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(asa Hertwig
representa neste estado as seguintes industrias,
WOLFMETAL Ltda., Sio Paulo. Cu;telatia. de prafa e .fp4ce«.
ESTEFAI'tO, FAltES & ClA., São Paulo. Meias.

'

FABRICA PAULISTA DE ROUPAS BRANCAS, Sã. p�urCJ. AtU.
gos para homens. .

C ..etano Merc ..nte, São Paulo. Sapatos tennis e pneus para bi
cyd�t.75. VIDRARIA CATHARINENSE, Itajllhy. artigos de vidro
em geral. COMPANHIA GESSY SfA.I Campinas. Perfumarias em

geral ElEC1RO AÇO ALTONA S/AI Blumenau, Panellas de fer
ro e maehinlis de picar carne.
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CIDADE BLUMENAO

Prefeitura Municipal de
Blumenau

Requerimentos
.

. Desoachados
Protocolado soh nr, 210 - Fre�eric@ Peruekí, Erwin

Hadlieh e José Inaeíe, pedindo para eonsteuír uma estra

da conforme as plantas juntas. Despacho: . Como requer.
desde que os requerentes doem a Prefeit�ra a tacha de

terra com 10,49 mts, de largura e construlrem a rua por
conta propría.

Protocolada sob Dr. 234 - Laurtndo Naun;.ann, pedia-
,o do licença para construir uma casa de madeira. Despacho:

Como requer. .

'

Protocolado sob nr. 404 - Hospital Santa Catharina,
pedindo isenção do imposto para' realisar uma festa de
beneflceneia. Despacho: Como requer, a vista do parecer
do Conselho Oonsultívo

Protocolado sob nr. 416 - Alberto Koffke, pedínde
para construir um muro por conta da Prefeitura, em fren
te á sua casa, alegando ter se recentído os seus alicerces
em virtude da escavação feita pela Prefeitura, para o

alargamento da rua. Despacho: Indeferido, conforme pare
cer do Conselho Consultivo.

Protocolado sob nr, 435 - Adolfo KoneU1. pedindo

tranSferenc._ i� _,dOS i.mpostos .de testada, IJI. a area de 24,000
, ,��',' . ��t:�' ·�;H· .���.. ". ;"mwJm,2 e domícílíar, Despacho. Como requer.

. .' lf. '''''1-1 C'YÃ'O': ::�
,

I�!'Protocolado sob n. 449. Henrique Kressín, pedindo � . �. .
: : : �..

"

- , ' H
transferencit;t ??,S im.postos de

testa�t.l
c/a area de 121,!>oeJ fg� Em todos os CélSOS deFraq.u.eza G

..

eral e :1
m. 2. e domícílíar. Despacho: Transflfa,se de eontormtda- f::l �'�. id d ,', f tif t N'aI ::l
de com o reqserído. f::l

r-erv OS1 a e, e o or ican e .1: acion Hl
Protocolado sob n. 454. Guilherme R&.hn, pedindo fJ �

• "�*!transterencía dos impostos de testado e domiciliar _I>ara

nj.
. ::r..� ,

'

enasC'tm. '!":'••� :�
o exerci cio de 1.936. Despacho: Faça-se a trausferencía na tg ,

.

�
,

, '",
.

"

", :;..--.:;:; :i.,forma do requerido. h: ' tEl
Protocotado sob n. 455 Frederico Fetting, pedindoncen- m '. que regenera o organismo Im

, ca para construir uma Casa de morada." Despacho: Como m Provam os milhares de attestados de clientes lU!I requer. �::� curado" ::

� Protocolado 30b tr 456 Frederico Kilian; pedindo baixa El
" g

'dú

iIDPO.sto,
de Industrías e protíssões, Despacho: Oonce-

19! A'

ven,
da nas

B,ôa.
s

.

.

I�p.i da-se a baixa. :: pilo.
-

D
-' 1:?5

i Protocolado sob n' 463. Va. Maria Schroeder, pedindo :: uarmaCISs e rogarias

:�:
liHceI!ça,

para construir uma casa de madeira. De.spa.Cho: �g::;:g���C7.l'2i'Om��.���:::::.-m;.,jComo requer.
' ,

�w ����."'.

Protocolado sob rr .464. Erwin Schneider. pedindo pa-
ra construir uma varanda na frente de sua casa. Despacho: ----,---------------------
.Como requer.,

BICYC·l.rT··ASProtocolado sob fi 466. Hans Toejes, pedindo licença.
'.

.

para eolccar reclame luminoso. Despacho: Corno requer. ,'...
•

[.' ,

Protocolado sob n' 467. João Machade, pedindo bai
xa do imposto de veículos e placas. Despacho: Como re

quer.
Protocolado sob D. 469. Carlos Kanzlel'. pedindo baixa

do Imposto de veículos (bícicleta) -Despacho: Como re-:

i quer.
� Protocalado sob n. 410. José .Nabe.ea Antunes, pediu

J do baixa do imposto de Industríaa e profissões. Despasho:

í Como requer.

Cargas, �as.sag�io� e Encommenda-, f pííar��!i)�����onJ'��u�ci�;:�m;:bg�:�8� ����llo��t�:r:af�:
Benllço diario entre 'no. , Conforto, ; Segurança .. Durabilidade

L T b
-

f' §
• Despacho: Con o requer. e' t a· venda n�

, aguua" u ara0'" aorlanopo- f Protocolado sob rr 472 Adolfo Hass, pedíndo Ileença pa-
...n;on fana-Se . "

,U '

,- lt
'"

h Bl J I ra edificar uma casa. Despacho: -Como requer. \ C A' S A R O 'V" A' LIIS �
.I ala Y - . urnenau - ara..

I"
Protocolado sob n: 473 Martha Brueckheimer, pedindo

"

'

li '

.

.

'.

�
,

,.

j" :�i C -t s,
t licença para construir uma casa de .moradía. Despacho: Rüa 15 de Novembro, 26 .. cBtUMENAU

I gua" OH1Vu e - Dr! yua I Como requer, obedecendo o alinhamento feito pela Seção
'

__....
'

_.
'

.......-...._---

li làe Obras ..Publicas.

11)1 Est.':l empresa que dispõe de cor,fonavels autos.omni- Prutócolado sob ll. 474. Ação Integralista Brasileira,

bus,; (] pode offereect' aos srs. paBsageiros pleno pedindo licença para cQesiruir uma tribuna á Alameda Rio

RI conforto e segurança. I
Branco, em úlirater provisorio,

li ' Despacho: Como requer.
I' AGENCIA EM TODOS OS LUG1�RES' MENCION.4DOS

I B1umenau _. Sta. Cathanna
f

DAN NEM A N N
-----------------------------------

Os charutos e cigarrílhos DANNE...

MANN são os mais preferidos no

mercado

A' venda em todo parte

CARLOS

Representantes

nOEPCKE s. A.

�l!JAttC/�\D�
H"-.lSVPERAVEL

PREÇO !v;OD:CO

• '1 • -

pasto denrúr>;-"o e um

, 'I' .t._ e

i')(}L1 SC�)011e f�l' cmnos

de preço bastante 010-

d'
- t •

,

KG, nüo termo meus

cL;-vidas: peça os da

{!(l;ca PU RIS ANO.

-"

Empresa Auto Viação Catharinense ltda.

, ,E' natural que to vo�r':l felid- '

dade dependa �e vossos filhos

� e d.eles depende quasi da Sau
t ie; desta depende, quasi ex

J dusiva.mente, ::1b lhe dardes de .

13 em 3mezas, �ru frasco da
i afamada.:
LOMB�IOUEIRA MINANCORJ�
Não lia. egual. Uma cre.ança

de 11 mezes atacada de desin
teria perdeu 543· VeI'mes de 3

qualidades testemunhado por
seis pts�oas idoae!ls em Itqpe
riú, MlJniCl�iQ de S. Francisco

---------.-- -.- •
l do Sul filha riu Sr. Carlos J,
Neuremberg, professi)r. Cada

I frasço � uma doSe.

T.
orna-se de J ... _

uma' vez em café com leite.
Dt'pois' do efeito não precisa

I
�peta. I\em ptlrg�Ulte. um purgante de Lombrigueira

.\.Te;lde-se em 4

numero!'!, {.l, '2 �:nnhncora. E' O melhor de tr
;3 e 4), confQrme li. edade, em dos' quamos existem, e de elei
todos os negocios. nas farma- to l'apido e suave
das desta cidade e drogarí- Mlllbs' diarheas infanti� são
I.�S e na farmacia &linanéora. clusadtÍs só pelos vermes e den-
NOTA: Se quizer poÍlpar vos- ttt;� Depois prflcurai o vosso

da sn.ude;} VOS",,> dinheiro com medico.
doenç:l dest..onhccida e remedios Vende-se na farmacia Mi
ahabituaj·vosnoco!'.leço dequal- mmcora em JolnviUe. e em

I quer _d.o,enç'l ao deitar, ?ar um todaR asbo.as farmacias desta
bom suador e de manha ceGo cidade.

'

Tintas e Vernizes. h1ater:eas. para

pinturas etn gerai
arn bisnagas para artstas

Paulo
Bhunenau

Tintas

I
I

I

fo. cura das

Sezões
IrrlaHivel eúJ pOUCDS
dias somente com

{lS tlIam3Ó1S

Pilnlas Dl'.
RRlualdo
Machado

--,-�"----

1'J -

l!ering
Santa ��thap.i,1l1�{,l;a U, .t ItiHli

I f' Evite as doenças
í �nfecêiosas !

. CQm f06S�S (jl M S
TY PHO - F;-{;BHL.:5

t,)PIL:\('},O
o tfatarrwD�O de um

caso de t�·phQ ê n;r.is
dispe.nlHü:;;o do· qiW o

C!ES.O il't� ürna in�t1d�tl'
çi'w �O�\iS,;, -- DEFE:J
HA rOSI A. 8AUDE DE
SUA FAlUUA,I

P�����"

t.
.

O �������oi ro.. G
EJS D "POiYslrA. L» f

lSrt «Jupiter A. G.» �- «Jupiter .D. M.»
,

a
� SUperfosIatQ Mineral

'

..,
Farinha de Ossoa

da
/

flekeiroz S. A. ,/

"

/
São Paulo - Caixa, 255/

I
São as formulas complfI{as t-e os fert�lizantes que �ft�antem �

farta colhei.f;á ,

..

..�����stI

Aos bnns paes

;<.I"õ. tem to.... , dór nall

çostllll' 1& nQ peito?
U•• o poderOIlO tonico

vnulo CREOSOTAOO
.. j>ba� � c:hW.

JIAI.1tA IIl.U ªmÜ
-

flflJfa;&I1o 1:911'1 .-
MIM IUI IJI!lmiU •

ronv,t••ClIIlÇU
TONlCO SOBERANO

DOS PULMÓES·

---------

DE TODOS OS
TAMANHOS

DAS MELHORES MAR
CAS.

'

.. ALLEMÃS, ,P:E-,
'

LOS MELHORES, PRE·
ÇOS: desde 380$000 a�

tê 6oc$aoo.

SEIOS,.' FIRMES, _
.. Pessoa

\ que.usou. um prepar,ado a.me

ricano com o melhor resulta
'do'e' com étteíto ·immeruato
do que tem exclusÍvidade pa
ra f�brlcaçãQ e •ve,da. '., para·
o Bra6il, envia pelo eorreiq.
a, quem' l'emetter 15$oôo' em·
v,llle postal. "heque bu carta
reg�frtcrada com Talor � Mme.
.'. Sarah Evens -:- CliÜXâ POS"
,'tal, 91,8 - Rio:

'
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é pr8&i�o fazar· para viver mai�
'. da 100 annos ?

����;6.���
lO Exijain. o' sabão .

j <''Virgem EspeciaUdade)� de WETZEL I&, ClA_ ,.. JOINVlLLE Ilo!a,CIi Ileglstrada)
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O ideal para cosinb�.. lavanderia e 'lavadeira�
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