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EDIÇÕES As QUARTAS E AOS
SABBADOS

I VENDAS A DINHEIRO OU PI\ESfAÇÕES

I
CASA H�Rl'WIG, Rua 15 de

- Novembro 127 -
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Prefeitura
Timbó
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E

Especial para "Cidade de Blumenau'

pelo Dr. E�nesto JliilIer
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SePá �6�rua�izado O NOVO PREFEITO DE
O mUllStllrlO

INDA_YALRio, 17 (P.) - Volta-se a
insistir na notieía de que o

mínísterío será brevemente
reorganizado entrando: a cal
laborar com (J sr. Getulio
Vargas dois importante pró
ceres da opposíção.

Estamos seguramente mtor
mados de que será nnmeado
preleíto de Timbó o sr. WaF
ter Mueller, pessoa de .des.
taque e prestigio naquella lo
calidade vísínna.
Comprovando-se esta noti

cia, Títnbó estara de para
bens pois a escolha recae 50
bre um de seus membros
que se destíngue pelas .suas
reconhecidas qualidades de
administrador.

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



.1 Notificação I� ".�� 1.1
I A' todas �s pessôas que fôrem ou EC julgarem C1·eJo· �I Dr. 01audelino Alv<;>:;;o �e AnHJjo -.:;:.11Iras de meu :Hnado manco LEOPOl DO KRETSCHMAR, pe-i·�

- ADVOGADOS - '1:1
ço f8zerem me a re clamaçãe dos [. .;'1.:8 credites até a tlHta

I
!;§

de 31 de il'laio corrente, (-TIl mír na Nsiliencia no H.iQ a,
BlUMENAU - mo Df JPNEmO �

Bcharlacb, munlciplo de DaibC'rgip" depois de. cuja ()uiaH Ieonslderar-me-eí desobrigada de qÚll1"qu�r prestação de �� GAUSS CIVIES. COMb1ERC1AES E CR.!r-:HNAES .'

cont as. . i I)' Prl)c!,m;tarios em ff:!ràl:Natu:rà�;tilÇÕIllS. l'/lar�"s dI<: F",b�i=. Piite�t>:

i Outrosím, pe ço á todos que Orem D.l)BSOS deV(;Crn�5�frj a.

� o iav?r d� �e procurarem
..
em.m.iIl�a je�jf�eIlda até u Ja-h�1 d3- imfc!:.,"i'rCl. lviO'nt!;!�i�s. r�t:Y!i<JS. f'c::t;i;:.;!S:, R�C"!i:h;m<!i!tvi 110 111eZCIJW �.

gta aeima Indicada, (�Dde_esrarel a Llls_pcslçao lH1J,',S acei't(i��
. " _.' . ,..". I ... �

: d.e contas e Tegula1'l80ç!W dos negccios do meu Ituado ma ..

���� Fll:derl!L P. ...:,':oaheClGl'::rrm de S]f1�clf(:"!,;::S. /;S.:::;;;��c dI! �'ll:"'Ht1,,:;. R:,vlzoes:

i'
.

mio. Ir; C'
• 4 C o.:

i:tJ
fI,'Ullil!!:S peran.i?;; ortz =prema_

-

_.

Rio Seharlach. 8 de Maio de 1935.

I�l
.

_ . =_ � ..._ _ , ..� ��_!!i'
Irma Kretsehmar, nase. Jensrn; ����.Jf.'E{!-��R��&':";;';:;:li.i:�;;.;:t'·�\&';.B�;1.,i'&,�.<i."'-'·7 �

c.

[ I" �íT'"� -,�n ... I'"'!I
.

n"..,u'í n'--· ,,- .....�',... "'" � ,
. ., -ç, "..., ....i :

,

., ,�.� ..._ _..
�lh�ú0l Üy u:':: !(tllUU�'J L���:.i'•.h,H..tlJ \.f��

� 'S'l 'l! �� w .===��'":-=,.,��
-= ..

� I BJu rnenGü J
i\j 'J1 IJ.s! I �V I �1. E � I Ae li i��t;J::T�ltl��al I

�� De Ordp.fi do sr, Coletor di.' Rc;::;f!as Estarluats nesta i
'H];! I}.J!H S nc n �" m' ' d ciUnde, torno 13ubJiCfJ. para o eouhectmento de .tvdC's os In !
h.lj aua rAitti l�ii liilJ ;� � �

�� teressados que, durante o corrente mec de :MaiO, \'m todos 1

� P. os dias ntejs,. se ar.reC1.Hill! n�s�a. e em �Od8.S as CUletorks!Hde Rendeis Estanuals do Munícípio, o pruneiro semestre do� '- ....-9'

�hmpusto Territorial e relatlvo ao corrente o zereicío. »

�i Os srs, contribuintes que lldY3.l'em de sattstaaer o pu- �_e _"..,...._......,....,.. _

i(gamento de �U3S contribuições dentri> do praso acima (!e- � II' �

:!ierminado, - puderão fasel-a::! nos mêSff, {�e junho e ju·�Prefeitura 1\ !1UIPhO acreseídos com as multas üe 5 e lO'!. reqJetivam�n-� § ii. IV�

� I te� T.er.mi�a�do e�tes prasos,
.

serão t'_?drnfdas. as Cf'�·ti· i n iC i Pa I
É a (Ioes oe Dl vída - t\tlVil e rem etidas á Prometeria Publíca �

�oiCia Comarca, 311m (1\ ser ü�ici;-!dn a cobrança executiva� 1)s�:;4J.0r;� �J r;7r� E I I"'"r Z f 1.... � de h('ordo com as 11'.'18 t'm vigor. l
r.l 'L'f� [�,<l. h1 1'�" o,J

�ô 0;)let01i(1 de Rúndas EstaduaÍs de Blumenau. 8 dei O '}� F G .....0 Pedus��maio de 1035'
"

, .

.J mehul,o . Pf!!la� .

lo). ,-

�i ELPIDlO Ll:VJA � cm,
. se?l'PW1'lO mtermo do

!in Escrivã;) !Mmnc�rlO, l'espondendo pelo
'''''''''='''"'''''''''''''''''''".,..'''''''''......_='''''"''''''''''_,,<=<J"'''''''''''''"''''''''''''��=.. iexpedhmt.e da Prdeitura, no

�"'" ::r. �"'I
� uso dSH SU�lS atribuições;

. " .. t.-_-iSJ"·F�' � l)ignp,,<"�" cifla'j"o A90DSO
...; t <..J 1.1 _ J.1Ii'.)t." V .1-..!i \. (1;._ 1 �

� FHin!1:!B dfls funções para
� que ÍÔra de!:iignado em por
I tarja n· 52.

I P.feÍ�;Hul'a Municipal de

i Blumenau, em 7 de Maio de

11G35•
.

G. Bedu,schi
I Secretario int. l'esp.pelo exp.

I Portaria N- 58

I o dilaJão Germano Bedus·
"chi, SecretaJÍo iuterino do

� Mun':eipjo, ref'pondendo pelo
� expe fij e11te da Prefeitura. no

� us:,) das suas atribuições;
� DisiglJa o cidadão AfoDEU<
'Faril'ho8, para exercer inte
; l:insffiente as funções de IIl3-
Ipetcr de vejculos, percebcn'
fi do (t gratificação, que lhe

I comnf"tir,h,'Pl€ilura Municipal, de

! Blument\u, em 8 de Maio de
� 1935.
I G. Bedusclli

iSecI'ctarío int. n-;::;p. pelo exp ..

Portaria NB 59

.I

SAllÁO·
II

VIRGEM .ESPEGIALIDADgB

ARTIGOS DE QUALIDAD.E111.

Representantes em Blurnenau :

L I N
-

•.�l RUA QUmZK 28 PHONE. Z8
. Edições ás quartas· feiras

',e aoS sHbhados

DL'edor-: P.roprietEl}o
.I�CmLLES BAI01Nl

,·R"dacção e .oHieinai3 :
.

Travessa 4 de Fevereiro Jl' 7
. .

.

Caixa 'Pc$tal- 57
3I�UMENAU
Santa C�t1Hlrina 'f_

!
.� ,"

��
. .. 1.Ar 31) • • • • - •• 15$COO iiSe,.'1estre .• +. 8$üí!lJ • �

'1';1] 11. avulso· , . $206

�I'Nl!..J1. atl'azado .. $400 I
'lMPORT}:S,NTE

. I
A lireeção da "Cidade de li

131ur...enau" nâü US5UIUe res� iipOlif: lbilidaàe pdas aptecia· II'- çõet emettidas e:m nOlas ou I �

i' �rtig(}s assignauüfl

R�"���..-l',."' �

.

..

Larim"nWtua
lJeixa-ms grilarl

PE
Se JOÃO

-E· O melhO! para a

tosse e doençM dQ peito,
Combate a� ceasnpaçêes,

"

resfriados. coqueluche,
bronclrite e astnma.

O Xarope São João
protege e fortifica B gar
ganta. O� bronchies te oa

pulmõee, Milhares de
curas i}5WmOrOâM! {!j

..�.

�
�

Os HP. foram augmentad.os
em 17 %; o que dá ao pos

sante ChevroIet de 1935 uma

(ôrça de tracção ainda maior

alem de maior capa.cidade.

-;

Os freío� foram notavehuente

reforçados e aperfeiçoados, de
maneira a agirem com rapi-:
dez extraordinaria e' a fadli
tarCJ.'U o manejo da dir;;;cção.;

i-
,

N0 � anrio passado o mundo
-

.

reconheceu o v;alor superior do
Chevrolet. comprando mais cami
nhões Chevrolet do que qualquer
outra marca. E, agora, em 1935,·
o Chevrolet constitue um valor
aíndamaior! Centenas de melhora
mentos . foram introduzidos, no

,
.

. � . H.

-

�j�
�'1 �:�}
·�-::i-jj.-l

tB�
".

�)

o augrnento de capacidade e

dezenas de outros aperfeiçoa-
mentos introduzidm 110 motor

tornam o Chevrolet de 1935
.

mais rapido do q:.!e nunca.

o cidadão Germano Bedus·
eni, �ecre1ario jnferino do

. J\.hmicipio, respondendo pelo
I e:xpi�dieJ)te da Prefeitura, no

IliSO UIJS suas' atribuiçõe�;

I
C<.-.n5iclel'undo que Fe torna

T.!ec�·ssHio u;na fiscalização
eficiente na construção e re

construção dos pilares da
pu/·te sobre o rio Itoupav3;
CCIlsiderando que o allxi

liHl' Tecnic(l da Secçeo De
Ob!'us PubliuDS de Prefeitura,
n[io dispõe de tempo auiiei
erd e para tal fim;
I\ESOLVE:

, DEsiguai' () engenhpiro Jar-

I! bBS da 8�Iv<L Mesquita, para
fiscalisar a construção da
ponte sobre o rio ltoupav8,.
percebendo a gratificução
illl'nsal de 100$000 (cem mil
l'éis) que correra' pela verba
8, Obras Publicas.
l"refeituraMunicipal de BIu

menau, em 13 de Maio de
19;5.

I G. BEDUSCHI
Sccn:tario int. resp. pelo exp.I
,..."......_.. -..-.....".,,.......,,...._I H········ .. ···· ··· .. ···· .. ··· ......

:·i�
f? Dr. Edgar Barreto �S
{: A D V o G A o o :'

�� RUA 15 DE NOVEMBRO. 37 �f
:� .

.

;,
h 2. ANDAR !}

� .) .}

1���",.····· .. ·· ... ··_ .. ·"'·····Il .a :!

I
._....._..__............_� ---.

A famosa economia do Che

vrolet ainda mais notavel
neste sono, decorre das Lil.11U

meras inno\rações mechanicas

de' que agora está provido.

motor, no chassis, nos freios. no

systema de lubrificação e no

múllejo! O caminhão Chevrolet de

1935 dá transporte ainda mais

rapido e seguro - e isto tudo tendo

um custo de operação aindamenor.
Para transporte vantajoso
compre um Chevrolet de 1935.

_. - :�

.
,

.- ,_.;

E> um Ptoducto da General Motors

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



Expediente da Prefeitura rlullicipal· de��.
.

B·I··
. Um homem

umenau

=r�.··.·���
��.....�

....l��� �:� guardavA. perseverantemente as su- :116 a 23 AuxiliaI .tecnico da Secão de Obras q ÜS vcouomtas numa canastra espe- =1 .

Publicas
•

.

lO; cíalmente reror.çada. Qu:mdO.. quíz, :jIdem a Paulo Garbe doe, n. 146 400000 : um dia. applical-as na compra de:Gratificação ao Engenheiro Municipal : um predío, abriu a mala e deu com :Idem a Paulo Garbe doc. n. 146 1 oo.ooo �� as cedulas Inteiramente in.utiliza- �$Fiscal Geral :1 das pelos cupins, perueudo
"

tudo :lIdem a Eurico Zwicker doc. n. 146
.

Doo.ooo

�f 9uaD�0 houvera flCCUf!lUla?o duran- t�fiscal, Auxiliar
: te alguns anos de pnvaçoes. :Idem a Procópio TeHes doc. u. 146 250.000

;i 'SDiárias e n anspcrtes dos funcionarios : =-

Pago a Eurico Zwícker doc. n. 148 6.000 :
li!S � t,:'.... _, ...:$

����r��i��Ch�P&d��:�ke doc. n. 147 45.000 Des�:-;!"�;; outros c.oup·j:·�·�t;reis \.1....3 - Instrução Publica 11- de ositando o v sso i
Professorado Municipal vres fi · H v. 0,-, .

. �
1:932.000 Pago a Aristides Largura doc. n. 149 200.000 dinheiro no ,;�Idem a Leónidas Westarb doc. n. 150 20J.ooo . �.;�.c\.lugueis de C3Sas escolares 'i' .,�

Pago a Francisco Wesrarb doc. n. 151 10.000
B d C d it P I·92.150 Subvenção as escolas não municipais anco e re ,li o opu ar

2:024.150.iPagO a Escola "São José" Garcia
[doe, n, 141 300.000

15.0001 4 - Higiene e Assistencia Publica
2:099.150 Hospital Municipal
23:740.735 Pago a Industria Chimica "Cura"
25'839885 S. A. doc. n. 138

. .

Idem a Comunidade Catolica doc.
n.142

"
a Ewaldo Holetz doc. n. 158

Enterramento de iadigentes
11.400 Pago a Germano A. Mueller does.

ns. 139 e 152 60.000
6 - Despesas PoIiciais� JudTci'ãis

Inspetoria de veículos
Ptlgo ao Tte. Leónidas C. Herbster
doc. n, 153
Idem a Afonso farinhas doc. n.• 53
"

a Anastácio José Cassio
254.800 doc. n. 153

Vencimentos do carcereiro
Pago a Manoel Antonio Albino

3:173.300. doc. n. 153

Balancete da Receita e Despesa de

de Abril de 1935
Beeeüa Orçasnentaria

1 '- Renda Tributaria
Jmpesto de industrIas.e profissões.

.

862.500
Idem de veteules e placas 358.ãoo

"- de gado.abaüdo 121.000
.. de publicida,le 120.000

Emehnnentos 35.000
Taxa de expediente 10.000
-Lieenças diversas 4�o.ooo
Rendas diversas. ...

.
5.000

3·-::;- Renda Eventual
Multas por infração

..

10.000
Idem por môra de pagamento 25.150
Cobrança da. dividfi ativa 56.400

Movimento de fundos
Banco Nacional do Comermo cf Ponte Indaial

Deposites populares limitados de 1$000 a

10:000$060. Juros de 6 '1. ao anno

(com talão de cheque)

e Agrícola de Relia
Saldo anterior Em Hio do Sul

41600
Despesa,Orçamentaria

1 - Administraçi\o e f'iscalisação 118.000
193.000

Publieações e telegramas
Pago a Oía. Teíetoníca Catarínense doc. n. 132

4 - Hígíene e Assístencín Publica
Hospital l\tlunicipal ..

_

Pago à Cia. União fabril doc. n. 134 225.000
Socorros públicos,
Pago a Estrada de ferro Santa
Catarina doc. n. 133
Enterramento de indigentes
Pago a Germano A. MuelJer doc. n. 128 15.000

7 ,- Despesas Gernís
Iluminação publica _

Pago a Empreza Força e Luz Sta. Catarina doc. n. 135
.

8 - Obras Publicas
Compra de materiais

..

Pago a Carlos Hoepke S. A. doc. n. 126
Idem a Henrique Liberato doc. n.129
"

a José Reuter doc. TI. 130
"

a BertcluoWenderlLhdoc. D. 131
"

v. Empreza força e
-

Luz Sta.
Catharina doc. n. 135

I.'· a Oto Rohkohl doc. n. 136

� 25.000

412.600 t._�ITD�§�
Derreto O. 68 tResolução N· 224

. -

I
o cidadão, Germano Be-

O Cl�ac!� ?��'n:.ano :

Bedus-
dus�l1i, Secre1ur'io-inte:ino do

chi,
.. 8�cleLaIJO ínterrno do

H Muntctpío, respondendo pelot MUfilC�PIO, respond��do pelo expediente da Prefeitura. LO

� expediente da P�'ljf�lÍ�ra? nr.
U::.O das H!US atribuições;

. � USO das suas atribuições; RESOLVE:
550.000;'

. Cünsi,�f:';��D"(iO q�; n� J?C��� Exonerar.a pedido o Te-
[idade LiJl,hns 'I'elegralica nente Leu rldas C. Herbster

. distrito de ���ssarandlib�,. h� l do cargo de Inspetor de Veí-
2 oo.oco .

numero sU�lCle!lte de erran culos.
i ças para Iuncionamento de Prefcitnra Municipal de
� um!, e�cola; . Biurnenau, Em 8 de Maio de
� Considerando que, a Soei- 1935.I edade, Escola "São José», da G. Beduschi
f rderida lOl:Hlidade. cedeu � Secretario int. resp. pelo expJgratuitamente o predlo e mo.,l �iHa:';o nele exi�tentt>, !lt�rà °I Rr�'íÍ.�.. l.·.UCãO N 225rI1H;ClOnamenie Ila escola, .".....,.'V __

' � ,.

� DECRETA: � �Hla{lao ger�la!!0. Bedus-
'" �. 1 d �clu, SecretariO mtermv do5�5.700� Fica cre�ua uma esco a �nVIUnicipjó) l'PEipOndéUdo peIt.Eu. cnt�g(J1'�[;. DO �u��r «L11 exp, diente da Prefeitcr8,· no

� uha Te1egríllwa» �lst] LO de
uso ons suas atribuições;� Nlassaranduba, cUJo :'egente HESOLVE:

� perceberá O�· venCImentos Designar os cidadãos Rei-
130.000 � previsto em lei. nboid !>;iebE'rt, Oscar [Sc'lip-6--:609 30õ t Preí'eltum lVlunÍ ..�ipHI de BIu" mmm e Helmuth HadHe.fi

.. ,.n.a-.' .

':me"·'·L'··.U. t·m 14 de Maio de :y
,� 1'a cc·nsii!uirew a corius�ão� 19;·5.

.

de que trata 8. Ttrbela 3 da
100 ooo� r;;. !1edusch'i Lei Orçamenhula em vigor:

-6:70iJ.000· SecretarIO Int. Ye�p. pela exp. pr,oleltura :vlunieipal. de
2;3:4 i 7.835. Biumenuu, em 13 de Maio de

3ôJ27.í35·.. 19i)5.

14.800
150.000
225.coo

150.QOO

. Depos;tos
Juros de apolices estadoais cf Ponte-Indaíal
Pago o Rodolfo Wolinger doe. n. 127

7 - Despesas Gerais
Iluminação Publica
Pago a Oswaldo Olinger doc. n. 154-

8 - Obras Publicas
Conservação e construções
i P�go a Hermann Georg doc. n.-143
[Idem a Willy Kasulke doc. n. 144
a " a'Walter Otte doc. n. 145

803.400 J "
a AJois DierschIlubel doc. n. 155

4:242.9003 Compra de materiais

i Pago a Berfoldo BOl'llhausen doc. n. 140
.Idem a Nicolau Wruek doc. n. 156

75.000 � "
a Henriqtte Uberato doc. n, 157

4:;';17.900 i 11 - Eventtiais
21:521.985, Vespesas imprevistas
25:83'9:ã85!Pago a José Viana doc. n. 159

Hdem a Acucio de Oliveira doc. n. 160
� "

a Rkardú Michel doc. n. 161
Alfredo Kae ....tne1· �

Tesoureiro
'

D::posHos
Juros de apoIices estadoais cl Ponte Indaial
Pago a Marta. Antol1 doc. n. 137

453.900
13.500

132.000
11.000 1"15.000

22li.8uo
31.200
10R.ooo

88.000
105.000

14.000
17.200
13.[;00

Balanço df' contas

Conft:§re
Hl'TCilio Wagner Walter Puetter
Escriturario interino Contador interin,)

VISTO
G.Beduschi

Secretario interino resp. pelo expediente
Tod(,s os livros e documentos re!!ltivos ao presente.

balaeente} está?, na Pr�Ieitura Municir,al, á disposição Ide quero os queIra exammar.

� Hl?1'cilio Wagner
Balancete da Receita e Despesa de 24 .a 30�E8critur'irh) interino

de Abril de 1935

30.000
50.000
50.000

Bal:í.nço de contas

Confére
Walter Pueltm' Alfredo Kaestner':

Receita Orçamental'ia
1 - Renda Tribut,nia

lmpQsto de industrias e profissões 3:582.500
Idem de «,7f'kuIGS e placas 524.753
" de gado abatido 2:853.000
" de publicidade 995.uoo

Emolumentos 65,000
Taxa de expediente 62.')00
Lícencas diversas 21G.ooo
Rendãs divers3.s 9.000

G. Beduschi
Secretario int. TE'fp. pelO' exp.

Resolução f�" 226
o cidadão Germano· Bedus'

chi, Secretario jnterjnó do
Murjdpju, respondendo pelo
expediente Ua r-releHuI'a, no
uso GnR l'uas atribuições;
RESOLVE:
D;,c:;:jO'na Pascoal D€l:eíti

pm'a r�ger a eseolá mixt;.
do lugar «Liüha Tdegrnfl(ê.I.'}
dislrito de Ma�l'arfin1:!uba. c.re.
afia com () Decreto n� 68 de

114
do C(ilTi2Hte mês_

:DA' 'iAÚDE Pl'd",Hma Municipal ?e BIu
.n
-" .

.

mennu, em 14 de MaIO deRequerimento despachado sob U' 207. Helmuth Kalten KEGULARISA,
\ 119::'15.

.

..

bach, pedindo para ampliar sua I'esidencla. Desp. Como I'e� EVITA...50ffRIMfNTO� \ t G_. l!eduschiquer.
J'E AS MOlESlIAS \ I Sec:��:rlO:.::!"�esp. pelo exp.Requerimento despachado sob n' 208. Anton Bonse, COM5.P\ I �".��.-,_- =t=="'tT"" "-m';�pedindo par� construir uma casa. Despacho: Como requer. DO UTE!'l0 . f Ferida na t(�gi§0 Genito- �100.000 RequerImento despachado sob n. 2G9. Ernesto Scha- E OVAR!OS ,.

"8:'i50515õ �racb. pedindo para colocar uma vitrine, .!ollforme plantas I f

.'.
Unmms!.

.

..21:õ21.985 JUlltas. Despacho: Como reque!'.

I
Declaro que passei 9 me-30:127.135

. R;equerimento despachado sob D' 211. Leopoldo R.abe,
.

.

zes a.ta?ado ·de. forte ble
..
-

IPedmuo para colocar uma placa (reclb.me). Oesp. Como . DC!':(bagla .e vrn.n ferida na
l'eque!'.

. .
. I Protocolado Gob. nr. 2� 8

.

- i l"t'gHi.o ge!lito· urinaria, queRequerImento despachado sob n. 21�" Carlos Mueller, Ce..rlos Kretz, pedmdo !}aIXa�ille fez t;;ofirer honivalmente'pedindo �ranSferen.Cia do imposto deveiculos (carroça,] pa- do I.·.mposto de veiculos (au-ih, C.O.nseiho usei
uma. infin.i�ra o reglst:? da sede. Despacho: Como ;reque�. fomovel). Despacho: CÜIlloph:de de �edict:.mentos queRequellmento despachada s01:l n. 2r3. JOfJe Roedel, pe requer. J,se annUOCl8veUl como e!.l'ica-

�indo. haixadOi.mP.. 0... sto de ind

..
e profissões. Des.p. como· protoc.ülacto sob nr; 2�l"---I·'ze.s.p.. r:raomeu .i��

..
omlllOdo,:requer.

.
. ...

.

Va. A�nes P�rkowBkl, peu�n- !'€lli noteI' resultad,o positivo.Requ�rlmeDt� desp�chado sob n. ?16. Va. Regma Kra- do u�lxa do l�PO_sto de

lU-, ? Ri. Onulp'ho Cumara reemeI', pedm�o baixa do Imposto .{}e veICulos. Desp. requer. dustrlíls e proIlssoes. Despa- cenou-me () "Elixir de No-RequerImento despachado sob n' 2t9. Ewaldo K. Muel- cbo: Gomo requer� . gueira'" do P.harmaceuti<Joler, pedindo pa
..

r

a.·· COlO.car rec.
hill e luminoso. p.rotocolado sob nr. 224 -- � e. C.'h.im10

..

0 João da Si.IV8 .SH.Del3pacho: Como requer. Roberto Grossellbacher, Pb- �veil'a' (lm muito bú8 hora
Requerimento despachado sob U' 222, R Kieckhusch, dindo para collocar reclame�usei � ficando l'estabrIeeJdu

pádindo par� colocar reclame. DespacilO: Com� requ�r. �uminosoJ conforme croqu.is�apon�8 com :3 frasCOS. Coma

Requerlment.o despachado sob n. 217. Leollldes H. Wes Juntos. Despa(;ho: Como l'e. ij de
..sf:jO que todos que Bofr.eIIltarb, pedind? 2 meses deferias. Despacho: Como requer. que!'. Hl1L,;,ta' molestib se restabelE'-

Requ�rImento depacha�o sob D. 220. Maria Castro Protor.olado sob nr. 225 -_ � 9h!ll, por meio desta reeDrn-
1aux, pedmdo 2 meses de .1Icença; para trata�ento d':l sau- He.nrique.Schmurr, pedindo h1�'ndo o "Elixir de Noguei-de. Desp. Conceda se 30 dIas de lIcença, conforme parecer baIxa do Imposto de iíldus. �n ".

.

d.o. Snr. Ins�ector Escolar e na forma .do Regulamento em trias e profissê::'3s.· Despach{):�· SENADOR P.OMPEU, Cearávigor. Como requer.
.

j José FranCISCO Teixeira

Co:1tador interino Tesou1'(�iro
Visto

G. BeduscM
Secretario :resp. pelo exped�ente

Tod(J�: os livros e documentos relativos ao presente 1
baIancPt0, estão, na Pr"efeitura Mue.icipal, á disposição de i

qu.e.m..
os ,ueira examinar. .. I���.�1:'.m= =n........- . ......., «e"MlI:I "'rR""'" -m.

Requerimentos
Despachados3 ---'- Renda Eventual

25.000
147.500
26.400 198.900

8:505.15ô

Multas por infração
Idem por móra oe pagamento
Oobrança da divida ativa

Movimento de fundos
Banco Nacional do Comercio cf Ponte lndaial

Saldo anterior

Despesa, Orçamentaria .

1 __:_ Adm�nistração eFisca}isaçã:o
Subsidio do prefeito

.

..

Pago 11 Germano Bedu�cbi gratificação
respondendo pelo expedIente doc. n. 146 100.000

Representaç.ã'J ao mesmo doc. H. 146 150"000 '

Secretario Geral
Idem a Germano Beduschi doc. n. 146 500.000
Contador .•

Idem a Walter Puetter doc. n. 146

Tesoureiro
Idem a Alfredo Kaestner doc� n. 146

Escrituraria ..

Idem a HercHio Wagner doc. n. 146

Almoxarife
Idem a Arnaldo Jacin:h? d?e. n. l�Ó 300000

Encarregado da EstatlstlCa e Archlvo
Idem a felix V. dns Santosdoc. n� 146 150�00o
Porb'iro-continuo .•.

.. . ...

Idem a Agobar BraFll.!o doc. n; 146

Datilografo
.

.

. .

Idem li Juracy OItnger. doc. no 146

500.000

500.000

400.000

200.000

150.000
;:

; : "-"'-.�'

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



A Auto-Viação Catlrarlnense Ltda, eommuuíca ao po
.

de Blumenau que na tkt.'l de�3 de abrIl, melhorou o ser
VtÇO com mais uma-Iínha fi ' 'Hurribu8 entre esta cidade, Ita-

. Jahy e Ftoríanopolís,
Esta linha, desejo aatt,;'} do povo desta cidade. está

õrg.anisad� com o seguinte horarío:
.

1>

Para Itajany e FlorianopoHs
DE BLUl\�ENAU

DA

•
\

DE
DA MM·J;-1Ã E -2 HORAS DA TARDE

CHEGA DE
As 3 E e [-;ORAR DA TARDE

'Ponche deSian épúra.
a vida. dos Pulmi5®s
o que os Pulmõe:; Sai)
pw"'a. Q nO:tz� vida.

Radies
�elfàe!r@H ���di?ª�
Ondas longas e curtas

I'.���
ij
� Achilles Balsinii-=��
i !. f\ lTiI j'1 � m! I(p;I f!RR.1Ú.

l �:a�::�::::�:i:O:'� I
----�

que ainda neste mez continuará a queima
sensacional de Sê.US artigos.

.\ nezar do UI:t:-('G dos calcados fp" aug.- -

I"
._,

.;J. -

'f
..

'J L-tí ''f Ln." .... 1.
c

-

montado COnSIderavelmente continuará ainda
sua hquidaçãu1 mas ®®ment.e aesre mez
de JílIâ�{�.

.

-Portarno �pi'avi5Uer� emqnanto é tempo
e façam: uma visita ii

�;;_..-;;-::�:':'�-:;�
(: :J

H Doutor Piragibe Araujo ��
tç.;:::

•

:::.'1'Iroeneas do Coração, Pulmões,
Fígado, Esto mago, Rins, In-

�! testinos e Nervosas. :)

g Partos, molestias de Senho- �{{: r.ss e Crianças. {

i� RUA 15 D�. rI?4VEMBRO �J
........--..- -� � '" "'.h.".� b �C> .
.. � ..,-__._._ ��� .........._....

Torr· ido dos

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



""1'Êmpr.BS3cillil Via�ãD Catharinensa Uda.
Cargas, passageiros e Encommendas

.

Serviço diario entre

fI. l. t'
. t DI.

JOnan�pDHS lO "IRlâny - u umeoan
e duas 'vezes por semana entre Fpohs e Tubarão

.aJ��"aÇJUl� Im ..Joinville
Esta empresa que d'ispDe de. contoruuieis

. cutos. omni
bus, e pode otrereeer aos srs: passageiros pleno

confortq e eeaurança.

PFOpf1"ietci��OS:I
I João Halm, A&ólp:bú Rasa, Theodoro Darius e

j Ríeardo Jensen.

I, Blumenau ..�" Sta, Catharina ..

����...=w ���

o II
�--�..............._--=-- !

I
í

I Rua 15 n r.

I
I
I, -

i
f

Os charutos e cigarrilhos DANNE...

MANN são os mais preferidos no

mercado

A' venda em todo parte
Representantes

C A R L O S fi O E P C K E S. A.

a mais muhi::t Hi1ha. transo
ceantea HrasH --: EIH"O!)a Bill

menos de 40 horas.

II"'f,f>Dt!<ROfiiOr

AUrf-SYPHif..fTIC O
� f! Tl.r;'HEUMATICO

, ANrt·,iPfMNiOPHUf..OSO '

l�' flffi ��!,;!$?,� t<::i'l1ib�'il1 ill!��!'ilMt
� !\ .fi�ciM Pr-e.n::í�- 5- iS:.��t; de O1s.ro

j .

fiRM��t fjfjlij?A'HVlt 00 S.uI6Uf
..

��--.

A mala aérea fecha.
Agencia do Correio

na

Pa1";l;( 'e !�ul
MAIO;

dias 9.. 1.3 - 23 - e

271re.,gts.t.r.adas..
s:

...
- ás

....
9,

�.:>.
o

. h.üttth.-..simples - ás 1(],30 aoras
.

aars; P. A!�g're, Pelotas,
tU

..

� Grü.ná'c,Ur.ur,p..
>a.i, Ai''g.Bati -I.na, Chile, Pel'iÍ e Bu;Uvia. I

I
aos sa,bbat1os

l'�gistrH,IÍ;).s - ás 9.36 horas
simples • as m�30 jll1ras
para: Santos, H. P&!.1Jo. Rio.

Vitoria, Caravelas, Baia,
Maceió. Recife, Nat�Ir Africa,
ElIl.'opa e Asla.

Pira fi à i s iufarma\,ões
.eÓDi o: Aàente:

....•............•<> ; ..Ct'.'
: <�!t���<if)Graise.1ib�eller ,DESTA ClDADE A to$GOO_ A FARM�

RU:jt'l.5\� NllVemOi'H, <Ir. fJ "ri1i'� ".:,zr;i)l'n.. "t;)iNV1LLf: rE'�1ETE {>
..

:'f'el�phitne' 8$.
..

fi�' -.3 :>Y3. J�'::H� 5::·�t':;�\}.

E"
.

A V""""AUSAÇ,6,O CIENTIFICA
MODffiN. _. DAS CELVLAS CAPlLA
RES. FORÇANDO A SUA RAD10AfI
CiDADE NUMA JUVENTUDE PERMA�
NENTE: REMEDIO. LOÇÃO. AUMEN
VOo TONiCO B10LOG1CO, A�TlCET!-
TO.. MJCRP8IClDA. CONTRA·.CASPA
E AFECÇOES DO COURO CABEL-·

.

LUDO. P/\RA TOGAS AS .IDADES.
VENDE-SE NAS aOAS DROG•• FARM.;

IF===="�='�=11
�I.I annacra Órion .11j f: Ant, BRANDES �

If .

���""""""__E""""""'-' I': RU� tõ DE NOY. 63 G TELEPRONE 96 :J
. � i i�. BL"'CT::D./..tE J:-T�.t.:T.::J1 Paulo Her!ng II!: ,I

Bhima'l'ifni Santa !�ílthlll'l.na II!! Maior sllífimílRto �
;i I ��:. em drogas e especialidades na- �.:.:l.\

cíonaes e extrangeíras 1

·I!l Medicameruos AUllpalioos. Homeopaftoos 11·
I li e Biocbimioos. �

:. �__

-------"_.,,.,.,-

i Sortimento completo
.. r

f= de arteraetog'de borracha, J
��i1$.�t����illi��UJ� . f� Perfumarias, Sabonetes, artí- ��.

fi
. . .._ '" .., ',...,.'

f§ .

'.

gos de hygiene. etc. �)
ti

-

-

.l-·/ ve::.C::ta::�:e:p::C::dO �
combt\tetodó.� d$ dore�.. H � ...• ,i�
_��í��Ji ..,;H61ffi'ífm;1fflmm g Preços baralissimos �l �g �j �

b!;;.···�·��·-::::;:c...:o." � u •••u.u � u�.
e

- - -� - ....._.,_..,.� ...............
a: "\..

QUAUDADE
INSUPERAVa

PREÇO .MODICO

Si deseja uma bôo

pasto dentifricia e um

bom scbonete, ambos

de preço bastante mo

díco, não tenha mais
duvidas: peço os da

marca P U.R I 5 ANO.

RceBbe em "Deposites Potmléires" desde a

quantia de 20$rJoo até 1 ió)oo$ooo pagando
jures de

eapitallzados semestralmente

fail tod� QP�rQl(@®5 ila�li:a���§

pinturas em geral
Tintas em bisnauas para artistas

____IUI�'�
E.nFnA�UE.CEü;'SS·t

I ,AJl'nUa tmm tOil*,*. dór n�ã

COfllí!ZlS �oo :psito? .

!J�. a P<Kle�' tgnico
. -

-

.

'tN�{J CREtlSUTAUO
M .phWn..�d!lm.

• Dl ;ftn �l1m�

ULTIMA }\IIODA
em tecidos de lã
encontra-se no

heingantz
a casa com o maior
e melhor sortimento em

tecidos para inverno

4-7

f����'·�·�WV">�""""""""······"íj·····
..

:·······�·;�·��jT.�·[i��.;linii·jiin·�·;;
........

,
;�; --.-..- ijt�� li �UJ PJij� �U�� b.��hU� -=- �'
[! """"-,�"""""""'..".�"""==- :{'f� A unica casa de diversões ao género. h
,� Autortsada a runccioll;�e pelo decreto n' 558 de 20 �l

h· fi' 56 d� 2� de Março de 193�•. Fi�0alisada, pelo Gover-

!i� no. !>-. iUfl.Xlm:: lisura � honestidade. .

I� IlllCWS. Todas HS noites ás 7 horas em ponto, ainda

�ifi mesmo que. chova,:, . C'!' ••• , '"�� .\013 DOllilllg,nS, Ferlados e ��mmcados haverá MA- �
�� TINE'E das DUAS Horas em diante. :5
i �� Todo§ ao "�_e�!:_� d�p§ Bohemios" ��� t: Pr\U\'-;t: t t; UI-', EL :1� l; RlíU. :RS da .I..",Jo·;rem'l>ro N' "b7 ::r '... -

c """ h' .

�}: E:l.uraenau .

�n- "",,:>t2�ta ,,-,at l'i!1"lll'!a :

i �: O Fistlai do Governo: ADOJ._FO SCHULTZ :J
RH· OS Proprletaríos; IRMAOS SOUZA ;l
�(:!A...� ;��:':':':i:�����?1���"':':':;�

J

(
.�'.
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It'CIDADE
�:.'::' DE BLU MENAU
�''''.'''.'::''.';;:=========';=====

: ;:,:�,.'.'

NOTA ESPORTiVA;"
(;arta que não

devia ir

Revistas e
publicações

son A E5

-"_""'.,:.

()ORRE�O DO ICAMPO --- T�\'e .� melhor acolhida a proposta desta folha pa-
, .

�.'. trocmar o encontro BraSIl x Blumenauense ..� O
A n�ssl.l redacção chegou pe A1tfJT1enSe ].ogará contra o Victona na Velha De um amigo intimo,
11;\ prímeíra yt'z umexemplar. • .:«

a, (.
"

(
1

' -

I
.

do «Correto do Campo»,
.

re-
-- O torneío do Amazonas -- Outras netas c ieaou-me as maos ioie,

1.lmt{ carta eneiu. de ale-
víste mensal que é publica- A redação esportiva de! outorgou ac n08SO. redactor I qria e vida, contando
da na cidade de S. Paulo e "Cidade ne Blumennu" pn-j poderes para achar a me- \

do uasctment» do sete

que tem a redacção á rua blíccu ha dias um'! propos- lhor formula para a reallza-] primeiro filho. Que' de
Como jáfJoticiamos em nos nomeaeão para este Impor- Brígadeíro Gavião Peixoto n. ta-aos clubes de futebol Bra- ção do jogo. .

expressões! Quanta con-

. : 80 numero. de quarta-feira, tanta cargo.
. 53. - si! e Blumenauense, N-esta _ Falamos igualmente com 'I tiançn! Que de fé no

:: 'foinollleaQ,o Delegado ESge- . Tivemos oocasíão de entre _ O sr, José Landríuni, re proposta esta tolha, no seno os srs. Kretz8chmar e Natal, futuro! Quanta ambição
-

. cíal de Políeía deste munícl- ter amável palestra com o presentante consular nesta tido de cc llaborar estreita- thezoureiro e director espor-
I de tuctat .

':, pIO;, comjurisdição em Gas- distincto otllelal de nossa cidade, ottertou-nos gentil- mente �OUl os dois times, ot tlvo, respectivamente, os qua- Por um. l1wmento eu

par, Brusuue e Nova Trento, Força Publica. que expres- mente um exemplar do «Der fereceu·se para patroclnar o es mostraram a mesma boa cheçuei a ccmrnunpar
, o' sr. Tte. Jubul Coutinho. sou-uos a disposição que o Italíenísche Soldat ím HeI. encontro que se rcalíaaré vontade. com a sua felicidade .

.

'

Quartafp-ira mesmo, de anima em !azj)r cumprir e. denkamplam Jsonzo 1915» __ entre elles. Sendo petronos Segunda-feira fivemos OCo Com erieuo, o dom de

manhã, o novo delegado Es- nergloamente a Lei, guiando Agradecemos. desta importante peleja, ea- castão de encontrar reuuí sentir se creaâor deve

peclal tomou POSSt: de seu seus actos pelo maior críte- bía-nos a obrigação de.. em dos os srs, Antonio Mlchels, transformar, innutuiar

cargo. .
fio e justiça. Deste modo

- D1-\. Prefeitura de Jara- presença de dois represen - Ewaldo Benthlen e Lulú Reis; de confiança. um ma-

. '.' .

Desde este amo que reves podemos tera certeza que guá, dirigida peto sr. José tantos de cada. clube dispu. todos tres da directoria do rido amoroso!
. .tíu-se da maior simplicidade, sua gestão terá os applausos Bauer, recebemos a "Lei 01'- tante, sortear o campo em Brasil F, C" sendo que o No entanto, meu Ca1'O

....

o sr. :rte ..Jubal Cr-utínno te� de todos os blumelfauenses. çamentaria para 193�," livre- qu� dar-se-á. o 1°_ encontro, pli.meiro é :eu presidente" amigo, você se esqueceu.
recebido muumeros cumpri-

I
Novamente desejamos.lhe ] te de opnma confecção e coa pOIS, havendO. sóm.ente u.m Feita a eXP.lIcação nec

..

essa"]' àp_jJue. é pob�e.. De que

mentos de seus amigos, que um feliz successo
-

em sua tendo pormenorlsadamente desafio mutuo, só o sorteio ria estíveratn todos de accor- na(\ tem direito no

congratularam· se- com a sua espinhosa missão. toda a lei vigorante' neste resolveria esse ponto. Tam- do para a realização do en- mundo, a sertelis. Você
anuo - Agradecemos a gen- I bem seria nossa íncumbeu- coutro, e na nomeação de. não gerou um filho,'

i tíleza, cia nomear dois juizes oUi- uma comissão de duas creou uma traçediaope-
cíaes, dois juizes de golo €' p e S 6 Ô a s do quadro de nas, tanto mais aoioro-
dois juizes de Iiuha, os que são representantes, para sa, quando você a verá

quaes, auxlliandc-se recipro- entrar em maiores entendi- desabrochar ante seus

camente rariam o jogo de- mentol'! na reunião que por olhos n1f..ma uida de de.

senrollar-se dentro da maíor nós será marcada. sejas mutüaaos, de am-

harmonia e cordialidade. Vemos assim que os dois bições decepadas, de es-

Para fiscalizar o encontro, clubes desejam fazer dois peranças pe1·dldus.
seria nomea(la por nós uma jogos, animados da maior boa Deviam prohibi1' um
eomissãe; de 3 membros. COill- vontade e que o mesmos de- pobre de te'r filhos.A ale-

pletamente neutr08, recaiudo corram cordialment e. gTia inicial é um anes'

a escolha, de prf'lorencia, Em nosso proximo numero lhesito de erre'ito" rapi-
em tre€: presidelJtes de ou- publicaremos l1S n::Jilles das do e que ddxa a ferida,
tros clubes da cidade. A mis- dual-! comissões representa- mais dolorida' na lem-
são destes ser'hol'es será a Uvas e li data da reunião bT·aTlça da fugaz fel'lei-
fiscalização do jogo, julgan· preparatoria, .

dade .

do in::parcialmente dos actos =I< 'I' '" Que é que você rará
do juiz e decidindo pela sua Relllizar se·á amanhã, no! I

de.'lsa creança?
substltu�ção caso a b.ua ac: campo do Victoria, na Velha, i Um infeliz, um pobre

.

tnação não esteja sendo fei- um encontro eiltre este Qua- como 1'oeê, G continuar
ta ccrrectcimentt., prf'judican- uro a o Altonense, de Itou- at1'QVeZ de {jerações, num
do um ou os dois qUlOclros pava. Jogarão tambem os se- oi'fculo gigante a l'ruge-
contendores. Prevendo iS50 I gundos e os quadros infan- d'ia que você já 'viveu.
é que nos. incumbir0illos de I tis destes mesmos clubes. Felicita-lopor isso?
nomear dois juizes oHidaes_, * * * Nunú(l. Lamenta· lo
A data do primeiro encon-I! Está de.:lpertanrlo grande apenas. Não leve. fi mal,

tro seria marcada de con- imeresee em nossos meios !!nt'l'ctanto estas linhas,.·
formiaade com os clubes, es- I e�portivos o torneio de fute- A felicidade impede que
colhendo·se um dia em que boI que será promovido pelo o Sf'U olha?' c/aTO com-

possa ser reúliza.:l:. uma op· Amazonas Sport Club. em � prehenda a. veTdade tris
tima rpnda pura o quadl'O seu estadio na Garcia, no te das cúusas que estou

que jogar em campo proprio. proximo dia 26.. Varias qua- dizendo. P01' isso eu se·

O mesmo será feito no jogo dros locaes e de fóra tomu- Tia. tido pela sua pe·
de revanche, ou desempate, rão pal'te-, de !�odo que 1'8 qurna farnüia, como!_)

caso a contagem tenha sido espera uma optima tUI'oe es- ft tabú de oms negras, a
igual neste primeiro encou- portiv�. O jogo principal, se i ensrnnbr-ccer o sol de
iro. gundo apuramos, será com c j snude e confiança .

Estas são as disposições furte qüadl'o do Avahy, de �II. Peço a Deus, apenas,
preliminares que serão to- FlorianopoUs_ & que esteja en'ado,
mudas por esta. folha, caso '" * >:<..' Seu
venha a patrocinar o l'spe- PrDvavelmente o primeiro .

:D. Miguel
rado encontro futebolístico quadro do Amazonas, o forte

---�-_.........--_�__"....!_I

entre o Blumenauense e o conjuncto da Gareia, excur Anniversarios
Brasil. sionará

..

amanhã até Brusque,
Falando com as

onde Qlsputm'á uma peleja
directorias amistosa com um quadro da

quella localidade.

(1 ,ílO�VO Oelegado Especial
"

de Policia

Sondagens no

'�rio Itajahy
'<

- Publicado em um livre
te, recebemos o relatoriu, do
Banco de Credito Popula e

Agricola de Bella Alliança,
apresentada pelo seu dtstínc
to�presidente á Assembléa Ge·
ral de 9 de Março de 1935.
Mostramos nos gratos.

.

-Desde ha varíos dias que
'

.. '

uma comissão de engeuhet- Realizou-se, ante-hontem
1'08

..

está promovendo sonda· dia 16, a ammnciada asselfl

.gens no Rio Itajaby. No pro· bléa da Sociedade Radio
:. ximo numero, o dr. OutUer, Clilb de Blumenau. A sessão

engenheiro chefe da referida abriu com tnuínero legal e - -"._--.--.-

'9_omissão, concedeu-nos ama- foram ventilados diversos as

velmente Uma entrevista 80· sump1Gs de interesse na ati j

bre os seI S objectivos, fioa- ministração daquella soeie· •••
.1id!3 des e resultadOS, 3 qual dade.

. pnblicaremúsicoill o JIl3ximo Foi eleito o Conselho Di

prazer para' conh�cimento rector que licou assim cons·

de nGSSOS leitores. tituido:' I"��...�� $r. João Medeiros Jur. - pre-
sidente, Sr. Dr_-Luiz de Frei-

Desfazendo um tas Melro - vice.presidente,!
os Sl'!-':. Alfredo- Grosweiler'
Iugo, Hering; Victor Bering;
Achl11es Balsini; Oliveira e

. Em nossa. nota passada, Sil�a; R.ober�o Gro��eillbac
"Uma reclamação", em que; k�r, J. FerreIra da SIlva; Ik

: regIstramos varhls ': queixas Allonso Rabe; Curt Prayon;
traZidas a essa l'p.dação, dis· Alfl.:edü, Ca:çnpos; Dr. üsca;

.'. semos que funccionavu uma AlvIm Schnndt.
caBa de jogo Dum comparti· Para o preenchimente dos

_

mento do" predio da Rhein'- demais �a;,gos da sociedade

gan.tz .....
:w para d.esfazel' este Ii deverá re

..

,unir se c.om .brevinosso equivoco que publica· daàe o Conselho Director a·

mos !:'sta nota, acc:rescentan-I cima.
-

dô que a· 'Hheingantz, casa j Em virtude de não have
<mmmercÍêü das maIs acata- i rem chegado em t�lliDO as

. d�� em nóssa praça e cuj�s I·
bases necess8I'ias parâ tra

dmgentes merecem 3 .maIS tar.-se de:i'initivamento da 8m
alta consideruçãü' de tudos, plHicação da estação diHuso
:nada telU li ver c:on�; o "Cen: ril) foi deixadc: o Dssumpto

_ ,,:t�o� __ .dos Boheml0l'i, que e para ser discutIdo em proxi-
---�""'-"�.' .'�'_=--'-,'

dwg1do honestamentê pelo ma assembJéa que será Ct.'Q' g;lrtução de novos socios.
sr. Paulo S.ouza. vocada com este oDjl'dtvo_ l.Jep0;:;; de focaJizados, aia-
_�_� �_,,= Foi aprovado um appellú ,du, divnrsoe assumptos foi

no sentido de ser feítd. umél. encr'IT;lda a sessão, que com
intensa campànha p&ru aan- p"l'iOUi'UOl regular compareci

m,· dtV.

•

equIvoco

- Transcorreu quinh Feira ultima, o

anniversario do sr, Alt<:miro R, de Q.
livdnl, ilu;dliar elas i10�5as offidnas.
/\0 Mirinho os nossos p;;rllbens.
Transcorre hoje o annivetsario da

sra. Bertha Haas.
- o menino Horst Scnwart% linclo

filhinho do sr. prof. Luiz Sd:warz, fes
teja amanhã seu dia de annos.

irmandillde doSãO""
iissimo Sacra�

.. mento
,-,"=��C�==_",�'=--

Feita a proposta pUblica-
mellte, procuramos ouvir as

JMA I�U CI-I ������i. tg: d,::�:b�f:b�: :� n5Ú!�;?�I�� de

���:':;'���IOi:.', _� .-� ��.T..T.;�t;i••-

••• ;'�: Como esperavamos' a e1ei-
'

.... Ii iI.. ':J Viajantes
f,: Sabado _ HOJ-e _ ás 81 t-? )11)[0,'::,' �.;:. ção d2 nova directoria' do Aviso SR. ALPHW LlNU

,J,., -

B ,;: '] (I d v
-

l' Esteve nestil cidade já tendo re·

p DOlninn'o \n1anhã
-

81 4h'"
ra-.l, ue e. erw. rea.lZ!lf-

I Aos senhor, s prüpriota- gresslldo a Jo1nviile, o sr. A1rheu
� b -_ t -- '.1'" ;) e [, oras :J t5e na sexta-feira pvssada) la- i rios e condutores de tHltO- Ljnz, figura e.�timaclisslma - ,

h
•••••••••••••••••••••• _.

. f';; 'lamns em url'm"'l'ro 'lugar aos
- - - 'd '

nil VI5ln a

,_..__..-...____._.� ,;.::;.:;..;;v�::.:;.:�::! _

'
.,

.... . niOVClS e cailllnhoes, que fi- C! üce.

Grandiosa apresentação do Fi.Ln-?himtasi.a da. celebre I proceres
do l'Bllu�enauelJ.l:le. caiprolollgado até o. dia30.d? tà:�(�1;u��v:�e!:_mt:nau"

«Fox-Filrn com a garota llwís lI' >.vessa do Mundo' � sr. OUo Ab.y,_ dIgno pre- corrente I?ez o A'Vl80 puoh.
. Sldente deste dube, mostrou cado no dza 13 de Abril do

fl'aneo apoio ã esta nossa ini- mez pi1.ssado.
.

ciatixa, dando-nos auctoriza- Blumenau, 17 de Maio de
çã.o para entl';-:.r em tranco 1935,
entendimento com o quadro TEN. JUBAL COUTINHO
adversario. E, amavelmente, Inspetor de Vf"iculo&

.

Pedem-nos que avisemos a

todos os mombros da Ir-man
dade do Sallti8simo SaCfl:l

. mento e a todas as pessõas
que qUéiram ingressar nesta

,

associação religiosa, q!le ha
yerá no domingo. depois da
missa das 10 horas uma re�

união na saia de visitas do
convento.

c:umprimen-

Shirley Terili3 :tJ�e SERA' HOJE O BAI
LE DO AMERICA
Será hoje finalmente que

sérá levado a eUeito o espe
rado baile ql.:e o Club Nautí
co America proporcionaI'á
aos seus associados.
Não é necessario . descre

vermos o enthusiaflillo rei
nante �or esta nB'ite festiva
esperada anciosamente por
todos que fazem parte des-
se optimo c]uhe.

c

Estamos Cl'rtos que o bai
le desta noite marcará mais
um Fuccesso para o Club
Nautico America.

Exame de freios e

visto nas' Ca:r...,
teiras

.- EM-

Alegria de I Vivel�
Ao. lado de Jolin Boles,Warner Baxter; Madge Evans etc. etc. Clube NautÍco Ameriça

----�--------------------

'rodos os proprietarios de
automoveis deverão apresen
tar-se á Delegacia de Polít:i�
para o exame dos fl"ei1ts, luz,
e para ser .'. passado o ,isto
em suas -carteiras-de volante,
' ..
Os finfractores, i. é, os

.'

que não se apresentarem até

.'

O prazo ºll€'>: foI prorrogado
até o dia 30 deste mez, se-

rão multados,
.

o máis eJegre espectaculo do annü !!
O mm das 1001 Surprezas!!"

Musica! Canç�o! Bailados! Revista! Humor Luxo!
Um espetaculo de eneantamento e fascinação!!

Entrad.as. 2$500. Domiago a:Noite
.

_.
.. polt. num. 3.000

..6..visO sos e..ssociaClos
Ficam, pelo prf.sente, convidados todos os sociDs do

C!u?e Naut�co America, para o baile social que' se reaU

�al'a na nOIte de 18 do corrente illez, no edifício da séde
as 21 horas_

Blumenau, 14 de Maio de 1935.
LUIZ DE FREITAS MELRO

l' Secretario

o sabão

'Virgem Especialidade'
de WETZEJ., &: elA. � JOINVRLE fllIarca Registrada) S�SÃ�Y/RCe

.'

.... At
Es PECIALIDADE

. torna a roupa branquissima!

,', :.">
�:,.:
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Continua neste mez, com a sua

COf.,OSSAL BAIXA DE PREÇOS.
j
t ,..,.--. ...�... .. .-.,.,

.

.'
t

Calçad'os para OI Rico e para o

Pobres Preços de Reclame
.

Sapatos p, Senhoras, desde 18$000
Idem p. Homens " 20$000
Idem p. Crianças a todos os preços

-�!.�-�-

Acabamos de receber um Grande
Sortimento de Chinelos de Feltro

para o Inverno

,
Rua 15 de Novembro,., 26

)te

í5�iuQeu 3ur steuntniê· ·u"ferel!. ",erte ..
R'lubfrbnft nub bel q.!u&liftntti im Q8�

geuaehitn, bafJ unftt!

bii· �nbt bieiei ilJllllhlt8 tueiter liiuft.

edjulJe fürUrm uiib Meidj 3U
wirflidjetl

'

91eflllmetJfCifett!

�ametlrd)u�e a6 18.000

�errt'nrc6u�e" 20.000

J1illbtrrd)u�t in jeber �rei�rage
tUi1: t1:fJielten f�tbe" tiu 9t!oiei �"rtitl
'mettt ifil&fdJulJe fUt! bit tmit8teriftge.

w. ...

CAiSA G O O. 'iI_,1Ii"Il�!::n__
.. ,.,

m'ua ,15 Ile lll:i)�eu.(n·o �8

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


