec;nto de reis �u fração que �xceder mais 3$000 ! «(� Blumenau - Rua Pmuhy 1�
Idem para barracas nos dístrít<:� :;:':� : > 20.000 I d' r' 2 $ I

. )

Licença para tinhedeiro, por dla'��; �ü..nção 20.000' d w de responsabLida e Jor�a 1$tW8
-

o oDe

f=
::-::�.. :- ...... :.�-::" ..� 1� I���� .

..:;....:;:;...�

..� d 1 0.000 � - de i'eaistro de cartas, titulos, averbaçoes, etc. 130$$000000:� ACHILLt'S B IlLSIHI ';:'l' I r----:����.�:..Idem para 1'11.8, ca a .

i _ tel'mo� de vistoria e� predios 1:4 li lt \ iIdem para corrida dt3 animais: .....
.

.... .••.... .

4 . Termos lavrados em llvros
, . ..

5.000 f: :

II! Dr Mnx �rnar'al
:

a) aposta até 100.000 .. ..........• " 20.000
5. ReQ'istro de marcas comerClals e de ammalS 2o;ofJO g ADVOCACIA �� � •. u ti '. �

.

b) apoata de 100_000 3. 200.?OO "" ... 40.000
l!. _ RB�i8tros de outras marcas 5.000 (.� .�� I =.' :.3c) aposta de 200.000 para c�maj t\l�m· do �, " Sobore valor de contratos que forem efe. � Cível, Crimiüa1 e Com-

..
ADVOGADO �

l·m.p.o.sto corr.espondente, fiaIS 10". ',:..: 4/ (: .

�. :{tuaclos com a Preféitura
. .

'. : mereI'aI ;1'
: RIO DO SUL :

sobre o que exceder t 1 t·
: ! : .

1r••·000 8·' - Por despacho de cada requerlrnt'Hl o .000 : : t : :

d) corridas &vulsas v L 10
. .. ·s I • :

Lice�ças não' especificadas. 10.000 9 - AIlnhamento de prcdios, muros, cercas, eLe. .000 � �:;.:;.:.:..:;���: ������

Antonio lrJaTtins dos Santos
Prefeito

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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!Deposito':n(), Thesouro 50o�ooo$OOO I
Fundado em 1904 !

Seguros centra
....� j .

A.GENTE: RAUL D�EKE
, FOGC?, ' . ..('. �t�l�I���IOS . �.�o..

'·

•.....•
·

".!_'. _.;.. _TRANSPORTES . RODOVIARIOS 'I,AútoEuôveis � 'LIVRiRIA CIDlulnulr TYPOGRAPHIA
A c I O Enr E $K' ( DOpi�t��tsHO ��. I PAPELARL�' RUi'. DEU! L Artigos religiosos

, Responsa�f"dade Civil hlllAGENTE GERAL: ,,:ILo ã O G O n ç a 1 li e s �"" �IRU;u���i;::t:C:;i�I:�:nau: ��::N�:�lIS ttt',

�����I
.

.

(._.........,....���������

C
.

A.�r··
.. ···· .. ·················· .. ························· : ..�'i orrelo ereo

11 Pharrnacia Órion 'lj Air Frence I
II Ant, BRANDES l' I IL RUq 15 DE NOV. 63· TELEPHONE 90 iIi A mala aerca fecha, ná

Ir
.

:S:::..:cr:lva::EN..8..:cr

�l·{1 par�g!f1!i�� do Correio

��
.•".

: - ás sextas-feiras

f Maior sortimento � I registradas - ás 10 horas

, t� em drogas e especialidades na- �� II Si;�;:� -p:S �e����SPelotas.
f':::"

cíonaes e extrangeifas :$ Rio Grande,Uruguai, Argentí-

=i:
na Chile, Perú e Bolívia.

: I

l_�.
Medicamentos �:�=!�:�s.Homeopaticos �l j

Para o NOMe

j�:
e

�. � ,

aos sabbados

� Sortl"mon'to tton1pleto : I registradas - ás 10 horas

?,'�
.

'. li. U j •.
��lsimPles-ásl1horas. de artefactos d,e' borracha, ;{ . S to l' Paulo Río

f;::
- ,

Perfumarias, Sabonetes, artí- :{S I vif���', ��,r:��l�s. Baia;f gos ..

de hygíene etc, ,; II Maceió, Recife, Natal, Aíríca,�;: �':.:. I Europa e rAs�a. , !I, Vendas a varejo e atacado 1
-, !� .

=ll Qualquer outra informação,

�:::.
Importação directa, por isto: "

�S I Iorne cerá o sr. Agente do

f. Preços baratissimos �� I Correio.f.� , �l (��*�9:)&o�����9-t{�������!t�.9:5i: it
. _. J,'i\. ,.•.;.:�•• !!.� �:;.::.::. :.-� � ��*v.::.: ::;.:: ..����; i i

'

FAHMAG I A S
1« �'b,,!MW

l� CRUZEIRO DO SUL:Cia. M.a.. Ibur.9 !!� R TeldefonNe N. 15 i..... ua 15· e ovembro, 32 •
RIO DO SUL

. /� Atende rapidamente :i
,

. � . Serve com esmero $
� �
)t,:s:;pH9.9�9�'9-9.9999.9.9.)t

Iniallivel eru poucos
dias somente'�com

as afamadas'

ITÁJAHY lSLUMENAU

negocfantes e exportadore5 de maàeIras
e fereae5

A cura das

Sezões
Secção fluvial

I i'{epresentantes elo ""m,·.OInH.O IH6LEZ

:::; __'fíI-idf.i9t

�������.��:: .. ;".': ...· ..·.u.�� i PilIUas Dr.
!i Co li n & NeitzelJ I RçJualdo
f� ·Rua quinze, 28 - Phone 28 �i ·

Machado
U fabrica de Gelo �i Ifi �V-__,_�� I

lf..'::'.. De�:;:�:r�: Catharinense e l'::.:I·!i�!:::······H·�t�i···H�·'�t�····"�1!. Situado .-�o m�ihor� �llUn.ião Mercantil Brasileira S. A. d 'd d .

.��.. (Moinho de trigo)

;:{ 111=.:. ���;:beart� �a� :� I} Agentes Geraes da: --

' .I:
:� f Quartos confortaveis e cosi-

f=?. Sul America TetE Marit. e AcciJ.

. �.:.i .��.:: nha de 1. ordem. : !� Absoluta moralidade e ma- ;p Sill AmeriCa Vida .

r ximo asseio.

�:3. {�
.

Comp:mhia Nacional. dê Seguros .H, �� BLUMENAU - S. CATARINA sI'. .

.
. . .

.., '.. ".
. ". ... .". ���=!�����"".'." �. _...�..�.._..,�c.. ·

..·������.��� t!�••�� __..._. ____

confeccões
,

.

, ,
Renner maior Descobarta

PARA li MULHERRUA 15 DE NOVEMBRO, 120 --:- BLUlvmNAU

Communica á Sua distíncta treguezta desta cidade e
do interior que já poderá fornecer ternos ( ouíecclo
nados com a aramada fazenda «TRICOTINA» em azul
maríhh�";e ',preto, ultima creacão em tecidos que aca

ba de lançar no mercado. Um terno de "TRICOTINA"
representa a ultima palavra em moda.
Sapatos: proprtos para o inverno sempre em stock.

DQ Dr.Sylvtno Araujo

f IUlo-3 Bdatin a
o Regulador Vieira

A mulher não soffrerá
dores

CUíiA eDUCAS IlTElllgAS EM 2 HfiHAS

Regularisa as

Corta as grandes hemorrha
gias. Combate asFtoresBran
caso Evita o RheurnatIsl!I? e

os tumorres na Idade crrnea .

. E'. poderoso ca�a:!*o e R:egu
"Iador nos Partos, ,evltIt )Jol'e.s.

"Hetnorrhaglas e" q\iáBI nU�l-fica os accídentes . de mor�e.
que são de 1 por- cento. Me-

I ninas de 1:3 á 15 annos. todas
, devem usar a FLUXO-SEDATI
NA, que se vende-em todo

Ili
o Brasil. Receitada por '10.000

.

medícos. FLUXO-SEDA'IlINA

t
encontra-se em toda a parte.

5$000
_

5.000 ,.,.",..,-a e !!"Ma*oo
5.000
6.000

Aas bons .paes
5.000

E' natural que a vossa felici-
dade dependa de vossos filhos
e deles depende quasí da Sau
rie; desta depende, quasi '

.. ex

clusivamente, de lhe dardes de
13 em 3mezes, um Irasco da

! afamada: -. ...:
I LOMBRIOyEIRAMINANCORA
I Não ha egual, Uma ereança
! de 11 mezes atacada 'de . .desin

i teria perdeu 543 vermes de 3

: qualidades, testemunhado por
i seis pessoas ídoaeas em Itspe
! riú, Municlpio de S. Francisco

j do Sul filha do Sr. Carlos J.
[Neuremberg, professor. Cada

I frasco é uma dose. Toma-se de
'"

'.uma vez em café com leite.

! Depois do efeito não precisa
e dieta nem purgante. . "

,

I Vende-se em 4 numeros (1, 2
3 e 4), conforme a edade, em

1 todos os negocies, nas farm�-
(' das ,desta cidade e .drogari
as e na Farmacía Minancora,

. t NOTA: Se quízer poupar vos
f da saude e VOS!;,) dinheiro com

'doenç:1 desconhecida e remédios
'uhabituai-vos no corueço de qual
quer doença ao deítar.. dar' �m

• bom suador' e de manhã eeao
um purgante de Lornbrigueíra
Minancora, E' o melhor de Í)
dos quantos existem, e de efei-
to rapido e suave.

,.

Muitas diarheas infantis. são
clusadassó pelos vermes e den
tes. Depois prrleurai o vosso

medito.
. .

.

Vende-se na farm,acia M�
nancora em JOinville, e em

'todas as boas fármacias desta
cidade.

.

6,000
5.000
5.000
5.000

b grande remedio�brasileiro; El
'xir de Nogu eir�. do pharmaceutico

QlÚmiCO loão da Silva Silveira,
vende-se em todas as ,Farmacias.

I Drogarias e Casas de Campanha e

. Sertões do Brasil. bem assim nal;!

I Republicas Sul-Americanas.
.

Rua 15 de, Novembro, 90 - Telephone, 17 • BLUMENAU
.

.

Oíferece as seguíntes NOViDADES:

Vinho CreosQtaqo
do pb..........,bim. ..

JOÃO DA SILVA
··SILVEIRA

Poderoso Tonico
e Fortificante'
Eup<"W'_ ""'" CBn'lilo
Iónr.cet.1I!íO llQ� ,

semt.
'

' ,

RECONSTrIVINTlll
DE La ORDEM

ClaudiolEdr:umdo, U� engenheiro bl'!1s_ileiro na Russía
Mauríeío de Medeiros. Russia. 6a. edição '

Antenor Nascente, Num Paíz Fabuloso ' .

lvana Rowena, A Oonfederação dos Mortos. • ..
Koseíusko B.. Leão, A Visão da Mlserla através da Pollcía

(Socialismo, Cooperatismo). 6_000

Augusto Machado, Caminho -da Revolução Operaría
,

e Oamponeza
Lafayette Soares de Paula. São Paulo um ano

após a Guerra. .

.

J. Costa Palmeira. A Campanha do Conselheíro. (Canudos).
Chamisso, O homem sem sombra.

'

Custodio de Viveiros, As 3 Luas de MeL
Mario Capper Alves, Tratamento Sanatoríal da

Tuberculose Pulmonar
.

,

6.000
Waldemar Coutts. O Desejo de Matar e o Instíncto Sexual 5.000
Menezes, Psicologia. ..

.

. _ ...
10.000

Carlos Maximiliano, Henneneutíca e Aplicação do Díreíto 14.000
Artur Castellani, 'l'elevísão .' ,

- 10.000

Darcy Azambuja Racionalização da De�ocracla
.

' . .8.000
Jorge Salis Gouiart, A Formação do RlO Grande do Sul

. J.�.ooo
Massímu Boutempellí, Vida e Morte de A�rla e de seus filhos 6.000
Martim Gomes, As Loucuras do Doutor Mmgote �,oooGalvão dt" Queiroz Oaíva. Contos "'.000

P. Werner S. J" A' Respeito á Vida Nascítura 1_500

Trinta . annos de successo
são o melhor reclame para
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tra
tar e embellezar 08' eabel
los. Extínguc a caspa, ces
sa ii quéda dos ca�Uos,
evitando a calvície. Faz
voltar ti. côr naturâl os

cubellos brancos,
dando-lhes vigor
e mocidade. Não
contém saes de��;,iI,
prata e usa-se

..._-�
como loção.

--'-.�,

ttttt &AS

Exijam de seu

fornecedor

<0

BELCO§ CABELO

J. Sedosos,.IlDundâo/esUVENTUDE
AL.EXANDRE",

8áz cessar ii quita.
M das cabelos e da.:llzes
IV\ a c i D_,c".o E:

�

V"ulro••• � ••• �

Pelo torreio. •••
'

M.

A FeFlnGcia Central
está sob a direção do �<Farmaceutico. João �e�eiros»,
que conta mais de 40 anos de pratica profls31onal.

FARMACIA de CONFIANÇA - AUXILIARES DIPLO.
,

MADOS

Manipulação esmerada e escrupulosa
NÃO SE SUBSTITUE MEDICAMENTOS

.

ESPECIALIDADES LEGITUfAS
, Desconfiae do rêmedio baratíssimo, que muit2s vezes,

é imitação.-i' ,

..

-44*'"-#* ,==gW# g' g

-�_·,...,,__,_·__.:.._-------------,I�;' f�"( ��kÚ:jC ••• \'MU"H'\ LOfilGA... .

, (li'
rr{,:)�:;

OH 1 EM-SE USANDO o
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Fp1j)rpv.�dc< c:on\ real van

t;"c-t- �'Ill n�:5. s(�g-uinb�5 casu�:

f��e�matiS:M em nml, Racnifism'J, Man&has

�;: �:;lIe! fSílli1hí!�, Ulceras1 SIlJorrtáu,
tlulllros, fistulas, Sarau.

•

{
ANTI- 5Y?HILrrrCO

PODEROSO: AlHI- RHEL:.\L-\nco
.ANTI- ESCh:OPHUI.OSO

G --:" \PR DEPURATiVO DO SANGUE
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Torrado dos
.

melhores cafés

do Brasil

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



Vf�()r Konder
V

de fraternidade
(ConcJusão)

Vende�se
Proximo a esta cidade dois

bons Iotes de terras, com

casa de madeira, por preço
harattssiruo.
Injormações Desta cidHdo

a !-:'ua 15 de Novembro Dr. 87

frohsiun

Zwetsch

Passava dias assim E o mal tão re..:itente I
S';ffrendo terrivelmente Que á pobre mãe abalou [Até que o Dormalgio Foi passanclo docemente Modode usar.
Agiu. serenamente Com a dóse que tomou. i

, I

1 ii 2 comprimidos de IDOR�lALGIN elimi
nam immediatamente
toda e qualquer dôr. IPara ereanças 1/2 até

�=II�mlll comprimi-do com um

El pouco de leite morno.

L-_!J��I*t!�tF1�:M�mmm Enccntee-se em todas as

pharlnacias e drogarias�
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'If":'\:
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�
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li.:��Í>1'!.
•..

vem por es+e meio agrad�cE'r mui penhorados a

to rir s as nessoas que enviaram Dores, pezames,
telezrarnmas e estiveram presentes ao enterro
de �eu ínasqueclvel pae e S!)gi'o e u.proveiturrru
opportunídade para cOD:id,ar touas �s pessoas a,fil
gas e par-entes para asstsurern a missa de setímo
dia, que em tntencão de sua alma mandam rezar

no dia 30 do corrente, ás sete horas na matríz
desta localidade, coníess ando-se desde já agrade
cidos por mais esse acto de caridade.

Gaspar, 28 de Maio de 1934

ás 8,30 horas - Sabbado

Kleine
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(Marca Registrad.a)
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hospitaes, collegios, etc, pela sua qualidade desinfectante.

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


