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Dlscll'r$Q de l\\ussoBni lricidente entre tropas Gra nde reu.� .ILegitimidade dos roc!le-\
,

.�. ;Da Sardenha [aponezas e sovle- . _

•. , �.
dos de S. Pedro e s. I

'ROMA, 11 ';'_" Procedente
.

ticas nrao cafeelral ....

Paulo !

da Sardenha chegou, hoje a

.

, .. 1 Rio, 11 - P - O ministro da !
esta capital o "sr, Benito TOKIO, 11 _ O conselheí- RIO, 11 - P -- O GoveritnjMariJlha int�rp�llou o seu �

MUl:jsolini, primeiro minis- ro 'da Embaixada Sovíetíca Federal convldou todos oslcolIega da Viação sobre a!

íf()'d(), Reino. Em' Sassarl, na nesta capital apresentou hoje
Estados productores de cate I veracidade dos. Iactos ulti

S�T!l:eiUIa, . o sr. Mussolini ao Ministro do' Exterior níp- para enviarem comissões re-;maI?ent� ventilados pela

Pf{jlIlu:(eiou importante dís- poncio, o protesto da Russia presentatívas para a grande 1revlsta Ingleza- "Aeroplan" ,e

curlKi···patas a. situação inter': relativo ao . incidente na
reunião cafeeira que se rea-l HUe. negam ao Brasil a legí-

A
. Iízará no dia 27 do corrente, itImldade dos rochedos S. Pa-

na u.,o' P!t._iz �Jll que aííírmou fronteira mandchú. Nosmeios .

d � P I t
ofIiciaes aUir;na�se que tal Nesta reunião' serão. trat'a� L .ro, e js. au o na cos a bra-

das' medidas de expansãe] sllel�a. . , .

protesto não roi tomado em
commercíal e discutidas to-l' FOI lhe respondido que o

consideração pelo ministro
das as que foram postas ertd�itlh;tro, das Relações Exte-

jaN�tie:i�s de ultima hora execucão pelo Departamento jTl_Ol.'es Já rec€b�ra Instruo

dão informes sobre o íncí .. Nacional dê Café, entre as 1 ÇOCR pormenortsadas para

dente dizeddo que um grupo quaes a da selecção d� pro, 1 desfazer taes commentanos.

de guardas sovíetícos,
. quan-

dueto.

J.do transitava em. territorio
mandchú foi atacado a tiros '60 mil estelerizados
-por' tropas nippo-rnandchús. Salario mllumo para Ali t

numa distancia tIe 200 me- OS profissionaes do .na ernanna
tros da fronteira' Varias sol-

voSantedados Ioram aprisionados.
'

Berlim, .11 - O Preslden-
Outras noticias descrevem te da' Comissão .Saattaría de

o facto de modo completa- Rio, 11 . P - Uma comís- Esrelerlzação, cornmuníca
mente diUérerrte; são de conductores de auto, que até a data actual foram

'1
A impressão dominante nBS' moveis em conferencia com estelertzados na Alíemanha

ta capital é que o incidente o Ministro do 'I'rabalho, d-e- 60 wil pessôas,
será paclííeameute. resolvido clarou que só terminariam Todo medico que .teuha co-
pelos meios dtplomatícos. seu movimento de protesto

si os patrões concedessem o • � data ele honten foi de

salarío mínímo de- 500$ e
� í fi grande significação pa-

OIto horas de trabalho por I ra a jplarfnha de Guerrabra:

di<i. .... . siieira,

Consta que os dcs::jo&,
./

\ '-...�
'};rn, onze âe Junho festeja-

cnaujíers foram ·acceitos pe- // \ '" '

se em. todo o nosso paiz, a
los propríetaríos de automo. /'. "".

F,
. esplendida vtctoria obtida

Ipolis < veis e pelo Minísterlo do

'L
pelas nanes brasileiras na

B
Trabalho.'

, .

. memoraoel batalha de 1865

fIi·' 1\ atalha'. do 'FePdEeioTr'aROa-oPOLdIoS, 'S11 -d'!? - ,'A •.0. '.'
' no rio Paraçuuu. Representa

>'(' . ". " '. ç s
-. ya lCarIOS -� a braoura e a oolhardia de

, Riaehuelo Brasileiros resolveu ,conti� .

nossos homens �de mar, Que

U, - 1'· - d' M'
Baal' em

.

greve pela morte néPI�!n.find�n,d.n · �. . durante oito horas seguidas
ala proClamaçao::. o 1 ,do operarío MOUI',l SB:nd�. I K�oVJi;U'uUv.LUi.u.u

.

� bateram se valorosamente

nistro da G:.ue{�a.. .

Ao ente�ro 'desse inditoso ..

.& ;('�m.�ra
úintl'a adversarif)s forles e

IUo, 11 - ,P - '�ql. todas com,panp.elfo, �D"m,pareCél'a.Q1 Ii,tl ""�. u... dest.enwrosos,

as' repaJ,'tiçõeE; � qUl:trtels' do ,cerca de 1.000. pessoas.
.

Rio, 11 - P - ,O gal. João Na ploclamação honten di-

Mlnisterio da Guel'ra fpi haste' A cidade coulinua, entrl'-- Gomes Ribeiro, !,11uistro da Ti.gidct, (LrjJj;}ce.re_ito Bl'asileiTo, vez, mas' sem reservas" o-

ada,hoje á hand,eirh nacional tanto, <;)fi calIíHt; embs�r�.t te- Guerra, respondendo a um o .Ga{., João Gomes Ribeiro tratado de Genebroa sobre a

.'

em coIi1memorâç,ão da' bata- nh l sido reforçado o poliCia p2dido d-e', inrüI'maçQes da bem exprimiu o esf01'ço e ,,o limitação a fiscalização do

lhà do Rlaehuelo. O gal. menta com pelotõe� de CR· Camara' dos Deputados,. res-' '. SQ.c-rüVâo da nossa gente e a cúmmercÍG internacJonal. de

João Gom�:s Ribeiro baixou va�aria, da policia e do exer- pondeu confirmando a exclu admtração pelo grande Al- armas e muniçÕe�.
.

'.

uma pr-dcl.fj;m.:'içãó ao Exer, cito. são do Exercito dos sargen- mirante que dirigia as for- No anno passado o presj ..

. cito em q.ti�'Íl�i:Í'ra. .. as: parti-
. tos e soldados que tomaram: . ps nacionaes de bordo do dente Roosevelt revogara a

cularides .d�ste combate na� parte no comi�io da Alli lU- � ADOLPHO HITLER j'Yapüunca, Amaz;_,nas. Es�a primeira ratificação por con-

vaI,. citando· juntamente a

O C·
(li" B

.. fi· ça Naci,onal Libertadora, em; nhecirnenfo ue caso c t _ p-'!'oclarnaçqo" verdadeira p_a- ter essas reservas, que� na

opinião do. grande gener�l.. a.te .. raSlileirO Madureu'a. �g;oS-q.l'ncuT>avel'" rS["., .•o?'t,.a, {J"tna descnptwa deste fedo opÍ1.li.'b da Fnnçl.'t, exigiriam

t· Ba'rt'noiom"'u IV!l A 'tO d t
' , ,

• VL, ' -, ,PJ "'IS las t l l' I· t
'

b ·l· ''''P''P v"ça-o de "-,
- ..

argen mo .

-
.�. . 8.,818, In o a ,�es e COmlC!O; chronicas, etc, tem qui com- �o av�. �

..

a MsJ.orla "

ias� e�' ,. IhU « i.J naçoes, re", .

tre que disse o seg,ui�te: . "A: Ante o tratado commer- extreffilsta, D dl,,�e o gal. Joao: municar o fact- uma d" 7
ta tel11U;w'p,e.as e,cpresswas tarJa,liln a assig!Jatura do.'

victoria naval brasIleira fOI
cial argentino-brasHeiro

l}om2st "cúntl'arlO .

á ordem: comis;�õ"s de
U

estel ��s �o palavrasmlú:ares "Soldados! tL.lÍ.'; lG.

esplendiJa. Felicito-me com e a lei, cOIUetteram o mais \ exis"��t�s no pai"'" �L��açao Sentido! En/., continencia a
-------.......--

isso :pois' aUirmei que' os R Paulo, .1 t '- P - Com a &s- franco acto �de indisciplina." 1 n"i�s�no' e' .n.'he'f:�·d'-'a· p
a ade? Barro.zo!"o Fazemo la nossa O novo gab1..··nle:e

'1·
.

h'· d ser
.'

h"'� a \J lu OI' OIS l' d'
-

d'
a t

braSl elr08
. aVIam e' signatura do tr3.ta:1o h'rasi-

'. .

-: rnedicos que eX8.']);n� 'd t'- amp wn o s1laprogecçao a .�

g'1ç,rio30s em terra e. em 1
.

t· G d
.

.

, :. -

L • 1_lm, e 1. zendo orgulhosamente: Bra· ;nffiez
mar." .... e��r,°�a���� rlepo:soc���et�: Dip'oma a irstructo- � ?amen�e o �oente lD�hcac!l'. sileiros! Sent.ido! De pé por HSg

'A proc·lam·.aç.ão..
· .

terrnl.·;_ua
. l._... �

: �a app_ellaçao em segunda B" ,

cou isento da taxa aduanei h
'

t
- ú1 JaZO,

CO'm" a"·seguint.e·. exhürtaç.ao:
.

.. res U l'SltOS : lnS anCIa para a comlssao
. Ta de 25'/. alem da delO'I. actdi I..J. 0. t I ·t'

,

"Solda.dos! Seqtido!'Em con,
: cen .ra, que regeI ara ou apol ��������_�

ti
..

llemcia a. Bar.ro.·zol",
ci()n�1. , i' S. Paulo, 11 ' P - Reali- j ará (' veridictum da primei,

.

. Aind'i por est� mesmo tra- zou,se comO fora annun�la, j ra comissão, Até hoje só fo f li!'" f
�---...-;'-"--"";""'---- tado, (I gOV�Í'DO �rgen�ino do, a entrega dos primeIros j l'am regeitados tres mil pe- «lueCiRnen..O

Fixa
..
,d.�.-iI gestão c0rr.:i?rom�tteu se a Impedir a diplomas dtl$ ;nstru.ctores � diàos. .

�i\1�;�a

. . falsIl:lCaçao. do café e com- ·educaAores ph-USI'C JS Cl·"loS A: A esteI'
- "" t' ".

.

'.

1m ;];a:;;-';n. 'e�_.a�&O·· ." _ . .-1
.

". U, ,J
( >.:. .

. enzaçao t:S a em RepercutiU pezarozamente
.rr;e�v·.,J;;.'liu_3" bater B mtroducçao no paI:.:.

es.t.a
eerlm

.. oma. cOIDPs['ece-I·V1J;!o.r...
para 3S pessoas da t °d d t·

.

d f 1-.
. ,····: ..

·l
.. :· .. ·.'p· ·0" O·et·ull·O dos suc'cerlaneos

.

.
'. "1' 'd d

.

4
. ,

!leI; a Ci a e a no leia o a

Rio,;1. .'-, _', ar.. �
.

' ram auctorldad<-'s e f<:il1! 19E, 1 a e. de t annos ate ,as 50 l<lcimení.o, em sua resideucia
de ,.d�3taque na SOCIedade oa['a HS mulheres e ate 5.0S á rua S, Pauto, da exma. vva.

_ ··Re··.inc.o...rp.orado a,'o
paULISta. 70 para os homens, Joanlla Krohberger Dank

wardt, avó do sr, Roberto
Bauer e parente da iamilia

Lloyd Caetano Deeke e Barreto.

Os p·... on.t..os de p..

arada dos o iaÍlecido espORO da ex-

tincta occupou por varios
". . anuos o posto de engenheiro

��. eb" �� municipal onde se reverelou

�!Jan:qOmnl .

11S�W3 pelas suas altas aptidões.
A sra. f'a. Joauna Krohberger
era natural da Allemanha,
vindo·para o Brasil no anno

de 1859 A veneranda morta
contava actualmente a avan

..

'

Como já no.
ticiamos na vez Ipa r.

ua 15 os quaes damos fi çad3. idade de 90 annos.

passada, os proprietal'Ío dos seguir: O seu enterramento veri-

auto:om:nibus que. faz_em o Para cima: ficou-se na segunda feira ás

serVIço de �ommuUlcaçao en-. 5 horas da tarde, sendo o SIR JOHN SIMON

tre os bairros e a cidade at- E.1squma da Rua das Pal- f t h do ate' a
, . ,

('
ere ro acompan a .

sr, Baldwl'n, ficando",' como

tendendo a ·.u·'m.a exü!encia e- melroa� BO para os .0.mnibus ult'
.

d por n'u
v

�
-

G
sua _lma mora a .

-

pre.,sidedte do c·onsel
..
ho asr.'

logiavel do sr; Tte, Jubal q?e vao para o
. arma,): Vva.. mel·O elev"d"" de' aml'gos e

1< P t eh c
"' v· . . ·.Rarn&av· Mac Donald,'" .como

Couti.nho, diUigente .Inspector �v'la,yer, ou o, lC,. ,alxa -A- ar'entes
J

de Vehiculos deste munici- gncola, Varejo da Em::;lreza
P
"Cidad'e de Blumenau" cons' ministro do I�terior p. lider

pio, apresentariam á Inspec· Gar�ia,. Hotel S, J?sé Fr, ternada
. apresenta ás fami-

da Gamara. dos Com�u?s o

RIO, 11 - P';'_" OMinistro toda uma prúposta indican- DO,f'lCk, Hgtel Cru�elro, es' lias enlutadas os seus sen�
sr. .John Slm�n, ex-mlms���

da Marinha, sr. J?rótogenes do o hOl'a!'Ío e os pontos de quwa da 1. raça Joao. Pess?a, tidos pezames. ,d�s Extra?geIro�. Nas ReJ.'"

Guimarães baixou ordem nurada onde embarcarão os (em frente á MSU Wtlly Sle-' '. çoes,ExterIOres fICOU tutel<i;f

para o franqueamento ao senhores passageiros. vert) e num ponto darua D�, o S1'. Samuel Hoare, ex-mI:

!Dublico do. encoura.çado . S, .. Assim é :q'ue' hontem foi A_ma4eu Luz, �para os úmm- R d· l'
nistro da India no gabinete

bus d V II a)
ecrutan O me 1genas em .·deml·ss·l'onarl'o...

Paulo, que conduziu o prnsi- entregue a proposta que de- a e 1 '.

dente da Republica aos pai- pois de peqmmamodilicqção, Para baixo: Java ..
< .

. ..

zes do t'rata.
.

será oUiciazudi1 e publicada "

'.

'... Java pará recrutar �ndige:a�.
O S. Paulo acha- se ànco· em edital. Por éspeeial dele- Esquina da Casa Hoepcke, !Jonà�eg, 11 - O� jornaes Estes recrutas R�.at� I/r�n,,-

cáes da praça rencia do sr,· Inspector ,de Casn Hertwig, casa do sr: Ar DntaulllCoS

Uh.'llun.ClaIn que

0I
portados para"ha :;-fl .... 1'",:::1,AgO�,

rt�c:;,;b81'á �:'3 vi 0: \Te 1[rm1os cou<;GguImos" uma thur Rahe ou esquina da rua governo itaU&!1o soUcitou H. de vão trabal a.. em n

.

'( e0lJ��' ;'�O;3 f0ÜtOS d� parada, (Concilie na Ultiíll8 pagina) cença ás aucíori1adeá de cultura.

Casa Hertwia
represents neste estado as seguintes industrias: ,

WOLFMETAL Ltda., São Paulo. Cutelaria de prata c alpaç;ea.
ESTEFANO, FARES & CIA., Seio Pllulo. Meias.
FABRICA PAULISTA DE ROUPAS BRANCAS_; Sio Paulo. Arti

gos para homens.
.

,.. .

Caetano Mercante,. S40 Paulo. Sapatos tennls e pneus p!ll'éI 0'

cycletas, VIDRARIA CATHARINENSE, Itajahy. r ligos de vidro

em geral. COMPANHIA. GESSY S/A, Campinas. PerFumarias em

geral ELECTRO AÇO ALTONA S/A, Blumenau, Panellas de fer
ro e machinas. de picar earne.

CASA HERTWIG, Rua 15 de
- Novembro 127 �

BL.UMENAU
I

Paz no Chaco! IControle, do com

Inercio de mate
rial bellico

Rio, ti - P - Informações
dê ultima hora dizem que a

Bolívia acceltou a proposta
apresentada pelos paizes me

diadores para o estabeleci
mento da paz no Chaco.
Os [ornaes commentam a

acção saliente do ministro,

brasileiro, sr. Macedo Soa- I
res, e do sr. Saavedra Lama
ministro do Exterior da Ar

gentina.

WASIDNGTON, 11 - O Se
nado ratificou pela segunda

Coníinfia ii greve

geral em PetfoQ

que "já
é

tempo dos' ítalía
nos aproveitarem as míuas

.

da Sardenha, onde existe
abundante material para a

paz e para a guerra".

Presidente Roosevelt

LONDaES - Em Eubstui
ção ao gabinete demissiona
rio do sr. Mac' Donald, o sr .

Stanley Baldwin apresentou
outro, que foi integralmente
acceito pelo rei Jorg.e V.
O pJ'jmeiro ministro é o

RIO, 11 - P - O ministro
da .' Marinha oUiciou ao da

VidÇão communicando-lhe a

reincorporação do . navio. l")i
queira de Campos ao Lloyd
Brasileiro, de onde fôrá re

quisitado para o transporte
da eomitiva do sr, Getulio

Vargas na.·vísita á Argentina
e tiO Uru�uay..

A proposta apresentada á Inspectoria de Vehiculos

pêlos proprietarios d� auto-"omnibus

franqueado ao PU
blico O

.'

encoura-

çado S. Paulo

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



CIdade de Blurnenau

.. Pr:efeitúra .• Municipa I

.

de Blumenau
Balancete. da Receita e Despeza de 24 a 31

de Maio de 1935

Receita Orçtunenusria,
,,' 1, - Renda _Tributaria ,

,/,

Imposto de índnstrlas e profissões 1:582.500,
'

Idem domiciliar ' "832,DOO
',," de vtiiculos e placas 369.250
" de gado abatido 238,000 '

H de, publicidade 110.000"
Aferição de pesos e medidas. 40.0ClP
Remocão de lixo

"

24.000
Emolumentos 40.000
Taxa de expediente 61.000
Licencas diversas 120.€>00
Rendas diversas 15'000

3' - Renda Eventual
50.000
163.900

1 :198.250

Multas p�r inflação
Idem por móra de pagamento
Cobrança da dlvida ativa

Movimento de Fundos
Banco Nacional do Comercio z]
Ponte Indaial
Banco Nacional do Comercio
cJ' disposição

Saldo anterior

75.000

10:000.000

Despesa. Orçamentaria

60.000

90.000
150.000

450.000

õoo.ooo

400.000

300.000

200.000

150.000

400.00-0

100.000

300.000

250.000

50.000
�o.ooo
6.000

12.009'

300.0.00'
46.600
50,000···

Compra de materiais
Pago a Schrader' & Oa doc. n. 129
Idem a Vitor Probst & Cia. doc. n. 133
I'. a Aleis Dierschnabel doc. n. 134
"

a Herrnann Kupper doc. n: 136
" ri: Willi Kasulke doc. n, 145
" tl Berndt & Schreiber doc. n, t 47

•

900.000
58.800
60.Gco
14,000
196.800
119.000 1:582Aoo

Depositas
JLtrOS de apclices estadoaís q Ponte Indaial
Pago a Frederico Koríke doc. n. 135 75.000

"'1):425200
23:152575Balanço de contas

Conf4re

Trinta annos de succeeso
.

e,-'!o o melhor reelarne para
preferir HJVEN1'UDE
.U.EXANDRE para tra
tar e embellesar 08 eabel
los. Ex.tingue a caspa, 003-
SIl a quéda dos csb$Uos.
,m!;ando a. calvície. Faz
voltar á côr naturnl 08

,ft eah�U6� br�.f�·'1 dando-lhes vigor

.��\} e mocidade. Não
I.;\:\.\ contém saes de

·if prata e usa-es

I como. loção.

I
r.*9•••••••
F<>.lt ce.-me. • • •

o.p."CIl!lll.;'.le�

f"...::Jl _

Omolll ..... lU· m� s

.

"3M a lI:UX;:&Ji!..............
,,��

-'I

����.�
��-

EfIIFRAQlUSCEU-SE ?

Ainda tem \orla•• dôr nas

costlUi e no peito?
Use o pooer-oso tQnieo

VtMRD CRE8S0TADU
iiI> ph"rm..-clilin.

u!f}IU Si slin SlLnlR4
-

Emprsglldu Clom sue·
C9S" roas �.Ilemjas •

convalasçenças
TON!CO SOBER.�NO
00-) PUl.MÕES

Um centenario cu rioso: o

locomotivas!apito das

aos st:lJbados
registradas - ás 9,iY.i lwras

=�_��
. simples - ás W,i'iO konl.g

para: Santas, J. Paulo, Rio
Vit(jr�Fi.! Car1ilvelas; Bhia,
11ac�.5ió, li.ecl1e) l\Çi.!.élL ��lrica.
Europa e Asla.
Para m a i s informações

com o AgelHf';
Roberto úrps5eilbadler

Rua 15 de Novembro, TJf.

Tdephone 83.

Quasi todas as locomotivas se a mcuítar ua maneira de
6:350.200 teem apito. E' certo que ha evitar aos seus acctonístes

algumas que teem sineta, 3cmelhantes prejuízcs, e das
mas o apito é. incontestavel- suas cogitações resultou a

mente, mais propagado. encommeurla, passada a um

Seja como fôr, este atríbu- fabricante de instrumentos
to das Iocomotivas faz anaus em Newcastle, de uma "trem

29.577.77õ agora, festeja o SeU anniver- beta soprada a vapor". para
sario natalicío, e para home- a íccomotíva "Samson". Isto

nagealo, não ha
.

como fe- passou-se em 1832, mas em

Alfredo Kaeo:tner cordar os factos burlescos 1835, a casa 'I'ayleur & Co.
Tesoureiro

I
que lhe deram orígem. Diz' de Warr+ngton, achando ím
se que um cumponez, certo perfeitos os síguaes fanhosos
dia, ao levar o seu da trombeta, fez para a loco
carro carregado de OV(I� pa motiva "Vulcan' um ínstru

ao presente ra o'mercado da terra, não mente mais melodioso con

á disposição reparou, quando .atravessava sístíndo em um apito sr-prado
os eari t» da Lelcester-Swan- pelo vapor da caldeira. O

ntngtonRaílway, num trem apito fez furor e todo mundo
que irrompeu de subito. de

I
reclamou

u.
sua applicação

uma curva e que num abrir em todas as locomotivas pre
e Iech: r de olhos fez da car- sentes e futuras. De facto,
roça um monte de destroços, ainda hoje vive, como mo

e dos ovos uma tremenda desto syrnbolo de uma epoca
gemada. O carroceiro quei agitada, do se culo da rnacui
xou SP, e a companhia teve na em concorrencía com o

que pagar umajndemnizaçãc.] motor. Fez agora 100 onnôs
O mcídente f�'z com que que elle si.vou pela prímeí

Mr. Asulen Bvgste r, encav- ra vez, alegremente. atravez

regado da. »ompanhía, ticas- I dGS prados floridos! E ainda
. hoje, quando o ouvimos nas

'-------------'.. estações, elle é para nós
uma despedida triste, ou uma

saudação cordear de boas
vindas!

1 - Administração e fiscalísação
Subsídio do Prefeito
Pago a Germano Bedusehi
Subsidio 3 dias doc. n. 140
Orati. ieação respondendo pelo expe
diente 28 dias doc. n. 140
Representação ao mesmo doc. n. 140
Secretarie Geral .

,

Pago a Germano Beduschi 28 dias
tioc. n. 140
(•.ontador
Pago a W�1ter Pnetter doc. n, 140
Tesoureiro
Pago a Alfredo- Kaestner doe: 11. 140 500.000
Escriturario
Pago a Hercílto Wagner doc. n. 140
Almoxánfe

..

Pago a Arnaldo jacintho doc. n. 140

Encarregado da Estatistica e Arquivo
Pago a Felix V. dos Santos doc. n� 140 150.000
Porteiro,;cQntinuo
Pago a Agobar Branco doc. n. 140,
Datilografo.

.

Pago a Jui'acy Olinger doc. n. 140
Aux1Jiár ;Tecnieo da Seção de
Obras.Pub�jcas.
Pago.,a. paulo Garbedoc. n. 146
Gratificação ao Engenhtiro Municipal
Pago a, Paulo Garbe doc. n. 140
Fiscal Geral

.

Pago a Éurko Zwi.êker doc. n. 140
Fiscal auxiliar
Pago a Pü>copio TeIl�� doc. n. 140
Diarias e t�arísportes�·dos funcionarias
Pago a�.Procopio;,Tenes. doe: n. 130
_Idem a.]Qsé Inglatdúc. n.'i37
"

a· Emi1ió:Mank� F. A. doc. u. 138
Maieria1s elE-> çxpedien t�

','

Pago a Tesourari[1,doe� .n. 141
Publiea�çp�s e telegramas
Pago 1:lq-Pepai'tamento çosCorreios
e Telegraphos doc. n, 142 2G.300

,

',,",

2 � Djvida Passiva
Divida ��tfll.tllante. .

'

,
, ,

Pago a EdmuJ:rdo úodatker doc. n. 131
'.", .

.

4 ---'- Higiene e Assistencia Publica
Socorros publícos
Pago a Paroquia de "S; Pauio" doe; 11, ]27 10.000

Idem a Folha dos pobres doc. n. 143 34.000·
Enterramel1io de indigentes
Pago a G:, A. MuelIer dl)c. n. 139
"

'6 - [ltspesas Policiais e judieiMs
de vei�ulos, '

Pâg . fonso'Varinhas:doc. n. 144
Idem ao Tfe; Juba! Coutinho doc. n.,144
"

a Al-iastacio losêCassio doc. n.144
VencimérÍto's do c�rcereh:o
Pago a Manoel Ant. Albino doc. n. 144 150.000.

,
8 :_ Obf.:.ts Publicas

Conservaçãd e construções
'

" Pago a JacÓ Kic:nen dse.n�128 ,

Idema GDlhard Braurn doe.n. 132
" alarbas Mesquita d!)c. n. 146

Hercilio
.

Wagner Walter Puetter
Escriturario interino Contador ínterlno

VISTO
G.Bedusehi

.
Prefeito

'I'ódt-s os livros e documentos relativos
balancete, estão, na Prefeitura Municij.al,

., I
de quem os queira examinar.

2.931.750
�

.

ri1:41�14:343�900;
!

�
I

12.:.2-75.000 iJ4:418.900\·
l�l
29:577.775

A
'

fl� �1\;1,?}
f <tl� iJ�d��

j.. l�' n:'ltui'::ll q!1\� I, YO'isa felici·
n �'''Hllh "õ1 ,1�

Idade)
di!Genda de vo�sos filhos

V i-iiu�tFH b I�

� dçles depende qu�·!si da Sau-
50.000 lê····'·f'> l.oI'_P','1.ó?� ·:le;, d'.:::)Ll de!,.)cltde, ;luasi ex-

IHf �� lHU!l] "jj
�

.

c!u:)h;U1Ll.e�tt.�_:} :Je ihe dardes dt

V '::"af'
- .. :�; .""" :3 <=:11 :L1"'7.%, '1 fi frasco da

(i� 'T
..:· g \J ; �f��11[,01;
f

R��
· LOf_?d3P!OUbI\-:,\ I\UNANCORA

6· . t tI·c' �':''"15''} ':J ':'-1,1" Não ha r:Jgual. Uma creança5 _000 t ",\,
-

� " .- '''''-,'' ,; .• � ,. � fi -

.

'c"
'�Si' ",'I;'}';:7 ''_'''' � 1'- ;:,. -"'" de 11 meí�es n/acada de desin-

Rui 15 de �üH�"Glb�'n, teria perdeu 51.13 vermes de 3
i'1.4'd' qualidades testennHõh1ido por

.

�..-c:'� .��":"����..;:;��
.

seis lJts�oas ido31eas em IhlDe-

i·:··
.. ···· .. ···· ..

·····�··
.. · ..

�
.. ·· .... ···· ..

:i riú, .�J1ullic19il\ de S. Francisco
.

DOI
- ri) � � 1i -

<l}.
.

- .

: . la.riH ®.;;:� li!. .fijf5"lle : do Sul filha do 81'. Carlos J.
: J_.:, Neurtmbel'g', prnres90r. Cada

546.60.0 }. BreVen"l-"llte '1' H"l"'_'

.�,.
'.'

:. _/' :. f' " .' r' 1:.
'Z_}(_ I \�= :

'

..

'

...f.l'ilSCC
e um'1

...
l'.tO.S�, Toma

..
-se.de

: cera eJ,) l.'!Ulldl1opo1.1':> : uma vez etn cdt ,com· leite.
!! O D�ar�@ ·ç.j.h.!:<E'.i 7(tJ.�"'�.\@;, ;�. Depois dO. efeito üu.-o. precisa
sob a din:cçãlJ de

. B
..

)peta Hem

p.mgml!.oo .. '.'. .!."Fulvio Adu(ci. Cal. li·.
'iTe.:lde-se em 4. nul1leros (1, 2

1 b .
- '.

'

1 d .: 3 �e 4), conform� a edade, em

Ia O1açao semana
.

(.) : lodos os negocios, nas latma-
Professo� fernafido

�l
das desta cJdade : e drogari

Mag�dhaes e do: 9.S e na Fatmada lVIihanóora. c I' � prii1f:ipe ,d�s jornalis-; .

NOTA: Se qUiz.e� po�p,arvó€1-

I : tas brasIleIros (um..: da. sauch: e VOSBv dmh(')1fo com

�i pUdO
...$iintan. raa... H.e- �� d.oen.93 d�SCOrihe.cída e remed.iús i

': .

. h � 1 "I' l ahabltual-vos no corjeço de qna!-!
� (; �e.n a sem�n.a (C1 po- : quer doonç8 ao deitar, dar um

� >:
htlca braSIleIra pelo

=1
bom suador e de manhã. ceao

!� bril�a.
nte jornalista ca·

·.1
.

uIfi purgante 'de Lombr
..

jgueira

I
: thannense Povoas: Mmt.i1cora. E' o melhor de tl·

� -Siqueira.: ; dos qu.antos existem, e de elei
. � ..' to rapldo e SUave

.....................................................'!'I
.

Mu,·t..,s d'arh'" -

f'.'
-

� --- - �� , "I c!!S ln anllS SilO
:

.

�<c:l.Usadas só pelos vermes � den·
teso Depois procurai o vosso �

medico.
.

.... Veflde�se na farmada Mi
nancora em· Joil1vilIet e em

todas. as boas farmacias desta
icidade.

Ola.�de:unQ Al�es de Araujo
- �

, ,�-� � ,

";'. ",", ADVOGADOS �

BLUMENAU - RIO DE JANEIRO

CAUSSA crVlés, COMMERCIAES E CRIMINAES

;Procuratorios em' gerá': N4ttlran:Z:d�Õr:s:Marcils de Fabric.� Patente

85
�

I
-F-'�

...

-

-

..."'>.-�...--�-,,,-,=..,...�-,�-�;...".-CJ-"'-.....�
..

,_
...'-
...

,' -·,,-1I�J�v��;�� ;;;�,tt;�<,·· If.!h'''i<��!< "",$,.. ��d,_�"", l�'�'.' •

Da Ph. t:h. c' !
João da Sn'llU ,;:Hlvi'2,ir-:::; ; g

'. yr. ti:

Empregado oo� r�1 van!,igOlH � 5

n08 segu�"lte2 casOS! � (
> S

.Rruil!it�-1!Ile, � !
RJaaU!il'2'tÍ%!!!f. �.ai ��F,?f, i �
C·eITh�.ir�� t�(t2 (j'a'-:,'l;:!��, i IIm'=��rn:"'\18"",, d� déi·O. l1i �

1L-"feê�z.g (.\0 fi:1'a:da, " �

, _:;," '�·.;:l�l!li � peJJ0, I
Gt)iIl�U�ill'!l. ,
EapJ.N\2:i�\'i. � .

Sa."!1M,. &
����n�, �

�
-::l",.e!'''J-':mwJy �,. ina.�"'G" t I

�:�.:: f
��-- - -��-

§-1-. II Bebam agua Imperab jZ�1D, e c. agua thermo.-mjneral natu-
'paI ba ctereologicar,� pntt'

;iJ�,m -:':3;�::1,:;�1�L' li:':���f�:�u�g�::�:J
� g\::c;;:,.,;";, �\';:;?j�,:.:�:,.;,:;;"r;,�s t:;t�::'" ...

��Af:,,��.:;'o:�oJ:.: c..;:.·:'.M:·�2�-'....'t.';:...::..;-'t-'i.r_·!.!:·:·.. :;.1..;....�<1;1' o .. •··

S)NDICATOS - (Reconhecimento
de) - Dr. Claudelino lves de A -

raujo e Aehilles Balsini - Adve
gados.

Rio de Janeiro e lumenau

I

�..p.FH.p..���
B

.

CORREIO AEREO' I
�

! ,.

f
a m�is rapidt� linha transa- � �

� ceamca Bras!l - Euro�!a em H�

I menos de 40 horas. ; I
r '\ m:1a aerea fe�, na � I

I Agencüi do Correio I'P;4:!l.�c;i o Stll! , j
�i)f}ctS as qyintas feiras I �I r�glstradas . as 9, 30 IH,Tas � ij

'1tmples . ás 10,30 l.H>ras � i
para: P. Alegre, Pelotas, � �

:lio Grande. Ueuguai, Argenti· !
na, Chile, Perú E' Bo-livia I

,

�

do �.
I

"

�
, .-

. .,
"

.. �

I CIDADI�II'��·IBist 3manario de absoluta �índepeudeneje
I
�

I
li
�
�

i7
�
i
�
I
I
I

,�jpnHTANTF

I'"A Hl'ccçüo da "Cidade de
Blm Enau·' nno assume 'res
l'(tn; !biiidade prlas ap:recia- '.�,Ce', f'rnettid<:s em notas ou

artigos aS�����:S�_1

Edições ús quartas, feiras
e aos saubados

Dj':ector: Proprietario
AClHLLES BALSINl

TI �daetor - Gerente
AFFONSO BALSINI

\�E "daeção e officinas:
Trav'3!>sa 4 de Fevereiro n'

Caixa I'os131 - 57
3LUMENAU
E:antu Caillarina
�

A 3SJGNATUHAS
Ar lO . . . • • .. 15$000
SE Jestre .... 8$000
}'ii. D. avulso. . $200
NLn, atrazado. $400

C E: RES LTD.

dOiNViLl!l. C.PO�l)<. {

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Os charutos e cigarrillios . DANNE...

M:Á,.�N·· Sã0 os mais preferidos no

mercado

AI venda em todo parte

C li R LO S UOEPCKE S. A�_

ST 13

�f; como é tôo o tua muihe;sinha:
�fepCj�iJ.te U�lj quHuta na c,?;i�!ha;

r!:�:í;�:PSfi�����������7.�::ti,

QUALIDADE
lNSUPERAVEl

PREÇO MODICO

ULTIMA MODA
em tecidos de lã
encontra-se

..

00
--------------�----------------------��-�

Varejo Rheingantz
a cas« com o maior
e melhor -sorfimente em

tecidos para inverno I

ti
I 15Rua nr.47

lt,
...lf"

Paulo Hering
·Santa8lnmenau' Gatharl1l3

.:

.
.

Tintás e Vernizes. Materiaes para

pinturas em gera)
Tintas 8-lU. bisnagas para artistas

f
,
,

I--------�----�---------=----�----�--��.-------
� � ��-J

-

{
�
t
f.

J
,

�

I
l
,
e

f
fi E' A V''''AUSAÇÃO CIENTIFICA
t; MODERf\i. DAS CELULAS CAPILA

HRES. FORC;ANDO .I!.. SUA RADIOATI
i � CIDADE NU!\lLb, JUVENTUDE FERMA
� n NENTE: REMEDIO, LOÇÃO. ALlMEN�'

ti VOo TONtCO BIOLOGICO. �.NTICETI"
; TO. rvHCRpi3ICIDA. CONTRA CASPA

. � E AFECÇOES DO COURO CABEL"
� I LUDO, PARA TOOAS AS IDADES.
f VENDE-SE N/IS BOAS DROG., FARM.,
� DESTA CIDADE A 10$000. A FARM,
r.

.

MINAr\JCORA. JOINVILLE REMETE 6

t . FRASCOS POR 50$000"
i

...

5

�
.

,�> -, :.:-

ríW#S§ikii'lI'$§í#jíii!í?11lt@ft1i!�M1it.Jílill!'mii)lri# "'mW®!W$iM*,Mi�W�flIW®i@...��ª*.*tM#§Jí§&lí���ª,�.jW'?@i�

>.,...... Exijam de aeu
.

'..f' ·U·.c........
.

T··...
"..

' Torrrrdo dos

rnelr or-as cafes
...... fornecedor

do [i,ràsi!
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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CoHegio Santo Antonio
H.(�sutados ela' 1 a. prova parcial

o

Exijam o Sabão
,

irgem Especialidade'
de WETZEl «: (IA. ., JOINVlltE CllIatca Registrada)

"
.

o ideal para lavanderia e lavadeira ..
'

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


