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I INUMERO 78

o recolhimento da quo- Nomeaç�es
. elíetto

ta -de prevídencia
Japão

i

Russia e

Àinda o preço da
gazolina

'sem
Incidente na Mandchuria

Protesto da Rússia
"Standard"

o accumullador· de. confiança.
Berlim, 2 � Hontem o mí

nistro dá' Russia junto do

Japão apresentou um ener

gicu protesto contra é)
.

facto
de tropas japoaezas terem
invadido) a Ireutetra sovíetí
cu com a Mandchuríu. O' m!
nistro do Japão só accettou
a nota depcís da modifica-
ção de seus ·termos.

.

Espera-se que o Japão dê
resposta positiva e clara. O
f'Lcto .da nota russa ter sido
divulgada no mesmo momen

to da entrega é considerado Rio, 2 -P- O sr. Agamenon Río, 2 (PJ· A baixa cam-

corno de pOU<lO amistoso. Magalhães, Ministro do T�a- bíal registrada no discurso
.

oalho, 'ouvíu hoje a comis- da semana finda, coincidindo
•

.

• j são ínteressada n� venda.de com as primeiras manifesta-

maior Zeppehn gasolina que explicou a im- ções dos poderes publícos
. .

.

possibilidade de ser este car para repressão da campanha
extremistas. que vem agítan
do o espírito publico, ....;..:_ tem
causado funda impressão em

todos os meios, por ser uma.
manifestação evidente Je que.
a alta do' cambio nada mais:
é do que a consequencia fa
tal da insegurança em que·
os excessos extremistas vêm
deixando os interesses inter"
aacionaes intimamente liga
dos aos do Brasil. Esse de

elínío, em tão curto período
de 10 días, diminuiao de
98$800 para 90$000 o valor
da libra íngleza, verificado:
deante das medidas ínícíaes.

C I:. de precaução contra qual-Hermes . ossio Joi qner eveutual.surpreza para

PU··sto em libe dad a estabelidade do regtmem,

eh
.

d usr 1 er e SR, AGAMENON M�.GALHÀES veio abrir um claro de espe-
: urrasca., a élo

.

_SI·
_. -R-ior_2 .: A Corte de Ap- buraute vendidu �os g.ara�is� r�nça no fundo �egro do .ho·Manoel Ribas penação por· UUtH1üuldades �as pelo preço ate hoje VIgO rlzonte commercíal que. nos

Flortanopolís, 2 - P - Con· de votos e contra o parecer I
"fs!Tt&,

,,_. _. .'. ..... ante�lhava, c:r�!indo, mesmo,
· tinua em sua estação de re- do procurador. criminal, con- ',.'

Consta. q��:..s��.ted!'o Er amblen.te optlllllSIJ;1O em cer

pouso nas Caldas da Impe- cedeu Iiherdade aos dois maí- uesto em vísta áes.,.!L �mpa�·1 tos meros f1U�nc�lros, .'.

ratrlz, o sr, Manoel Ribas, ores e mais destacados au- se, p.reteilde importar gâz.?��J'Q �J?,eraID:_�e7 POl�; I'}elhQ.r�.s.
presidente do Estado do .pa tores dOIi escandalosos casos na directamente para forne- malS umm ....dersi:3 glq�aJ!'J.r
raná. do cambio negro, Hermes ceI-a aos gaJ,'agistas, a vida e�onomica e financei::

Vbta aeril03 d..: Blumzr)é!u, grande emporio commerc:iéll do Esl4do
Domingo ultimo o dr. AJol Cossio e SeaIa. . 1'a do paIZ,

ções devidas Instituto, apraz.; men�e, d j commercio e da pho Konder offereGeu uma Ao Bel' posto em liberdade O CO'rr'e,'o'
.

d' . Ma -------------
me êommurdcar-V08 tem sido: industria desta região, aqui churrascada a S. Excia. Em- Hermes Cassio delarou que

« .' a -

T· h 36 'I� ,.objecto constantes estudos i continuaremos a publieação bora o carauter intimo dessa \"agora
não é mais o Rei do nhâ» e as consti 10 a .

. m' ..U·· ue.r·8 t .,.colendo Conselho A.dmiuis· � de qualquer providencia que homenagem, nella tomaram 'CaLUbio N13gro devenjo os t·
-

t d'
..

O'ativo meiu ('onveniente ra-! a Directoria Regional do lns- pl:J.rte nitas autoridades lede- verdadeiros culpados serem ulçoes es a uaes

cH!tar referidos recolhimen- � tituto de AposentadoriúR e r�es, . procur:idos pela policia," Rio, 2 _ O «Co rreio da
Seelas ineditas succedidas com

tos todas as localidades onde � Pensões dos Commercíarios .Manhã» publica um commen-.
um verdadeiro Barba Azul

não exist�m agencias do � houver por bem nos tl'ans" O Gal. Leite de Castro e As futuras vÍaaens do brio refe�i::tdo·se a rapidez Londres, 2 _ Numa cídade..
Banco do Brasil - Attencio' : mittil'.

urna manchete do "Dia. .
õ com que!Ol proillulgada a da Lithuania roi ha pouco-

sas saudações ! Ao sr, Paulo da Rocha
.

C
' Zeppelln �onstitufção doRio Gr�de do aprisionado um individuo de

(Ass,) Paulo da R o c h a i Chueri não regateamo: nos- no anoca' Sul enqmmto outros estados C
.

.

1 1 I' 't d Frl'edrl'r-ha�en7 2 ·.íP) _ A " ..,..
.

.
liame amancas que possuiaChucri - DiI'P.Ct' Reg. Iusti· � sos ouvores pe a 80 leI u e Ri'.o, 2 - P _ O "Dl'arl'o v 1 \ amda contInuam em dISCUS 3 I E

d
-

b ela. de Zeppell'ns 'I'x'ou as �
.

.

.

. ..

'

6 esposas.. m um t1.nno ha-
turo Commerciariosl>. � e sua attençao, que em se Carioca" publicou hoje a se,

1 sao sobre 08 respectivos pro via se casado 6 vezes e o'
� conoca no destacado cargo .

t h t "O 1 I
. seguintes datas em que se-' t s R loa esse f oto e·

.

t' t
.

Ih" f' d' gUln e mane e e: ga. Jelw rão l'ealjzad.a'" ""uturamente le

..

c o. ,

....e.
a

...
y

.

a. '1
num�ro de suas. victim.a.s e.c'. . O telellrarnma que rans- j que e .lOI COil la o. te de Castro que percofl'e a

o 1 o aponta com um exemplo -

I�

por este diri!!Ível: 29' de Ju- .'. ,
suas escrocquenes e eva-S8

crevemos acima para conhe· : Europa com uma embaixada � que deVIa Ber segmdo. a 36 mulheres. Qualldo sou-

� c. imento dos interessados, é �
O sr Artilur Ber de ouru, ganhando quatro Vi' ��od�2S:t:!b�Oe. Agosto, 9 e

bel'am de sua prisão todas
a resposta do apllello que�. ' .. zes m.ais que o preside.ate da a 36 mulh u

. .

b A VI' °gem do novo Zuppe-
.

s eres mram se
�m nossa edição de sa bado [ Republl'ca 'lc'aba de fazer '" '"

A
-

"d····
.

d d
d f I,.

7" lin, o maior construido até V'...180 lorman o uma SdCle a e e

oWm, v dirigimos, ao Director l. nar es a ara mais uma das suas,' compran "J'unta'ram' o dl'nh"'l'ro ne
t dI bOJ'e pela cia.,�depende ape· 'I. .

.

(>
•.

I t'-· ._
,-

RegIOnal do Instl uto e apO-l do uma partida de binoculos· cessarlO J ara a ob en"'ao da
sentadOl'!flS (. Pensões dOSl que não se sabe ainda si nas da terminação do han-l Pommeranos, 14 de junho

.
.

_.'
�

y. •

'�0I11"...1"�1 clap!',\)S, Rf, Paulo da '.: t t gar no Rio de Janeiro. ,de 1935" cauç30 legal 'par� a. sua, lIw
v . u - sàn para hea ro ou para ,

.

.

_ t' bertação provlsorla. Quando
Roc'la Cnuel"Í, no &r;n'ido de 1 eampanha. O n ...

h
Prohlbe· expressamen e a I foi liberto, todas esperaram-

nOí'm;diz:lr a situaC'ão düs[ sele ame- pessoas ex.traIl:ha.s a.entra.d�. !no na. sahid.a.. dO

.. pr.e.Sid..iO,cOQ�ribuinteR I3stabe!�.cido�: Can1bio offícíaI para 'd ?
em suas .proprIedades no lo tendo Camanc9s escolhIdo

no vale de Itajaby, numa ex-� a I-mportaç'a-o de aca o.. te fir. 122 e}UndOSR,113 poCm-lentra todas uma senhora que
,

..... meranOEl o vraço 10 do e- .'
.

... ..'
'.' .

I BerlIm, 2 - Um Jornal hel" dros (Palmeiras as linhas I estava gUIando
.

um.
.

Iu-

De nrom·n1.id�� l.·. pape liense. noticia o facto de t�- são Rbertas Picadas).
I xuoso carro, preferrndo-a ás

.i!:D Jt>' U\.F Ric, 2 - P - O d .....
' Sou· ffln:: Sido descobertas na WJ� Não �e responsabilizando I outras.

a� forçoas mili- I za �el�ocapresen�ou aE tCa�a lb�,�')trasse. ao _ 6er�m 2
pro pelo que acontecer.

.

----�------

ra e OUlIlH'rCIO - x euor ce 1 as escavaçoeR,. ,e me· (As.) SEVERINO PAOLETTO C'·00. tr·..
·

a a especu--Iare-Q n.� �;n li um pedj{jo para ser concedi- tralhadoras, 50 caraomas, 54
.I ..-:::J f.J Kn.v do aos jornaes o CAmbio 01- pistolas uma caixa de grana· I

-

C b· I'D.·,1'O,· ....) - p - O." J' '"'''naf'''' ricial para a importação de das de mão e 10 mil cartu� ",.'. 'A�t.,,;�..:"I:;'�t�Ji&·f:.;· açao am· la
�, � ,�< - o papel de impr�nsa, chos. .' .

'.'

k...oll ..?

cariocas annunciam Q'll'> a� I .• 'tII.� .' :.>1'.
• Rio 2 -P- Pdrfi combater aJ'

.

.

(. :. v (.�

I Para a resolução desta pe- Pergunta por isso si o .�:.. aâ d:;� ..;1 <" ;"\f';,jj. es'·peculaç.ão cambl"a'l que tnn-tropas do Exercito. da T\í}!-l tição afim úe estudaI-a, foi Reich estaria novamente a-
.

'.'
..

' ',' ,._.,: ....

J'inlla e da Policia· Militar. , nomeada uma comissão. meaçado.;
tos eseandalos tem motiva-

encontram se de rIgorosa 1'.Cr.l·me . sem .P.a,·.x·.'a""o" do, encontra-se na Commissão
promptidão, Explicand o o fa· de finanças da camara dós

���gi���� pq:;�� ��l:t��' a���� . f:;'i Homenagem da Constituinte 'paulista A grallde t-uper�ProilucQão �:��:a::ri ���je���e�:rl�i �::
I da Paramount veremos RO- t

..

d ht�dnet.08 que circula.m U1\ oi- Sit ARTHUR BERNARDES ao sr. Borges de Medeiros JE .. Quarta. feira. na téla do c�r��n��3� d:eC::'�i�mp����
..

'

. I Rio, 2 - O sr. dr. Arthur _ _ . Cin�m� �.usch_.
.

rI
rá vender moeda extrangei-

. I Bernardes occuporá a tribu- Sao Paulo, 2 - Na S6Bsao
I BO�1fes de Med�lros por oc- E um ,Il1ro. notaveJ'.,u:n. 1 m

ra, ouro ou· papel, por um

'0 caso da S. Pau- !la �aCamara para rebater de hoje da Assembléa Cons� cas.lao d.o mOVImento revo extraol'dl!larlO tie..;, ..ea_llsmo valor excedente ao cambiQ

R. fi ri 10 duwuaso do sr. Arthur 1)08 tituintp. o sr. Alberto Ameri· IUClonar�ü de 32 e o, ractOjPb0t.)gelllCO'"A acçao. � ry- oUicial aC1'6scidos de 15·h:_.A
1·0-. 10 ran e Ita,

mhaistro da Fazenda. cano propoz qUf' fosse de� de t:-I' sld.o elle candldat? á thmada e? crescendu até taxa será dada pelo Banco:
signada uma comissão para presrdeuCla da �epnbllCa d�grech.o .fmal �raz. uma em�- do Brasil.

.

.�

Hio, 2 (P) - A famosa ques' _ _ cumprimentar o sr. Borges pela ban.cada paulIsta. çao que 5ur!lrenende e dorm� .

triO jU.diCí.a.rla da S. pau.lo-IO BO'". {lIlHlIve.rsano d.o de Medeiros pur occasião de Com a palavra o lider da na. Claude Rains (o bomem .

.

'

'

��je ��'�U.j�iz fâ� 8��trv��� Corpo de 6ombeiru5 ���l:aj��nr�an��r :��a p��� �lJa�i�Ja' �r. :r���it�e q�:?rc:t �rri�si;;��t�r:3!t�:ai��feub�i� Não demi�tj:tÍA.s·é
Crirniu'!l R bas CarL1eiro e ao posta o orador disse não ser unanilllente 8:pprovada. sen- le7.8:. são os protagonistas. Rio, 2. ��.,.pY,1/'9'esmtÚlt�:"�
dr, Sussessink de Menduoca, Rín, 2 (t:') - O Corpo de necessarill fallaI' na vida po- do dtlsignada·. a St:guinte CO-, UM Jornal- «�ais forte cathegorlélllI1�nte_ .'a. ,,..�QhCIa
A resúlução nn: 1 da justiça BomtH:iros commemorou hoje litica e administrativa' do il- missão: . Alberto Americano,' que um touro». desenhos e propalada;'"�pJJre o pemdo_ ��
fi agu:trduda anciosamentD e: o SG'. au:1ivt."·sario tl� Si.!''l. lustre brz.sileh:-o, basta salien- Mauoel Carlos de SiquoÍ!'a el <Subindo o São Francisco» demissão do:Ohefe da PoliCia

..
. com grande iuteresse. l fU:1,LioiilO, tal' a solidariedade do sr. Toledo Artigas. ..

são os (lomplementos. :UumiD:eq.s:e�
' ..

Fabricado especialmente para n?ssa casa.",,��

�"-" ....
,

.

"Cidade de Blumeuau" recebe attencioso telegram
ma rio sr, Director Iiegional do Instituto dos Com
mercios -- O Conselho Administrativo estuda uma
�.. solução para as localidades em que não existem

Banco do Brasil

Noticias procedentes de
Flortaucpolís dizem ter o

Governo do Estado delibera'
do tomar sem etíeito as no

meações feitas para o qua
dro do Thesouro, nas quaes
não tinha sido observado o

críterío da claasíücacão ve-

rificada no ultimo concurso

realizado em meíadosdo an

no passado, e considerando
nomeados o numero da con

currentes necessarlo ao pre
enchímento das vagas, con

forme a respectiva classüí
cação.

I
II

CASA HERTWIG, Rua 15 de
- Novembro 127 --

BLUMENAU

,------------�-----------------------------_.----

A proposíto de nossos tensão de centenares de kí-
commentarios em toruo da lometros sem azencía do
situação em que se encou- Banco do Brasil para eHec·

�'a o commercío local em tuar os seus recolhimentos.
..

'\ face das diHiculdades que Apraz nos registrar o nos

se lhe apresentam para ore· 50 acerto ao confiar em sua

colhimento d.is quotas de clarevldencía e boa vontade
prevldencla destinadas ao para a solução de tão serio
Instituto de Aposentadorias e problema para o commerclo
Pensões d03 Oorntnerclartos, desta região, a qual, estamos
recebemos o seguínte tele- certos, não tardará em ser

.gramma: encontrada, por isso que si Bello Horizonte, 2 - p -

<Ourítyba, 2-7-935. ,o Banco do Brasíl não tem Dentro de poucos dias será

AcompanhanIo maior inte-] agencias nas praças a que apresentado na Constituinte
resse commentaeíos vosso nos vimes referindo, tem, um projecto de lei' augmen-

.

couceltuado jornal rerereu- pelo menos,' eorrespondentes tando o subsidio dos deputa
tes situação anormal com' que, no casocbem SUbS(ItUl- dos para 3 contos de reis,
mercíarios esse prosperomu- riam as respectivas agenctas, Tal projecto foi concebido

níciplo resultante dif,lcliIda A bem dos interesses de pelo deputado Fobio Audra
ues recolhimento contrtbut-n .�, >3 .:leit)[',�.i e, pzincipal- de que conseguiu asslguatu-

ras de todos os representan
tes da maioria o qgé faz pre
ver a sua approvaç so em

· plenario.
.

A 'opinião publica recebeu
mal a í Ieía do augmento dos

· subsídtos urna vez que o Es-
· tado atravessa um periodo
üaanceíro angustioso.

Os constituintes mi
neiros querem aug.. O
mentar seus subsidios

.

Sua proxirna viagem

Berlim, 2 - Em 15 de ou
tubro proximo o novo e grau
de Zeppelin fará a sua pri
meira viagem, conduzindo
50 passageiros e 50 tonela
das de malas postaes. Sua
tripulação será composta de
500 homens. l:!;' essa a prí
meíra vez que um dirigível
conduz 100 pessoas.

.

As mais destacadas figuras
internacionaes tem mandado
reservar passagem, notada
mente Amertcanas.

Melhoria
cambial

. t
.

,

,.

r:.
!
.,.

o �:

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



CIdade de 13!urnenau
--�'""""",....:::.--, .....

Os charutos . e cigarrilhos DA�Nr ...

os mais preferidos no

Bíss�lli:mario de absoluta
indcl-'Cl1dencia

Ediç Ses ás quartasrelras
e aos st:bbadcs-

A' l
em todo p ...,l'·+.... r-.�venoa .

. . l�..I _'..J UI_

Director- Proprtetarlo
ACHILLES BALSlNI

R :dactor - Gerente
AFFON::;O IHLPlt-if

CARtO S HOEPCKE s. E�jacçRo e o;'l'iciu:Js :
Travessa 4 de Fevereiro rr

Caixa Postal - 57
3LUll'lENAU
Santa Catharína
�

A�·5-_;IGNATUHAS
pImiiliZlllill__iIIi!IIIII_=....."""'�,=·g R

� , u�
� ��Boa Saude... 'lima tenaa.. ii g'Ui �1 li

Obtêm-se usando II � S
ELIXIR DE N06UEUlí\� I

Do F'h. eh. i �
João da Silva Silveira � iEmpregado CO�_ real vantagem!';j �

Boa seguíntes casos: �
�

I

Ar 10 •..•..• 15$.000
S€- .iestre ..... 8:.5ü!_�O
Ki. 11. avulso . . $200
Nr, 11. atrazado . $400

nJP0RTANTE

Rachitilsmo,
Rheumat.lsmo em geral,
Corrllnento doa ouvidos,
InflmnUU\ções do utere,
Aftooções do figado,
Mancha. da pelle,

Gonorrhéu,
Espinha.
Samu,
ÚlceralJ,
Esci'Ophulu,
Dartruos,
Fistulai••
Cancro.,
Bóubas,
Bonbons,
Dôres no Peito,
Carbunculo$, etc.

,

'{I

I
, .

F

,11
I �

I

Roberto Grossenbacher

Rua 15 de Novembro,
Telephone 83.

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



CIdade de Blumenau

AO., Auxiliadora PredialS A Prefeitura MUl1icipal'��;'? eh,?é:��?r'I'::f:
�rAOI..5A -_. de B.lu·.. 111..enau

tbansa
a partir de ó de Julho'

PLANO «A. de 1935
Balancete da Receita e Despesa de 16 a 23

de Junho de 1935
Receita Orçamentaria
1 - Renda Tributaria

22:173.200
57.500
10.000
43.000
44.00')
55.000

Presidida pela Commtssão Físcaliaadorá e aprovado pelo
Ayrton Martins de Lemos, Fiscal Federal

1.) Antiguidade.

Snr. Dr.

Imposto domícihar
Idem de veículos e placas

II de publicidade
Emolumentos
Taxa de expediente
Licenças div. rsas

Semanalmente II "Condor ._ LUÍ
thansa" PARA EUROPA:
fechamento das malas emBlumenau:

QUARTA-FErLA.
xvx

II) "Condqr" -Linha Costeíra:

a) PARA O NORTE:
fechamento dasmalas em Blumenau:
Segunda - feira (atê Natal)
Quarta - feira ( "

.. c o m

ligação Lufthansa (Europa)•.
xvx

22:382.700

xx10a. Distribuição em Santa Catharlna

Pontos:
t3.�·"'Max HerteI
14 - Luiz Schwarz

Blumenau,
Blumenau,

.2.) Sem Juros;

10:000$000
3:000$000 (parte)

11.,:

1.008 - Wolfgang Ammon, São Bento
832 - Marian.o Agostinho Vieira, Florianopolis,
747 - Elsa Lllll� Teixeira, Flortanopotts,
201 - Carlos I)lgnal't, Indayal,
609 � Edgar SCllnaider, Joiti.'dIln,
673 - Urbano, Gern, Joíavílle,

3) Disponlyel com juros:
4) Dis.pouieveLcljuros
equivalente dos transformados
á disposição dos prestamistas em seguida descrímínados:

910 - H�ns Augsburger, . Blumenau,
! 14 - Eríca Muscheüack Joinville,
636 - Alcides C. Taltlois: Ftoríanopolís,
470 <_ Francíaco Wuerges Blumenau,
947 - Emilio Rossmal'ck.' Blumenn u,
618 - Alcides C. 'I'auloís Florianopclís,
608 .......;. Select 'I'cnaís Ciub,

'

Joinville,

25:000$000
20:000$000
7:500$000
15:000$000
15:000$000
9:000$000

Saldo anterior

b) PARA O SUL:
94.500

fechamento dasmalas em Blumenau.
22:477.200 Segunda-feira (Porto-Alegre)
16:810.085 Quinta - feira (Porto·Alegre)
39:347.285! Sabbado até Buenos Ayres

Semanalmente A partir de 15 deJu
lho a. c. o transpor
te de correio de e

para a Europa ficará
exclusivamente a car

go do Serviço Aereo
'l'l'ausoceanico ··Con.
dor - Lulthansa' O
Zeppelín provavel
mente até a termina
ção do haagardo Rio
de Janeiro, transpor
tará somente Cargas,
Encommendas, Pos-
taes, Jornaes e espe
cialmente Passageí-
ros.

.

20,000

-----------------------'

(parte)

3.213
3.211
3.024
2.991
2·936
2.935,�5

3 - Renda Eventual
Muitas por móra de pagamento 1.000
Cobrança da divida ativa 93.500

1.320

. Despesa Orçameniaria
1 - Administração e Ftscallsação

Diárias e transportes dos funcionarios
Pago a Procópio Telles d ic. n. 107 12.000
Idem a Afonso Farinhas doe, H. 111 S.OUO

3 -- Instrução Publica
Subvenção as escolas não municipais
Pago a Escola "São José" Garcia doe. n. 101

4 - Higiene e Assístencía Publica
Hospital Municipal
Pago ae Dr. O, Katamoyka Denigght
doc. n. 10ó . 68.000
Idem a Raul Leite & Cia doc. n.l08 70.000

5 - Agricultura e Pecuária
Combate ás epízoutias de gado
Pago a Guilherme Filips doc. n. 112

8 - Obras Publicas
Conservação e construções
Pago a Vicente Bendavale doc. n. 113
Compra de materiais
Pago a Adolaríc Nascimento doc. n.102
Idem a Cia. Hering doc. n. 103
"

a Francisco janesch doe, n. 109
"

a Ernpreza Industrial Garcia
doc. n. 110

200.000

2ó:IIGo$oOO
56:500$000

10:000$000
30:000$000
5:000$000
5:00u$000
7:500$000
15:0DO$000
10:000$000

2.928
2.910
2.909
2.888
2.887
2.874
2.857

PLANO .B»
.

aa. Dltribuíção em Santa Catnarína

1.) Antiguidade:

138.000

250.000

Catharina

res, e apresentaram para se

rem resgatadas, as 'apolíces
sorteadas em 29 do corrente
mez, das Leis abaixo relaeí
onadas.

da Lei rr 106:
1, 9, 12, 32, 40, 41, 72,83, 108�
114, 136, 138, 140, 144, 153,

586.300 5 9 18 ... 19917,16, 171, Ó, 19:J, T

24"", 245, 247, 267, 269, 280,
284) 285, 287, 306, 33H, 336,
344, 349.

da Leí U·. 135:
110.000 10, 33, 53, 55, õ6, 61. 74, 80,

1:3õ4�:roõ 82, 91, 97, 1.60, 116, 119, 131,.
146, 149, 150, 158, .186,

10:000.000 da Lei n. 144:
.

11:30-1.3.)0 6,8,17,24,79, 82, 87.�4, 103.
26:04::'.985 113, 152, lõ3, 179, 187, 19",

4 198, 209, 22 i, 23o,' 238\ 251.
39:3 7.235

T

2G6, 270, 271, 279, 294, 3u1 •

309, 317, 321, 323. 329, .333.
Alfredo Kaesiner 3�)o, 36!, 371, 381, 302, 402,

Tesoureiro 4{)3� 412, 121, 436, 445,450,472,
. 474, 483, 49r}, 499, 502 507,

f519, 523, 545, 547. 560: '(jo2,
623, 625, 6;3�, 651, 658 ô5H,

ao presente 662, 667,6:)5,701/705, 710,121,
á disposição 723, 738, 739, 74'2,745, 754,156,

761,769, 771, 772,791.804, P17,
818, 829, 839, 85J, 8G5, 876,
877, 885, 903. 913, 921, 947,
955, 980, 900.

da Leí U' 236:
1,11.13,27,35.33.43,53,55,

De ordem do Snr. Prefeito, 57, 58, 64, 65, 65, 69, 72·.
convido os possuidores de a- do Decreto n' 4 (Ponte
polices muntcípa=a á cornpa- Rio do Sul)
recerem nesta Prefeitura, NO 1, 4, 8, 9, 13, lB, 20, 42.
MEZ DE JULHO, ahrn de re Blumenau, em 30 de Junho
ceberem os juros vencidos 1935.
em 30 de junho e de semes- (ass.) ALFREDO KAEST2'JER
tres ou exercícios antel'iü- Thesoureiro

54.000
4.021 � Raul Deeke, Blumenau,

2,) Por pontos:

6:000$000 (parte)

4.a22 - Raul D.Bke; BLl'U3Q!lU,
4.155 -- Eugenio Arnaldo Boelnn, Joínvílle,

SERIE II

13:0::)0$000 (resto)
ó:ooo$ooo (parte)

351.900
12.000
144.000

SERIE I

24.4on
11 - Eventuais

4.029 - Francisco Reuter,

Rio do- Sul,
Blurnenau,
Blumeuau,
Blumenau,

3) Por sorteio:
Rio do Sul,

7::500$000
'lo:ooo�ooo
5:ooJ$ooo
6:000$000 (Parte)

416,7
411
381
373

Despesas imprevistas
Pago a Nelson �;chwantes doe, n. 104
Idem a Francisco C. Müller doc. n. 105
" a Frei Beda Koch doc. n. 114

10.000
50.000
50.0<"0

5.030 � Alfredo Béla Fischer
5.042 - Richard Knoch,

. ,

5.011 - Hans Kegel,
5.018 - FrGui.)l'i0.J Sanches

8:000$000 (resto)

Movimento de Fundos
Banco Nacional do Comercio cf divida consolidada

.....

ímportancía destíua-la ao sorteio a realizar-se em
30·6-35 em Porto Alegre 10:000$000

Total distrii:uaido fl'i.este Estado 2,,8a8�a901000 á 176 prestâmistas. .

..
.

.

.

6�·d·1 d' J '1t1..
..

'l. � .

III
'H�rcilio Wagner

A parAI!' .

e
• e· ibuO - ....,ane . Bseríturarío interino

Grandes vantagens para contractantes novos

LIVONIUS Bt cu.

Balanço de contas

Ooníére

Correspondentes

Walter Puetter
Contador ínteríno

VISTO
G.Eedusolü
Prefeito

'I'odos os livros e documentos relativos
balancete, estão, na Prefeitura Municipal,
: de quem os queira examinar.
.

Viação Cat�aiinens9 Una. I
a

AVISO

•..

�.

Prefeitura Municipal
Requ�rlmentos de§PllChld�SII

Protocolado sob nr.. 279 - Alberto F. KoHkfl, pedíudo !redução dO. imposto ..

domlcillar. Despacho: Redu�.'a.se para
70$ o imposto 6íTI. questão, de acordo com o parecer da
eomíssão de avaliação.

.

I
Protocolado sob Dr. 280 - Emilio Alexandre Sada, pe-

•

dindo retifieaçã0 do imposto domiciliar. Dt3spacho: . Indefe·
rido de a;:}ordo com a inlormu-çã) da. co;:nlsstlo de avaliação.

Protocola io soo mo. 281 - Luíz SChNaJ'Z, pe::iiudo mo

dificação do lançlffi?-nto rio imp:Jsto d:.lmi-cHiar. Despacho:
Altere-se para 8iJ$ o ímiloflto a. qUê se refere o requeren
te, de a0vl'do C':>ffi a inrormação da comissão d.e avaliação.!

Protocolado sl)b lU'. 2S-t - RClní:wld Ko�fke, pedindo i
redução dO. im..

posto d.Offii"?i1.iar. Df;.'HiJ.!l.eh.o:. IadeI.erlú.'u, de I
aeoI'úo enm o parB0'?-l' d'l. comissão de avaliação. I?rutoCÜ'l;.do sob nr. 283 - Wand,l. Koch,. petUndo

Ie'ldUÇãO
..

d

...
O

.. IIIl._....p.PSb.·. domi.Cl._lh
r

.. nes_pa.eh.
0

..
=. .Modi.fiq_?c·se para.30�, de ae'Ji'd.o C'}:TI a IUl'H'1naçao da eOffils:sao de ava-

liação... '. , 81Prot:}c0Itrio siJb nr. 281 _

..
Gustavo O t t e,

pe-I'
umenau

.

€ilUdO. re.du\'....
ã,O dJ

í.U.:i,,)().S.
to

,.j;}:n[OiUa.r.DeS;)a�hO: Red:.lSa. -separa 70$ o im;n:.;to ,i uua ge -rerera o requerente, confor'
me iui'orm'1.yào <lu comissã') de avs.liação. .

� ,.,.,--�_� � _

Proto{lo!a,J,] S'JO ·ur. :!94 - AJolÍo Janotte, pedindo.
para ed;ficàl' uma cas'l c'JUfor:ne i!lautas juntas: Despacho: da comissão de avaliaçao.
Como rôqu2i.', !}bserv.:uü�-s� fL cOI'l'eç:.io feita. pela Seção Protocolado sob nr. 303 - Paulo ScheidemanteI, pe-
de Otmls Publicas. dindo retificação·· do lanç�mento do imposto dvmiciliar,

PrQtocolach sohilr. 29') - R,,}:Io!Io Kluth, pedindo re· DespaChO: Aguarde·sé o lanç'lmento do
.

predio em cons- ffiffimffiffiffiffiffi�ffim��$��ffiffiffiffi,ffi:f$ sr3illffi
dução do Ím ?'Btn dGilll.em<tr. D 3spach{): Redusa se p:J.ra trução para tempo oportunu e de {t(J\)rdo com a lei. 13 A.ui.O-V.iscáo fi�aJ'�ah"A L_!j�

. ffi3
36$ o i:npostü, CJ!l[Orille paref;er da eomis'lão de avaliaç.'L,. Protí,Cíllado soh m. 304 - Frederico .Iensen, pedindo � ;g ---- �

PwtocoJad(} flOO n:r. 291 �. A!fredo Z{)ellne.r� p,jdiudo. baixa d'J impoato de índustrias· c proiissõcf'. Despacho: � . AgeneiRs em: �n
�5g$8;Q �l��l�is��t0a. �u�t�i.�i��fe�:gga;�(l;iO�:d�S��S;ÍO��: G()mj�.::.t���r�d() sob nf. 305 - Leopoldo We;se, p.edilld.ÜI·� �TLli,tlJ�u��aT�����;\il��eV��e��J:.l��ho1�f gfr�t�h. Tele- �
pareael' da cOillis.são de avaliação. red.ação d9 lallç:1!llt;;lto do imposto domiciliar. Des!",acho: GiíSl phone ur. 212 �.

Protocnta10 sob nr. 293 -. WJ.ltel' f-hu'fe, paJia. 10 re- Re hlS'l"S� para lou$ooo o imposto a q ue se refere (} re- � FLORIANOPOLlS:- Praça �;.1�36Novembro nr, 26 • Telephoue ffi3
dação 'lo hllçlm�'1to do �m;;Josto domiciUa.í.', Deipac!lO: R�- qUerellte, COUrOl'ill":}. pJ.fE'CC!" dd. c'lmissã) de a�aHação.. E6 S;;ryi�() de tt�1l5porte de passageiros e C<'lfg<1 entre os municipios de ffi
HHque-se para 1O:J$JOJ o lillJOsto a que se .relare -o petl- Protocolado S:.lO ar. 3t1 - Bel'uhlrJt Ir!1lao�, f!edl!ldo I�

ITAJAHY - SLUMENAU �Fl.dRIANOPOUS E83

.CionariO.
c)!lCnme. infOfill.-:iC'i.J da. com.iS..

Sã,)

..

d

..

6

.... a.vall'.aç!l'J. rem�.�3.YãO....
dO

...
I.a
..

!.l

.. 93..�1.
nto do �mp():;'to domiC.-Uia� DespaCho.: I

ti?:! De Itajahy para FIQri��o���i:' De FiorHmon.·oliEi pa-?33P1'Otocola!o sob 'rir. 297 - C'lrt.Qs Hoep�ke.�. A., pe· JInd.1Ilque-se pIra lJ;)$i)(}n. o _ml�l)oto B�l q_uestao. de ueo.!." r:iiJ t' �
din1iJ ratificiça'J do lançamento d� lIllllJsto d;JilllCÜal.'. Das- liõ com o parener da t}[HUltõsaJ dl� avallaçao. C'\Sl Segum:!a�feiral quarta fdr" e selda-feir<1 ra Itajahy QP

pacho: Redusa·se p:1l.'3. 121)$O�O o imIlustoa 9-!l'3 se re_terem �l."ot!)eJla.l.) 8Gb ar. iH? --: Frederico Li_ppel, . �edind{}'lE8
ás s,::. h. Ter�b!d�a�Uig��!t��:�!iSdb- 83

.os re.qll.L"'r�lltesl �e. _.c.o.arOf
...

illl.':l.aia . C.J.
n a

Illio.rUl.
'lY:lO

.. da. l'.e.1uy;;l.·) .d.:)
l

..m�.!....':>.'.t.(} d.omWÜl3.l'.... De.SPitc.ç.o.. �1e.�1!.lq.u<e-.�e •.

f� De ItajahY para Blumenau De Blü:úeflan para fB3
"'omissão d� avahaçao.

..

pal'a 54o$;)oa o Inl.ilostO .a _que.se l"e.I0r� o petlClOUal'lO,."_iS .It,'J.J·a."!--;;.· f33
v

0"'0 C 1 '11,," i I" � -

d 1 Serviço diarlo, ás S bOras LIJ
Pfoto�{)la1\) S!}!J fir. \};,j �.].r OS: "ll.� alf03, pe: tílu O COfitOr;n d P lfeCer U? C·) all:;.m) '=. a.VJ.. l.açao. .!?� Servl�o di,;;'io, as 13,30 horas Ó'3

_para colocLtl' UiJl'! plaCl..(r<Jc.ta113). D.H!>lCUO.: 0.)1l() l"eqnel', Pl'otl)'}.JhdJ S;}l) ar. 3i9 - RICart.lO Hedle!', pe{lmdot&'õ A E
.

d' -

d 'b. ..... trdord;nado� tfB
Proiaootado sob ar. 3:>2 - Alex:;�I�e ..�]HeI'O' p�di�10 r�tmcaCç[1) do la"1çam:mto �o iÍlll!J;:>stol' domiCili1â.1'· dD�spa'l r'E

mprua I�p!.le P�EÇO� ��óDiêos·VIÇ�S
c><

..

'

�
redução do lal1�ll'n9ilt{) �) imJ)�t) _'.) .11l0Ul1r·. t H).'l,.(}.'l); O,1): • ?')1') re'iU:';!.', mHdU O�SE; o UlçimeIL<J o ano i 1{1..J, . ,0.r.:g., T-.

r

'.
fi .j... r..nf90:;_?J!w:'r:PJt::Pl�<:9J._�Altere 'se lHza. 18o$oiJO O lln;�)} H} :,11})' JJ, '.} ).h h'J1] ,,)),1'30.H' LHd31b. im1:?*§;qffi'wm�§?ffis&l�� ..;5@321J:wW'mUHIHITIDill W

Cargas, passageiros e

Serviço diario entre

Florianopo!is - Itahhy -

Encommendas

BlumenBU
e duas vezes por semana entre Fpohs e Tubatão

- ADVOGADOS -

JaraCJuã ... ..Joinvii.ie
Esta emprésa que dispõe de (;Onfortaveis autos omni
bus, e pode ot'fel'ecer aos srs. passageiros pleno

conforto e segU1'ança;

PlFoprielarics:

- Aohillés Ba15ini -

Dr. Claudelino Alves ve Araujo

João Haha, Adolp}lo lIuss, Theodoro Darius e

Ricardo Jensen.

BLUMENAU - RIO DE JANEIRO

CAUSSA CIV1ES, COMMERCIAES E CRIMINAES

Procurlltorio5 em seral: Naturalizações. Marcas de Fabrica. Patente

de nvençiio. Montepios. PecuHos. Pensões. RecG:biincntos no Thezouro

Federal, Reconhecimento de Syndicatos. Regi5tro de Diplomlls. RevIsóQ;s

ICriminacs perante a Corte Suprema.

�1ID_�I.WI;,,�AJAA$iw����J

_. :

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



Hoje, ccmp!eJte mais urn êni'!O de
laboriosa cxístcncle, o sr, i 1{r1220

Ee.irr.s, resklerlte !�a VeH:e.
- Faz ermos hoje, -o n�eni!'.o leso JãC!O
/'y',achadof filH ...ho cio sr, M"r:cel Ma

chec!o! comracrcientc neste Gidaclew
rezem anno s emdr.hã:
- il Sra. Dna. \Y./c:�J·1 Stiimm� d�gnil

esposa do sr. f!'dncisc�� Stc:rr:mr•
- O sr. Hüml-cr�o �ddoS .

. - Scxte ...fclfar ar:n�v:.:�! õ�ia .. se a

ElIma. Sra. ['na. Esther ;;;::"':;1.:)(, esposa
do sr. )ufio Renau;:" m. (.1. Juiz: ce D! ..

reito cia: Ccmar�a r'e EnE$Qt:c::.
-

...;linda na scxte.ft:Jra,· Ccrr.tlKF.i1Cra.
seu enníverser io !"':õtalh:lo1 e S? Sao:y
Gldfl:a�ães, Coft.;:c�er�te pI·.�tji!cc:�-..tjco
d::: ph�nndc�a (er��fc1t

Re(eb�t� a Delegacía Iucr I,
corr;rm.:r;)('üçílo (le8 E·eguintts
nccldel�tp:; de tI übalh(,":
Helrnuth H ,",'.li -:ll.u u� .!.Vl.1I)JuDr, ClJeru-

rio da Enrprr za. Industriai
Garc!a, com Jerimentos leVES
o ccorrtdcs no dh 29 de Ju
nho ás 11 horas,

J05;é Segatti, da Emnrezu
L G&IciB. c cru feríll}eDIC;8 k
ves no TJé direito recebítíus
no dia 26 de Junho ás 17 h0�

;,.'y
,�

,.

Empreza. Fo?ça·· e Luz Santa Catharina
'São convidados os accionistas da' Empreza For

ça e Luz Banta Catharina, a se reunirem em Assem
bléa Geral ExiJ'aordinaTia, no dia 18 de Julho, ás
.15 horas, no Ttieairo FTohsinn em . Biumenau, para
o .fim especial de resolverem sobre um auqmento do

capital social e respéoiioa modificação nos estauuos
da Emp1'eza.

.

,

"

Blumenau, 22, de Junho de 1935.

MAX HERING

Director�Presidente

Exijam ·'0
6·

Sabao

Especialidade'
de WETZEL &: CiA...�. JOINVllLE (Uarca

em
. Registrada)

o ideal para cesinha, lavanderia e lavadeira. '

.,�.

,''''

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


