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EDIÇOES As QUARTASE AOS

SABBADOS'

�
� Alistai-vos enquanto é tempo, para não permanecerdes inertes ante os grandes problemas naeionaes que vão ser resolvidos nas próximas eleições.

--=---_. �-= O voto de cada c dadã» representará nas urnas a sua vontade livre e soberana

�
cccc

......... ,. ... � ......

-_,--�......._.. raça innnediatamente a sua Inscrlpção! ...................
----�

i .. O provável restabe-, J\
m lecimento da pe- ía

na de morte
. !

'BUENOS AyRES, 3 - EJ:? i
BERLi'.'l, ,j - Uma das causas da (';õnspir'açào descobtcl'ta e ab:lfadl'l, pelo Reich�vista dos ultlI110S acontec!-Ifoi a ialta de conüançu no Ooverno do ch'tUcen'H' Adolí Hitler.' J:.:sta atitude dos eonsní. 'meatos desenrolados na Al-\

radores «ntretan- .

•

! Iemanha é provavel que se-j

to não tem bafH� ,) pa restabelecida � pena .d.e i
alguma, uma Vl:'Z

.

:m\'!r�e para os crimes potltí-

',.que o chancelte r 'I·...cos.
'. no� paizes que aboliram

tem r e so l v l d o esta lei.
com sabedortu to- i ........._.. \
dos os problemas j''''CHDADE DE BtU! Desde sa�bHlf',.quando e ra res �fayb�ck de 550 P. S
allernães. u" .

[dO
conhe ctmen.o de tcdos I cada um, e capaz de desen-

O capitã» Rorrm MENAU q.
ue o Z','ppeliv passarta dü. ',voiver uma velocidade me-

o �elleral vou I
.

mingo ue manhã sobre a uns- dia do 117 kilometros por
Schleich"t' e E>H- I. ne\'iido ás

_ (Hffi(m�tIa.- sa (;idllde, grande era o en-' hO!"H.
tros chefes das qle", {liue nos !\HI,O �.I)fH�sta1lO thusiasmo que este aconte- i Ernquanto re-iordavamos tu-
Ü'OP'lS' aR assalto t�HI<l!oi a,s "\'ezes 1'{"§()�'HkD címemo despertava na popu-

i tio isso, nossos olhos acom-

que contam 2 m � 'lnOS.)HH· enqila.ntt,o� §ns- lação. punhavam curiosamente p.

Ihôe s d,,- homens, �.H.'�Zl!lIe!· a. lHlbHcru;ão de A's quatro 1101';18 da ma-.' potencia aerea que impulsio-
tentaram depô!' ;;4J1·tigos de :fn2ulo. drugad a de domingo, ja em 1 nada por um uaico motor
o nazismo do po- Es�)eraJ.'eJIIIW!iJ teBB.�o", enorme o movimeuro de cu- i descr-evia urna g-raciosa cur-

der, c o nt a n d o l.ili.l. ('U��H'(_�'§�.' que -relizm(�rut& ríosos que procuravam o�' ..
i va, rumando em seguida pa-

e,Hll (J auxil!o de I te nao C!íitão longe. I cupar UE lugares "estrntegí.: ra Itoupava e para as zonas

grllu,le p a rte! _....,..,.......
.'

.

.

--= C(.S" dt' onde melhor pode- � colouíaes allemãs. até desap-
das t r o p :.l S A.' �r �lll'ant'l"''''' 1VI.aq riam presenciàI'. ae aero.naveipa�ccer no horizonte da ma-

de assalto. I'? a" 1-\1'1....... & (IA 1l,. allemã, A's se18 ;,e mela o j nhã nevoenta.
B!ltr('tanto é de T. r mano dos Padr>s. a colina i Todos os habítantes per-

notai' que oS80l, chado e homenageado I
onde está situada a Igreja,

I tnaneciam em suas posições,
S H. G"

. ' dados, em sua Sr. Adolfo Hitler, chanceller elo .,
outros morros da cidade es-.' esperando que o L Z 127 vol-

r. sermann -oer�ng, presiaente maioria, não se- Reich ' �IO, 3 -. FOl one�ecldo. tsvam cheio s de curiosos. tasse a fazer evoluções Só'
do ReichSl.ag guiram os chetes hOJe no Palace Hotel um As jancllas de numerosas bre a cidade .

.rebeldes. O go- I banquete ao sr. Aleantara casas estavam OCCU[1 «las por 1 Os minutos porém passa-

·verr:o sabia de todas. as manobras e desde sexta-Ieíra á noite começou ti. agir energiea- Ii.'fa?I,ladO, l�a?e_r da banc��a popuI�r�s que eIl:p.mha'ya!I� I ram-se, e o Zeppelin não vol
mente detendo os traidores.

.
.

pa.hlIsta. PI esidíu a homena- bandeirinhas. Faltau 10 1.0 mi . tava ... Pouco a pouco reco-
0

..Cii.P.... itãO. Rõhm. ' .. .c.'
hej'� do

.
Est.ad? Ml1ior das tropa,s. ? '-� ass

..

a.lto ['.li aI'J:.�•.e.�tado
..

, jun.t.o jl .••...'i,'4_i .. ,;;.�. ,.lllltOl'l para as se

..
13 ouviu-se I meç0!l o movimento urbano,

com alguns cDm\Jd.uhetros Pe1l1 pl'Opr:o che.nceHer dil R:>LCU. O general Schletcher l'eSJ�- , '
um ronco surdo e desusa lo' paralIsado !leIa passagem do

tin armado a prisão. sendo morto a tiros pelos gardames.,
.

Outros chefes de outras eidal j. I
vindo na direcção de Gas- gH!ante aereo.
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par. e tr

..es.
PJ.inu

..
t.os .d�.P.yiS .Os autos,

..c.amin_hões e. a.scu[a�.se {?m. 41 ,0 4lumero dos que ate agora loraru GOll.p.el)1üaaos; a mo.rte nao sendo· po· "1·. i" . ao lado ao morro do AlPlffi, carroças dos padelros come-

rem publicados os seus nOB1BS.
.

.

"

.
'.

.,.'<,

. , 'l�; ,I' . i por sobre o rio Itajahy; .as- çaram a circular novamente,
. TO..;108�OS jornaes do P;J.Íz e!ogi,am a atitnde corajosa elo sr. ArIoUo Hitler e do mi- \ \l i :,omou

a figura
� mB:gestosa e cobr!udo o. ,'f9U.GO ..

' surdo
.

e

lllstro UoerIng� que. salve ram o pelZ de ,urna eatastro phe.
. .

. H""'�� Imponente do uratr Zeppe- i long:nquo que hlOda se faZIa
Hoje o chauceUer PiH'tiu de UVil0 para Neubel'g onue conferenciou longamente, com I n 'i lin, saudado por gritos de ,OUVir. As posições foram sen..;

o pre�d.ente Hiudembargo. . I � '\ � 1 enthusiasmo. _

'
do aba�douada� e a cidade

,

'.� \.., . i A grande aeronave aUema I voltou. a normalIdade, perma-
--Q --- 'n_=......�__�=_��_

,.fj�}, ,.
voou v8garúsamen. te até um! neceudo, poré.m. em todos a

,f \
",

cima do centro da cidaae. j impressão de que o Zeppe-
Reuniu-se o g_abine- ;faUesuu n prjnci�e CDn .. rChegaram a Berlim} \...... onde permaneceu em quasi lin ainda voltaria.

t j I I 11 h d � �,r;\ �,. completa immobmàade por, Justamente ás 8,5, o ronco
e a emao

. sorte da "ouanda os so eranos () '[§ ,&;ti;r:5 ;�, varios minutos. Sobre. e!le 1 inconfundível d?s motores
BERLIM, 3 -

ReuniU'Se!
i.I lê

�não l{�tj';if pousaram os olhares curlO-,Maybach. annu�clOu a volta
hoj�;,o gabinete allemão, Hob·. .

PARIS, 3 -'- Falleeeu f!. prín . E' L 'l. 1 ��hl.:tit".. I
sos de túd� a nossa popula � da aE',!ona_ve, fazendo a 'p0-

a r1:i'êi!lideociu du. chaucoHer clpe Henrique, com a ldb.de !3 .JR. IM,. J.
- Chegaram

�\J}'.,;"�t'!'?'f. ção que nao se cançava de pulacao VIbrar de enthuslas-
A4hIr Hitler que expticoll� de- de 58 al1nus. O príncipe C01- hont ..m á E'st!:'_capital (:8 so· ''{ r '� li, contemplal-o avide.mente. mo novamente. O GraU Zep-
vH1ütdameate os ultimus a- sorte casara em WUl cotD a f berün?� do SIao qu� IOra.m "\� Ao vel-o, bem perto de cós. pelin passou· velozmente 80-
eohteeimeütos verificauos no I princezh

Guílhcemina da HoJ�! re.c�blllos na est�çau pelo vieram-nos á mente as nu·, bre a cidade rumando p&.ra
paiz. O cha:::.celler afl'irmou landa. :lJilOlstro di) ExterJor, repre-

. . ,I" merosas viagens que já ha,' Itajahy, onde chegou ás oib
que agiriL energicamente por' .

; sentantes do ��)Vel'no e nu- Sr. Aleantm a 1I1Oehado
via feito em todos os conti. e meia. Durante cerca de

estarem em �lericro mHhul'es lo G t
- r v· '. mer,osas auctomiades.

. gem o sr. Antonio Carlos. nentes. : dez minutos, tendo já à sua
de vidas

b
\,

sr. . e U 10 ar-, A. tarde (l sr. AdoU· Hitler Disc�rsaram os SI'S. Amo· I Ver'Jadeiramente aqueUe! silhueta d<:"sapparecido por
O gaLO vou .BI

..

ofibel'g, mi'.I.
gos deix.ará O iem

...co.mpanh�a ..dO ..
lv..iini.st�o roso. LIma e dra. Cl'Hlota de gigante do ar, que tem de entre as bl'umas,iez·se ouvir

nistr? da .defesa, ralou en· poder I
do E?C�erlOr, VISitaram (/s reIS Queiroz, em nome da b::tnca- comprimento 235 metros e i o ronco do L Z 127.

segmda dIzendo que a atti
.

� �o SI a'O. da paulista, respondGodo o de diametro 30 metros, visi-! A passagem do diJ'igivel
tude corajosa do sr. Ado·!' ;

sr. Alcantal'a Mach:ltlo. Que tou todos os continentes do alIemão sobre nIumenau fiar-
Hitler bavia snlvo o. paiz da I iOS TRABALHOS em l.:revcs pflla'\'ras agl'ade· universo. já tendo carregado cou um acontecimento ines-
guerra. civil. foi approvado : NA .ASSEMBLE'A ceu a homeuag�m. cerca de 20 mil passageiros. quecivel que ficará gravado
logo após que as medidah ;' .. , .._

".
.

.

'1 �.� -. . Alimentado.:t gaz hidroge- em nossa historia devido á
postas em exorcicio m.s dia.' :C�ntU'n.&am as vota- O Si.'" Aní·onio uio e possuindo cinco :noto- sua grande significação.
30 de ,Junho e t e 2 de Ju : ç:@es das emendas t

. ".
" • • �

.

lho, sã!) �onsidel'adas neces, :f.· .d.a .11"..

edacq;;ão f. ii_na!. ..'1." Car.los .

substitUE""
_

�arías p.ara abatar.a tent.aü" RIO 3 N
U

. 'lade aita tlahição. Foram ihojf> �s deput��s se:�:â,1U�� l r.� O C·hefe do; fORAPií LICENCIADAS I' Nao foram fu-
�����v��afei:�il��:�aass����.��! ;ram a vot�ção, das emendasl "�d AS TROPAS DE! zllados
rem a autonomia do Y)artidol

i dn redacçao {mal da. Cons- Uoverno I lflSSALTO ,1 �. .... i t t lição. .
_ ')'

R. BERLI�, J -

. q goVe!110(� eis únanceiro-economicas. .

! Falaram os 81'S. Raul Fer-
I RIO� 3 - () s;': Anto,:o I BERLIM. 3 - O sr.

Goe-l desmen�lU a notICIa pubh�a-A sessão durou das dez I nand,'s, Levy Carneiro, Fa-l Ca1'1,08, c;�m,? pI'.esl.dent:. l,(,a I ring dirigiu uma proclamação da em. Jornaes d.o S�rre, lll-�:r:��nhã até ás 6 horas da
bio t'odré, Carneiro de Re. ASSemblea lillll&tltulllte, l:lUS- a Berlim e Brandembu:,go, nuell(�.lados por lm�lgran�es
zenàe, Fernandes >Tuvora e na qual diz qlle as tropEs de all�maes, de .que tel'lam. SIdo
outros. assalto estão licenciadas ac- .

fUZIlados o bISpo cathohco e

! A minoria ·classista enviou tuaJmente, não podendo usar' seu c�efe de exercicio nes-

j uma de::::laração de voto á 'uniforme e ficando prohibido ta capital.

.
'. I mesa, em que" lança o �eu igualmente � uso do punhal ------------

PA.RHS, 3 ,- Conl'erenc:a- SR. GETULIO VARGAS 1 protústo �lli .vista da attItu· de J;tonr.a ate segund� orde_fi il dOt"· d "O p'liZ"rani hoje, sobre os succe!>� '. I de da mmona que ante� pro-l Dlz aInda a procLamaçao II e 11&10
.

o IH

80.S ,2hlemJies, o sr. �arth'(ju� ..

RIO, 3
..

� �os .

meios offi· metter� seu. apoio á repre· f do I?resident� d� R-eichta,g foi vandl.Jnrru:;:nstl'o
.

das I'eIaçoes ex- maes
.

acredIta-EC que {) sr. sentaçao claSs13ta nas assem-I que Iwam termlllanLemente pIO UI I.m Uu
1rangeira� da França, e 0IGetuliO Vargas abandonará bléas e&taduaes e que agóraj hibidos os ajuntamentos na,;! RIO

.

é
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mb<i

..i.<.x:.a.do.f b. l'Ha.JlUi.C.
(} n

..está.\."•.....
go
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Yer

..n.o (.IOl.'g .dJ.·.a..s a
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e
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g:H'.a.m. ".

.
.

\

ru.a.s
e

que.
futuramente

LOd�.S' zioni G:uerJe C��mAp���U��;eavital. .

das eleições presidenciaes, .�...
.

I

que p'estarem juramento de
�. d d' t'h'l'"' I' d

. l i! rI l'd d
-

H'tI d 5.200:000$000 o edi.iicio d.o
a.Llffi ..

e se .

e8.lil.comp.a.
1 11-

!'.I. f:iirÍi1.
f'!

l�. l.\l",in
. !JL'. com-l

li, e 1 a e a I

e.r
evem p�o-

-�---
.
,m

zar.. rmumtI lfJDiiV! C!rl UI VaI' com a,;�os que esses JU- "O Paiz", situado na Ay��l .

. I.-�'�,_"",.-�...__.��__'_c_ i.�nhias de..
' snnUf.OS

l'amentos não são Ie!tos uni- �:rá��m�I��C� e� ���l���As proximas eleições bO!imlO ZeDoetin partiu � <4.. � t.!!3 1

I
camente com os lablOs.

0"21' será edificado um mo-

Vianas
.

...•.. honte;"; de. Recife ho���In4r01 a��ro����o a�: II Promolgacão a '14 derno arranha-céos de 10 an�

LA .PAZ, 3". - O governo 1 .

RECIFE, 3 - Hoje ás 7,50 meníia que pstabelece a na- de J" Ih? .
dares.

holiviano
. está. convo-jPa.rtiu para Friedrichshaií'en Bíonalisação das companhÍiis

.

O sr. Antonio Carlos U O. -�-------_....._......-

can.d� {} f'leHorád� para as l0 di;'igivel. GraU ZeppeHr:tl d;e �eguros, dev�.ndo se con�- tituirã o sr. Get!llio Vargas ��I, 3_- C:aso a: Consti- para que a mesma seja feita
pleIljú8.s ...

do preSIdente da,}evando nume:ro�os·passag'el-'ütulrém em SOCIedade brasl�'que se afa.stara do poder tmcao nao seja prornuluada no dia 14 de Julho, que re-

RepuQILCa, camara dos depu�! r?s e enorme c{)r.!·€spo:pd:�l1 ,>ires 1113 emprezas extr�ngei-! quarelJy:_ e oUo. !:iGra.s antes no dia 5 de JUH20, 112. ""uma presenta tarnbem uma grano
tado$ e parte do Sp,nado. '.ela. quo operam no p81Z.

1 da. el 'Içao preSldenCIaL ! corrente politica ql.!::" b2lte-s8 de data historica.

iii JF

consprrocoo
her na Ali

laSchl
nha

Graff

o d
11-

a poputaçao

briíal1nieo em conferencia
Barfhou o embaixador

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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P()f"����Ill do sr. Cap. Preteíto e para conhecimento i Idem á Japy Fernandes does.
dos.Iate

, ..

ados abaixo transcrevo os termos do telegra- i nos. 6 e 13
.

ma lió'
"

recebido da Interventorta Federal.
I p

2 Fiscais Auxílíares
i) em SI'. CeI. Interventor comunico-vos Ministro Idem á Eurico Zwicker doe, n. 6 200.000

Fa
..

z

..

8

.....
•

...
n..•.....•.•..d.·.......••..•8i.·.•...••.•.

·ã
....C.
0

..

rdo telcg.rama....•....
e

....
��fi in�er-yen_torja anrTh

.:

a que 'J
Idem á Eduardo C

..
Ulriéh

pelo'��creto 23.90� taxa viaçao nao l�Clde sobre mer�a- d�c ..no. 17

d{l;ri��.:que comercl3l11tes. conduzem veículos sua propríe-jq Diarías e transportes de
da��.J�esmo titular telegralou

. delegado fiscal. recomen- funcionarios
d:anqg-lhe tnleranoía cobrança aquela taxa evitando la- Pago á Japy Fernandes doc. n. 14 20.000
...

,�autos flagrantes tanto quanto possível. Sauds. Pago � Oscar �. Starke doc. n. :�3 10.5eo
.8. Ivens de Araujo Secretarío Inierventorla. Idem aP�ul� _Garbe do? n.

.

,,4 12.000
João nomes da Nobreça Idem ao Oapítão Antonío Martms

'./ Secret!lrio da Prefeitura dos Santos doc. n. 46 12.600
<,"; ,

r Compra de materíaís de ex-
.. !';�'>i···.,.·. pediente

;ft,,;l;Jalancete da despesa e receita dei rd��: ��:;�: �Va�� ���: ��.17 ������.--, "-.'

S Publicação do expediente 'e despe-
1 n a' 7 do [unho de 1934 sas e/telegramas

• �.:li.. . Pago ao jornal "Cidade de Blurne.
nau" doc. no. 8 202.000
Idem á Cía. Teletoníca Catarlnense
doc. no. 59

3 - Instrução Publica
b Vencimentos de 11 protessores
de 2· categoria
Pago á Leonídas Westarb doc. no. � 120.000
Idem áJoãoHrast does. nos.19 e 20 210.000
Idem á Silvestre Stralkowsky
docs. ns. 21 e 22
Idem á Maria. Madalena Buegler
does. ns. 23 e 24 240.000

c Subvenção á. diversas escolas não

5:231.300 municipais
Pago. ás Irmãs Franciscanas does.

20.000 nos. 25, 26 e 27 300.000
4 - Higiene e Assistencía PUbiTéã:"'"'

a Vencimentos do medico Municipal
Pago ao Dr. Affonso Eabe doc. 11. 4 500.000

b Para manutenção do Hospital l\Iu�
nicípal ínolustve a subvenção
Estadoal
Pag:o a Gustavo Maier doe, no. 3

2:112.200 • Idern á Max Puetter doc. no. 35
Idem á A. Reinert & Cia. doc. 35

7:363.500 Idem á J('án Medeiros Seníor
doc. no. 37
Idem á Pcerner Irmãos doc. 47
Idem li Irmã Marcela doc. no. 48
Idem á Irmã Marcela e auxiliares
doc. D. 49

'

Idem á Fredertco Schreíber
doc. n. 60

d Socorros Publícos
Pago á Carlos SChumann doe. no. 9 24.000
Idem á Juvencio H. Pereira

135.050 I·
doc. D? 1� . .Idem a Joao Medeiros Semor
doc. :::'0. 38

I f. Enterramento de índlgentes
'Pago á G. A. Mueller do e..n. 39

I' a
- Combate ás epizotías (je gado
Pago a Moacir Fernandes doc. no. 10

19:248.200 .. ... 6.- Despesas Policiais e Judiciais:
---�

I b - Inspetoria de veiculos
21'):746.750 Pago ao Tenente Asteroide Aran-
20:S96.0ô4 tes doc. DO. 11. 100.000

47'6�:j') 8i'4 Idem a Benedito Barata doc. Dr. 11 9 700
. . _. Idem á Afonso Farinhas doc. nr. 11 200.000

c - Vencimentos do car-cereiro à& cadeia publica
Pago ú, Manoel Antonio Aloino doc.

n. 11 150.000
7 - Serviços Getais:'

a - Iluminação Publica

! Pago a Empresa Sul Brasileira

I
de Eletricidade S. A. doc. nr. 28 53.GQO

. Idem á Fürça e Lu:z Santa Catarina
\ doc. no. 40 2:566.400

" 8 - Obrss Publicas
a - Conservações e Construções

l.. Pago a José Eberhal'dt doc. Dr. 12 256.000
I idem a João Rroger doc. no. 16 57.000

idem a Inacio StralkowskJ.' doc.
nr.30
idem á Francisco Loos doc. 111'. 49 u.
ide:m a Diverí;os d{)c. m. 29·

b - Compra de materiais
Pago a Rodolfo Kraemer doc.
no.5

. idem.a Emma Manke S. A. doc.
nr. 31 61.000
jdem a Breithaupf & Gia. doc. nr.4l 1.700
idem a P. Scbeidemamel doc. nr. 42 33.600
idem a Oscar Krepski doc. nr. 50 185.400

10. - EventuaIS;
--

Para despesas não prt'vistas em outros
titulas, porem' Índisuensaveis
Pago a Oswfl.ldo Côrrea doc. m. 43

Contas a Pagar da Oebtão Anterior:
Pago a ato Rohkoht doc. nf. 44 105.000
Idem a Empresa Força e Luz
S. Catarina doe. Dr. 45 2:602.500
idem a Alberto Entres doc. nr. 51 1:336.000
Idem Juros de apoliêes munici-

281.000

200.000

,RECBITA ORÇAMENTARIA

128.100
47.200
76.100

11.900
1 - Receita Tributaria:

a Imposto de índustrías e pro-
ítssões 1:062.500

C Imposto domiciliar 834$000
d .Imposto de veículos e placas 948.000
f Imposto de gado abatido 171.000
g' Im posto de publicidade 10.000
h Aferição de pesos e medidas 1:490.000
C Remoção de lixo 12.000
j Emolumentos 140.000
k 'I'axa de expediente 148.300
e Licenças uíversas

,
415.000

2 - Renda Patrimonial:
b Alugueis de propríos muníclpats
..

3 - Renda Eventual:
a Multas por infração
b ;.vlultas por móra de pagamento
c Cobrança da divida ativa
,d Subvenção do Estado ao

Hosnltal Municipal
e Renda extra orãínaría do Hos
pital Municipal, etc,

210.000

70:000
62.700

1:493:8:::;0

400.000
60.000
308.200
80.300

85.700

.. DESPESA ORÇAME�TARIA
8 - Obras Publicas

a Conservações e construções
Recebido de Neberto Correa 22.750
Recebido de Manoel Tobias 22.250
Recebido de Vallrtdo Soares 12:025
Recebido de José da Silva 12.025
Recebido de Jacó Eberhardt . 56.000
r - Admin'jstl'ação 8 Ftsealtsaçãe

r Compra demateriaís de expediente
Recebido da Prefeitura de Indaíal 10.000

660.000

60.600

5.000

78.500Movimento de Fundos:
Banco Nacional do Comercio
o/dívida consolidada.

. ...

Banco Nacíonal do Comercie
c/ponte Indaial
Banco Nacional do Comercio
C/disposição

14:023-200 34.000

225.000

5:000.000

Saldo anterior:

DRSPESA ORÇAMENTARIA.
1 - Administração e Fiscalisação

a) Subsidio do .P!efeito. .

Pago ao capItao Anto�-rb M3.rtms
..

dos Santos doc. no. I) 600.000.
b Repl'esent�çãq ao mesmo doc. nD; 6 150.000
c Secretar]\)
Idem á ';;oão Gomes da Nobrega
doe: no.· 6 500.090·.

d Cont&dor
Idem á Germano Beduscbi doc. n. ()

e Tesoureiro
.

.

Idem á Alfredo Kaestner doc. nO.6
f

.

EscriturarÍQ
...

Idem li Walter Puetter doc. no. 6 400.000

g AlmG:,&:arife
Idem á Arnaldo Jacintho doe; n. 6 30v.oo-D

h Encanegadú da psiatistlca e ar-

quivo,
!de,ID áTeodo:ro Lueders doc. D,.6 250.000

82.500
202.000
171.500

3:200.00·
200.000

.i POl'telrQ�continno
Idem á Japy Fernandes doc. 11' 6 19.400
Idem aí) tenente Benf'dito Barata
doc.. ll.(). 180.Soo
])atilQgl"a�(), ...••.. .'
Idem á Ré"5çilio Wagner doc. no, 6 45.000

k Intendente du :Rio lio Testo
Idem á RodoUoSchipmann doc. n. 6 270.000

1 .. Intendente de Mas8ar�nduha
Idem á Max Sprung. doc.< Doe 18 300.000

mAuxHiar TeclIico da .Seção de
Obras publicas ..., ...•....•..
Idem á Paulo Garbe c;loc: Di,. ()

oUm Fiscal

!
I
j?<\�:;::-::.

<-_-_,.,;,

4oo.0üo

Amortísacão!>

Junho
de

Beelísou-se no dia 30 de Junho em presença do Iis-
cal do Governo. o sorteio de amortízações de títulos
desta Cornpanhta, tendo sido sorteadas as seguintes
oito combinações:

HOW LfU NJC VOS
VOI GAN fUY VEZ

I

5:537.8oH I'--
j

Os portadores de títulos em vlgor contempla�os
são convidados fi receber o reembolso garantido

na séde da Companhia, á rua BUENOS
AIRES,

.

59 - RIO

. Agentes Geraes:

Livonlus & (ia.

1;080.000 r=��;=;To;l11. Ant, BMNDES lj
}:�. RU� iô DE NOV. 63 - TElEPHONE 90 .�.�{ B"'r U:b-.I1::E':z;.�-�·u 5
(; ------ -------_ .,
l.

H

I!I Maior sortimento 11I, ��: em drogas e especialidades na-.;.:{? cíonaes e extrangeiras í

I �� Medicamentos AUúpuíicos, Homeopa.tic$)S �l
I t� e Bjocbim�cos_ �i
!11i.· Sortimsilto Gom1l1eto �1p

:'.-:.}t (:
i �� de artefactos de borracha,
I �� Pertumarías, Sabonetes, artí-

�:.�2:oG2.00o i �(� gos de hygiene de.
-!OL'It.�I·
8:079.800 í ! Vendas oi} varejo e atacado �.54-

. I·� Importação directa, p01' isto �;).000 I

í:
"

I :..
.

:lPreços bara�iss�mos :{

f� - ii
•..•••••••..•.••..••.•.•.•.•.••••••.••.••..••••••.•...•.q ....•......•..•.••..•.•.......•.•.••.•..

l��_...-.....���.__..._
..........__.............................._�-�

I
H�==><-�--�--��-�"".,..,=-�-�-�""""'--

459.700 !�
! �

! i

II
n

2:{l20.30o II,

R€presentante para a praça do Rio
de janeiro

Cas::. es1abelecida no Rio de Janeiro ha mais de 70
/;tnÜ8, com n<-gocio de Comissões e Representa.ções .

estraugeiras, desejando ampliar a sua atividade com i
a l'epresenteção de PRODUTOS NACION.\ES. oierece .�
os seus prestímos aos S1'S. Fabricantes em geral.
Aos intHessados dnr·se·á as melhore'3 referencias

e todas as demais informaç\)es que desejarem.
Q:Je11'am dirigir-Fê' á Caixa Postal 7

RIO DE ,JANEIRO

pais d0CS. nrs. 52 á 58
idem a CRrlus Hoepcke S. A.
doc. nrs. 61, 62 e 63
idem a Paulo Hering do�. m. 65

-�-
8:213.000
2i:i84.bÕÕ

2:9510.000

1:154.800
34.700

7.687.200
28:971.700
tS:67U 14
47:642.814

Balanço de contas

Oonfére
10.000 Irr...alter Puetter GeJ'mano Bedusehi Alfredo Kaestnel'

Escriturario Contador TE?t5oureiro

I
Antonio �Martins Santos

Prefeito
Todos os livros e documentos relativos ao presente

: balancete estão, na Prefeitura !\1ullicipal, á disposição de
'quem os queira examinal'.

_.--�--------�------����------=----===-==--------=------�---=�� -= a �__�__.�-==-__==== =-==-=====-=�� � �

;i," · ••
·

.•....·•.1·...
·

•..

·

..
/

P a r a 'f, ;i)�{r e. s
Nos r i fi S e,':?,''-f_J e x i g ·a <

1
Contra aC.�;do urico

�--�--------�- �--�----·--���----�----�----��__����'WQ���,�,_������.��=-__�__� ===-===-=-=- =-__ -==-__-=�� .�$=. __

ti I h
Effeiios maravilhosos

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



j
____-'- 4 I

�.
_

�"O Ili,I.,GROPP IRMAOS & elA. Ltda. �'SANTA CATHARJl'\IA - BLUMENAU - BRASIL

t:
i

I�I End. telegr. <Gropp> - Codigo: <Ribeiro> o
'

m. mmm
m - I' F.W:::::tda" :e "';:,7':::".'h_ li,'I O Caixinhas de cedro, Ü, de cedro, imbuia, pinho,

........

O ba.g�lassú e pinho � louro, carvalho,
1 .

O gr�de :emedio brasileiro; Ele . Assoalho � eangerana etc. !
.

]
XlI' ne r..oguelru, do pha�mace�tic? a I�. em. frizos e tacps 'i:J Compensad.o1 de cedro

I·1
.

Químico João da Silva SIlveIra,

.D
fonos, rodape � e plU· o.

vellde·se em . todas as Farmacias, I o ..
.

.

....

I.D.rog..... ·.a.. I:.Ias... e..
cas

..

as

..

de

..
ca.m.pa.nha e., .0 ..

·

.. po.r.
tas.

compen.
sadas e folheadas com ImbuIa

JSertões do Brasil,. bem aSSIm nas: �.�lRepublicas Sul-Americanas. I? ��1ii'80��$ij
���.��,����������

livraria Carl
f Offerece as seguintes novidades:
f

I
Aurélio Porto - O 'I'hesouro do Arroio

do Conde 5.000
Aurelio Pinheiro - Macau 6.000
Adhemar Vidal - O Incrível João Pessoa 5.000
Carlos D; Fernandes - Viúdíeta 6.000
Oastilhos GoycoCiJéa � No Circo da :Vida (}.ooo
Chesterton - O Homem Eterno.' 8.000
Carlos Rubens - O que a� Mulheres nãocontam 4.000.
Carlos Maul - O Homem que se esqueceu

de si mesmo 5000
Chermount de Britto -. A Alegria do Peccado 4.000
Divers(ls _ Lenita 4.000
Diversos - Capitalismo e Oommunísmo 6.000
Emil LUdwig � Líneolu

. .. • ..
. .... 2�.oooF. WiUs Orotts ---- O Caso Pousou (CoL Amarella) ::>.000

Goudin da Fonseca - Portugal na Historla 7.000
Humberto Freire _.;. O Carnaval de Outubro 5.000

I.'
Ildefonso SimõesLopes - As Sec eas do Nordeste 3.000
-Iosé de Mesquita -'- Espelho. de Almas <1.000
Joseph Roth � O Romance de um Pobre

Professor
.

5.0.00

� -Iosé Jobin � A Verdade sobre o Salazar 5.000

� Jale Harríson - Nasceu uma creança 5.000
I; Morrís - Marta a Incouquistada. ....

�

7.000
� Miguel Costa Pilho.....:.. Os Façantes da Revolução 5.000
ti Mo�zart Firmeza - Poemas Heruicos da Revo-
i lução Paulista

. ...

� Odilon Azevedo .-'- Ainda. Existe o Amor?
OJy.ntho Sanmartín - 'I'erras da Ameríca
Odecío Camargo - .Insamia
Paulo de Magalhães - A Mulher que Morreu

3 vezes

.11.,....
Rubey Wanderley .- Vida Amorosa e Jorna-

lística de Mario Rafael' .

R. Austín Freémann -- C0!.}.10 um Ladrão
á Noite (Coll. Arnarella)

Romain Rossand - A Vida. de Beethoven
� Souza Carneiro -"- Communismo, Nacionalismo,f Idealismo

.

� Sylvio Julio - Penhascos
I 'I'rotzky -'- A Verdade sobre a Russta

� Voltaire - Candido ou o Optimismo
� W. Niemeyer � Movimento Siadicalista no
,. Brasil 5.00p, X. - O DomiIlio do Mundo pelos Judeus 4 DOO

Xavier de Oliveira - Esoil.'itismo e Loucura G.ooo
I Xavier de Olivei.ra ..:._ O EXf�rcito e o Sertão 5.000
Nicanor Nascimento - Diretivas Constituciona�s 30.000
Djacil' Menezes - Introduçilo á Cieneia d;)

Direito
Heraldo Maciel - Noções Clinicas de La·

boratorio 20.000
Floria'lo Lemos - Direito de Matar e Curar 12.000
Roberto Lyra - Economia E' Crime 7.000
Affonso Costa - Gallicismo e não Galliclsmos 10.000
Roberto Lyra :.... O MBnister-io Publico e o Jury 4.000
Laurindo Leão - Historia Filosophia 10.000
Brandino Correia - Anesthe:sia Cirurgica por

via Espiritual 8.000
Francisco de Paula de Oliveira - Mau. Pratico

de Direito das Mulheres 12.000
Eudoro �L:lgalhães - .Ma,nual Pratico do Im

posto Sobre a Renda
Edgard da Gosta Carvalho - O Pharmaceuti cu

Licenciado ' 6.000
i;[acral'Ínos Torres .� Autoria Ineerte no Direitob

Penal Brasileiro
Osman Loureiro - Modificativos da Pena no

Oir. Rrasil
Sady Cardoso de Gusmão - Dos Crimes em

Materias de Fallencias
Dr. Nilo Martins - Legislação do Trabalho

no Brasíl
Carlos de Castro Pacheco - Systeina Ban-

caria Federativo 5.000
Chrysoiito de Gusmão - Dos Crimes. Sex:uaes 20.000

4000
5.000
6.000
4.000

2.000

4.ooQ

5.000
6.000

4.000
õ.ooo
4.000
3.ouo

6.000

8.000

15.000

15.000

10.000

5.000

Cia. Malburg
�LUMENAU - RIO DO SULITA.JAHY

e export9àores àe madeir05

e fereae5

5ecção'fluvial

ao

rMiM\

I :��::e;:r�eu C
1}, ..t.,'.t,,'ijEW"'����i��"3F;'t. •.,;.�.,...,=;:r::L;) .•

·

.

.� I'
i
�--

,I-·��--- ----------=-------==-�--��------=---�

. ! a.�!l!!�!!:�!!!�}���.'!H����«�����*�

'1 Aus bons paes t� fARMAr.Hi �
.. !"" .... IH �

I E' natur;I!·Q1d1e..
a vovsa ft.e.l·hlic.i-; � ru':RUZEiI.JO DO SUL id.ade d�pen.da e.
VG�f;Og !

o.s 'l·<i I 1 � EM CSD DE MORTEII e deles depende quasi da. Sau- � I{}. \ I-Ie; desta depende, quasr eX-lt, Telefone N. 15 $(Caixões de defuntos sempre ]clusíva.uente, delhe dardes de\� [tlla 15 de Novemhro, 32 � I t k de todos os tania !3 em 3mezes, um írusco da:�, 4i' em 6 oc.
.

.

-

i: ... Atende rapidamente �! nhos a preços módicos. I

���:��t:O.UEIR;' MINANCOR
..

A i.� Serve com esmero � I Serviço de primeira ordem I
Não ha egual, Uma cr�ai�ça : ;(9.q:;';9:;';��"1P""�99.9;t;9.g;� A tratar com A. Lubow. Rua!de 11 mezes atacada de uesln-.. São Paulo, ao lado de Ricar-!I teria perdeu 543 vermes de 3; do Labes, ou na Marcenaria I'! qualidades testemunhado por. II'"' •

AI
seis pf::S�08� idóneas em It'lpe-; \...../0rreIO ereo I Strobel Irmãos.

l
riú, Ml1l_l:icl;Jio de S. Francisco

i.
. l---------------�--! do Sul filha do Sr. Carlos ,1.;....

f·
.

. i Neuremberg.. profes�·)f. Cada'Âlf rance j
I frasco e utua dose, 1 orna-se de
rurna vez em café '-001 leite. \
� Depois do efeÍio não precisa.
'1 dieta Hem purgante, I A mala aerea fecha, na II Vende-se e� 4 numeres (1, 2: Azencia do Correjo:3 e 4) .conlO,me a edade, eln·... b

"'" • II J
• � .....a;�G o ..-:;,u"

'\; todos os ncg�clos, nas tarm?;- ás sextas-feiras I

I das desta cl�.ade. � d:·og-art- registradas _ ás 10 horas I· as e na fa�rmacl.a Minancora,
I simples _ ás 11 horas

II NOTA: Se qUlze� po�par VOS-j para: P. Alegre, Pelotas.'

I \.da
saude e V

..

(J�S,J
•.
dinheiro

c?m. Rio Grande. u.ruguaí, Argenti.lI doença desconhecida e rr-medios I na Chile Perú e Bolivia.
j ahabituai-vos no cor'deço de qual· .' ,

I quer doenç8 ao deHar) �ar um 1 Para o �orte
'bom suador e de manha ceGo

I

lum purgante de Lombrigueira aos sabbados
• Minunc(lra. E' o melhor de t)·

I dos quantos eXi.stern, e de e,ei· registradas - ás 10 horas !
to rapido e suave. simples - ás 1 t horas

I __� """' � _

; Muitt's diarheas infantis são

00 IiS'A-OII c lusadas só pelos vermes e den- para: Santos, B. Paulo. Rio. í OPTIMA () 11. 1.
teso Depois procurai O vosso Vitoria, Caravelas, Baia, 'I'I d·· Maceió, Recife, Natal, Africa,me ICO.

I Venne-se na Farmacia Mi- Europa e Asia.
I nancora em Jomville.' e. em

I Qualfluer outl'ainfúrmação,I t�daR asboas IarmaClas desta
I tornecerá Q sr. Agente do

I CIdade. • Correio. I
·

Paulo
Bllunenau

Heríng
Santa_" satharlna

Tintas e Vernizes. !l(\atedaes para

Tintas
pinturas em geral
elU bisnagas para artistas

Trinta· armos de succeS80

são o melhor reclame para
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tra
tar e embellezar os cabel
los. Extingue a caspa, . ces
sa a quéda dos caoo..Uos,
evitando a calvicie. Faz
voltar á côr naturãI os

cabellos brancos,
dando'-lhes vigor
e mocidade. Nãa
contém saes de.,I;.l.......:�
prata e usa-se

f;----"1!1 COIDf) loção.

V11lro••• � •••

Pelo correio.. • • •

erw .l5iiM&F* ..

A '/�<g�m",.
�

I:
Pharmacãa �:i

; SANITAS I1 �
Il· DO PHARMACEUTICO r" GOTTLIEB ELLINGER I'

com 40 annos d� pratí- �
ca na Alb:�manna e �

no Brasil r.il
A maior ryOb

.•.·.ida.·
..

!l

.. e.
proüs- '1."'.·';..síonal no Beceltnano

BLUM.ENAU - Rua 15 de No-
%.vembro N. 44 .. Ao }a.dO do �'l\

..

i
Hotel Bôa VIsta 1Te 1 e p h o fi e, N. 210 :g

cura das

Sezões
Inlalllvel eM poucos
dias somente com

as �aIJmadas

1

Pihdas Dr.
Reynaldo
Machado

t

OBTEM-SE USANDO o

�LIX:Ili�E N'o.GVElIIU.
Errmreaado com real van

tagern
�

nos seguintes casos:

Rlle!lm�tismtt em geral, Racnitlslilo, Manchas
di pelle. Espinhas, Ulceras, 6lHlorrhéas,

Suthris, Fistulas, Sârnas.

1
ANTI· SYPIDLITlCO

PODEROSO: ANTI- RHEUMATlCO
ANTI. ESCROPHULOSO

Gl�.ASDE DEPURATIVO DO SANGUE

V�:mde·se no logar Estrada do Sul, distante 10
kmtrs. da cida.de de Joinville, um terreno com a area

de 3 coJonias, proprio pan cultivo de arroz e outros
cereaes com �erca de 30 geiras prontos para o

plantio de árroz e mais 60 de racU constr-ucção: c?m
agua em abllndancia, bem como todas as bemleItorl�s
existentes nc:sse terreno, como sejam: uma casa gran·
de c(')nstruida de enchameI, propria para negocio e

�alão de baile, situada em bom ponto, um ranch.ü
grande e machinismos uára bater arroz etc. tu1oillUl-
to bem conservado. O éomprador poderá ta:nbem COffi-

�.prar junto c.-om o terrena gado e veiculos.
IO terreno referido está quasi todo em matto virgem, Utendo apenas 60 alqueires desmatados:. �Para mais informa.ções com o propnetarw

j'I'.·GERMANO HAAKE

Estrada do Sul - Município de Joinville

I
I

II
�----------------,��-------

E.' o melho� para a

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

O Xarope São João
prQtege e fortifica a gar"

ganta, QS bronchios e os

pulmões. Milhares �
curas assombrosas! . ,,,

I Vinho Creosot;do 1IJ .

. do plta.."'ttL-ch1m.
� JOÃO DASILVA
i

.

SILVEIRA
I PoderosO' 'Tonico

hi�:i::!l e F'o.rtificwte
� ! 1" i! � t. f:..t.&l.ure�tJ.ó eo� \!rlloQ,op

t lC:�:J Ô :.��:t·<>
m.o rraq".....

�

11H;±jri �,::CONSTmllNTv. I
i "-�,,",>,_;J' DE l.O ORDKM i)L......__ .;,._ .....� .• _ •........,sM-�-�,�

:Torrado dos

melhores cafés

do Brasil

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



I á 2 comprimidos de
..

DORMALGIN elimi
nam imtned.iatamente
toda e qualquer dêr,

,Para creanças Ih até
1 comprimido com um

pouco de leitemorno.

e

Cf lid
(Marca Registrada)

commum

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


