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Na, segunda-feira proxima, ao templo catholieo accorre
depois tie amanliã, passa o

pl'i;;'Wi1':)' annioersario da
morte d'Q dr. Amadeu Fe
l!ppe da "Luz, saudoso Juiz
de Direito de Biumeruiu,
Esta

.

data é pura todos
n6s de profundo pezar, pois;
nos recordamos da irrepara-

.1".elo .

'Perda., que. representa
. \ j • ra nos.'ia terra.
',. Não h.a lar em nossa ci-

·

dade que esta morte não te
nha enchido de tristeza e de ..

'. luto. Amadeu. Luz era uma
'

figura eatremamenie popu
lar, personalizando sob a

toga austera e immaculada j',a bondade e a justiça incor-
rupia. �.
A inda está na memoria �

-4\. de to/los os blumeruiuensee o [ '.

aue toram. as eommemora- LrcIo todos aquellss o que pene
·

ções de tiezar pela sua mor': r?vam .e oestimauumquando
· te, que renrcsentoú a maior i vwo entre nos. .

,

'_. homena.()em tunebre que [a- j .. _. --,�---_ _,��_�_,�_,__
�,��= " M -;"

_. mais foi prestada por Blu-: fi' .Q!n!filf'�.a. 6:l�1iIR"E';'DIa
sncnau a 'U1n de szus filhos.: U 'Vo1.UtUKill!.iI."u .;:suv't.:-'V>:,}"'"

.

Na s�gúnda.rei1'a a fami-jSO de uma aviad@-
7:a 00 illusire morto. man�: 131!i _

-

.aara rezar uma, missa em, la anema
intenção de Amadeu Luz 'e j .

.

.

:. Londres, (rtgengia Brastlet-

n . ..: ra) - «f'ranlern- Fasteurath,
.0 desaparecimento : jovem av�ad.ora aliernã de :8

?� t., ,�annos, IOI vivamente uccla-

"�'i/:IIe_ uma comissão geogra i mada pelos vôos acrobatícos
. :-' .

phica : que reaI1SOU em Lympnse,
; fiO coadado de Kent A muI

Rio, 30..:.'.... 'Está causando! tidãó ficou tão eríthusiasma
erla apprehensão a falta de! da que a .levou pm trinmpho

.. ,10ti-eÜ!S' de uma comissão l pelD campo de aviaçã'),
..

on-

:i!fengI'�p�ica e .:zooI.ogiea em i d� )he concederam um Dre�'
: �'xpcihçao DO mterlOr do Es·: mIO de hO!ll'll� Tamb-em I . os
1:8::io do �a:raná. � .vôos acrobatiHcos lios alle�
Decori�ndo varios diassem � mães: jF ') e r s t e r' e

·

nOÍÍcias' cos�umadas o De \ Fritsche; fora.m'seguidos com

".:. rai'tameuto TI'O Serviço Geo- j intenso interesse pela enor
. \�Taphico e Zoologico' do Mi� � me multidão que assistiu ás

.:"Jsterio da. Agricultura· dirH corridas. aéreas internacio

"
g.Íu-se ao Ministro pedindo :_naes.
'1 I'ovideneias. 1 �=.. _"",

...

_-----------

· O sr. l\-Enistro solicitou de! A" r1 . t' r'
feu coHeg-a da pasta,da Guer� In-J. g, a neu r2.11-
1 a UI? avião mil!t�r pa�a des l dade dos EstadoS
c�}hr�l' os eXpedlClOTJanOS perj

.

U· ddFl·ls. : TIl OS
ESÚt exp�dição partiu do t

Ri, lia 4..mezes ( WASHINGTON (M�enci8
�---------� 1 BrasHeiT'a) - Depois de ap

ho.rO'J a 8ruxellas; provado pelo 8enndo, apesar
"' "'8 \.

.

'. .

idas violentas criticas feitas

d. 'h' A'" ··d j por alguns senliçlores, o proc
à ram a stn

j jecto de nE'utralidade dos

.,
Hruxr:llas, .,0 - Chegou\ E$t,�os l!nIdos em

, f�ce d�
hoje as se lU)1'as e 48 minu'" j conlhct? Itt;-lo,abys:,mICo, 101

tw; o corpu da rainha Astl'idLs�bmettldo a sancçao do pre
;/ icli1na d3 um desastre de: sldpnte Roosevelt
f utnmovel.

. i O·' sr. .Tohnson. senador
· Foi. con/luzido até esta ca� 1 pP-Ia Calífornia, em violento

rií!�{1' em um simples vagãoi discurso, declarou que é ri�
·

i'e e i"ilbf'io Sf'rPol. ornamenta 1 dícu�o pensar S� que a nova A �;\INHADA BELGICA
(lN. f'xfer-lo� se/ldo recebido)ei pojerá proteger 9S Esta-

CENEBRA ---'-. FliIleceu VI'C- LONDRES, (Agencia Brasi�

1 (( e !aç'io por uma enorme 1 dos Unidos contra os riseos
Uma de um desastre de au-

Jeiraj :-. O l>Daily Mail» pu
,·a.;o;.SI/, popu.lar.

. l' •...
t

..

1
. ..... blica hoje uma entrevistl

Ai? ;-'aJ],-J,eiras estilo hastea- 1
. omove a rainha 'Astrld da con'.:edi.dá. pR.,lo sr. Mus.-lolin·

- . Belgiea. ' ",..
,

('�lP (in:' f!Ll1.eral, ve1'lficando aQ correspondente do jornal
.

. �o. mo�ento em que o auto, W,· p.. b
"

.' ( e n tu/r,s os recantos o dIrIgido pelo.. proprio rei
sr. ard rice, so re a ques

f � t, 'I, ; .

pezw' pelo lallecimen Leopoldo UI passava corren-
tão ítalo abyssinia.

to da rait,.ha tl.a Belgica. do pela àld�la de Iongwood, ,,o sr. Mussolini accentuou
�._---�......._ perd?u a lll,reç�o e capotou. que o caminho, uma vez co·

.•.. '.,f�.·_:Ct�....

_..... �.,h 112.'"0''"Ue' 'P_ A nm::ha fOI projécttlda con· meéyad?; deve ser percorr!do
_� �.;.u lt!.u U " ii.

. tl'8 unia arvore, tend.J morte at o l�mJ e que as sancçoes
.

L'!3 mo � d in�tan.tàpea, enpuanto que c
acarretariam ineluctavelmen-

.

.

E�O /no fi.,§.IauO reI fOl Jogado ao lugo, sof. te á guerra. No caso de que
.. _. frendo apenas'" ferimentos a Sociedade das Naçõ'es se

'�, rV)R,lANOPOLIS, 30·- Pelo leves;
.

.

preste áquellas medidas, li
....'

� r. ·Gü�-G!'(ladol' (10 Estiúio fá A' rainha cori'táva apenas
Italia deixará immediatamen-

), fll l.tl'n-;]!rr,'-i.das as seguintes
•.. 30 annos de Idade. : te a Liga. Se a organisação

iI :-;o!uIJões: .
..

' genebrinR forverdadeiramen.
Tom Indo sem effeito 8

'. .

.

..

te imphldente, permittindo
.� omeúç5::> de Alexa!ldre Tcr- O problema de "ex - que às divergencias RctuafS
f tS pa!'fl p"c"ivilo da coHec-

_

-

d
. acabem em' gu�rra, então

h na de 'Fimbó,
. pansao . .emogra- não sómeilte um milhão mes

Ilcmo-reaJa àa cnllecioria phiea japohe'za' elO �i�hÕp.s de Vidas. serão
':1-' Aséurra Dura a de, Ro'l .

.

.. � .... _. , 8a,.�rIflCadas, e a culpa re-

..... dcio,' o c;)llcC'tor provisor'Ío .

L0NDRES (Agençbt�J3.rasi. éãhirá ,sob.re a Liga das

,_i<.iCiJD Furlani., ..
..

, PRESIDENTE ROOSEVBLT leira) - O �Daily':·> He.Í'a}:i» Nações. ;. i.
. .

, .}l<t:ncando Ervmo Schelde-" .'.

.

.

.
publiea n(lticias 'SE*tniÔo a'g O sr. MustlQlini prometteu SR. BENtTO MUSSOLINI

Íú-antel par';] coHeetor de As- de··partic:paQão ém um C�)1i� qda€s.() .Japão. "e:�,$,rá elll que a
.

UaIla. irá a Genebra COllcção, o Duce pel'!!untará
,·t:rt.1: meto lirmado� o paiz, nlélÜl101 rórma nova o pl.:4blê.nra de no dia 4: d:e Setembro. mas se vel'dadeiram�nte �lla ousa

ne.�gnanJo Nelson ;v1aynol- .sem e.�8a 1e. f!i�la5��O. supe.r�
I
s.·.u.a expans

...
�.o... ,���.�/�,�.\p.�'�.b.j.�.. a_. qu� ;se'u.s �yl�gados .. te.varão julgac' a Ualia u:o.mesmo ni-

I. t'j Nun'os ..

Lira escrivão da nua, nao se nCIXar!a, entre-lO governo J�p:Q#e�: .GbJtH:�t;I{Va\CalXaS com' llvros, dooumen� vei que a AbY��Ula.
Jt:"l dL�l:t"l'i i de 'l'imbó. tanto, - disse o sr.. Jotm-lobtet' a aberttt�J ,i;i(!1;! paizl3s tos, photQgraphiss. reforçan- A' uma t;>erzilnta do jorna·

!'-J::nl'-":ln lo Prudenclo M31'- sou - arrastal' a uma lHlva, do Pacifico, para alguns mi· do li posiÇão daltalia. Nessa lista Ward Price se ainda

;:...;
í" �\ G 1a ].JBra o Cl�g? gu��rra, p(1,que ,muito, .11fl,..t;.� \·l'!õl.>S de emigrantes nipPo""l C81.xa-tam.be..m .as,tará o li'vfu c.xiS.te 1?993ibilida'de de mu�

.

.,. e Lu ri.; _ S('{J._l' em Indala!.! V,eUDU li llçao 'lê g;-'.'±-1918. meus.
.

de Lady SlIllon, esposlL do dar a a.tutude italianà; o sr.

..

�. ·'t·•.
·

.�'.,
. Dã, morte do dr.· Amadeu Luz

'Presos pelo IOommemorª-ções do

gelo I "Dia da Pátria"
L T 1·'·· d f! RIO, 30 (P) - Esteve reuni �

o�v.ave 1.mClatlVa e o -1 da hoje na sala da Comissão
ficiaes dinamarquezes 1 de Finanças da Camata, a co-

Copenhague, (Agencia Rra- ! !llisSão encarregada dos f�.st��
sileír-a) - Uma acção cora- i lOS cor;n?,1emorah�os �o Ola

[osa foi 'ini cjada h' . 1 1 da Patría
'.
A s�ssao foi aberta

.

_ , ". . .

oJe pe a: sob a presídencía do sr, Anto-
�anh[�, por íntcí.tttva de va- t nío Carlos tendo usado da
r:os dínamarquezes, que �ar·! palavra o c�p. Pereira Mattos
tiram daqui para a Groelám-.' I

-'

j. . {"'.l' : que eu o programma. Serao
I la aum ue salvar q nutro 1
-mernbros de uma expedição 1
de f�3ça.. 1
Esses íulclizes estão pre- �

sos pelo gei<J a 300 metros 1
de distancia de Seul'('s!yl
Sund, sobre um barco auto-I
móvel de nome <Gothaab». i
As condtçôes da carnuda de 1
gelo silo tão más que lhes é:
impossível alçar VÔü com o

hydro-avião que p;JS8i.Wm a

borco. O up81';l.dof' que até
este momento Id.zía funccio-
lI,U: o posto de radio exlsten
ta a bcr.Io, encoutru-se
verneute enferrn«.

Aerodromos na

Erythréa
ROMA (Àgeací« Brasileira)

- O total de aeródromos na
Erythréa, desde o começo do
anno corrente, augrnentou
de 3 para 9, e o total de 10-
caes para aterrisagem au

gmentou de 10 para 25.

feitos festejos nos dias 5, fi e

7, que receberão, repectiva
mente, ,as denominações de
dias da "Mocidade e da Raça",
"C ultura e' Historia" e "Dia

", J : � dã patria.".
60USOUlicão; do Es� ----------

lado de' Santa
Catharina

·Roubo.no
: Pauli

hotel

----------------------��--�=-----------

Evite os desastres
.

nas estradas equipando
seus carros com as alamedas lonas para. braek .

.e,�Y.J3ESr,rOS-
Correías para ventiladores, Tubo para

radiadores
Importadora exclusiva neste Estado

CASA HERTWIG, Rua 15 de
- Novembro 127 -

BLUMENAU

I
I

.----------------------------------------------------

encontrado no SaltoFoi
o Chevrolet roubado ém JOiEville

ehevrolet, de modo que a po
licia pode conduzir-o até ga ..

ragem da Prefeitura,
Hontem mesmo um envia

do da policia de Joinville re
conduziu o automovel áquel
la localidade.
Interessante é que os gatu

nos verificando que a chave
do chevrolet e do carro de

aluguel n: 8 eram iguais, t>I
tectuaratu aa mesma noite' o
roubo deste ultimo 'carro,
conforme noticia permenori
da inserta em, nossa ultima
pagina,

Por intermedio do chauí
Ieur Pteiíer, o qual tíiha si
do avisado por outro, a po
licia conseguiu saber que no

Salta encontrava-se abando
nado na estrada um automo
vel Chevrolet, Para ali diri
giu-se e veríücou que o

carro
.

tinha todos os síg
naes do que íôra roubado em

joínvílle. O tanque de gaza.
Jiua estava completamente va
zio sendo este o motivo que
originara o seu abandono pe
los zatuuua. A chave do car

ro de aluguel n: 8 serviu no

Uni desastre com -quatro
aviões do Exercito

REGIF EiJ, 30 . CP) - Verificou-se hoje um. desastre

com. a esquadrilha de aviões do E:rercito que vi-el-a1n as

sistÜ'.a inauguração da Villa Uililar do 7a. �Região. ._

Quando iniciavam o levantamento do voa Uln ama0

desUsou sobre ou,tro e este sobre os outT(lS, nCi1-1tdo todos

elles avariados. Não se registrou victimas e os prejuizos
matfJl'iaes rOTam ele pouCa monta.Pelas duàs horas da ma

nhã de hoj'.f foi levado· a af,.
Ieito !Im roubo no hotel Pau- f lhl20 h 'tnunicipios de Indayàl e Tim
11 destacid.ade. O larapio en . O 1 in" a com· bÓ.
trou porüma porta do lado o

I
Em palestra que ngrada-

penetrandO- no predio onde
'

merCla velmente manteve C01nnosco

apossou�se de rO:Ipas e co nossu collega de imp1'ensa
m(>stiveÍ$ .. '. Fez de tndo um

. O sr. Antonio Soares, nos- noUfico;t-nos de sua louva

pacote e retirÓu-se calmamen 80 1Tezado coileg;1., director veZ iniciativa, para a qual,
te, sendo visto nesta ocea- cio ('Correia de Tiní,bó" está i desde já, desejamos o m,ais

sião pelO' sr. Arthur Pauli. orgrr.niZaiido para o únno de esplenrlido S'l.wcesso�

Era um ..homem· alto, com 1936 Ulna interessante e util, ,-�.�_._.

terno de' casemira marron e folhinha, commel'cial, que irá O Tft ESOURO EN-
um boné xadrez, ..

eontribuir immensamente pa CONTRAOO NO,Entrando em nm pasto vi� ra a maior divulgação do

sinho o ladrão dtlsappareceu .. commeTcio e industrias do,", SALTO

UM·A ·ENTREVISTA DE· MUSSOLINI
«BAllY '�All»

Victima de um desastre Não eXiste. n�Bhuma probalidade de' svitar
.

que a Abyssinia ceda

Era nossa intenção publi
car a Constituição 'dQ Esta·
do dé Santa Cathal'ina, so.
lemncmente promUlgada no

domingó ultimo. Dep:lràn:l0,
pore:;l, com o artigo 10, das
,<Disposições Transitorias»
que diz: «Desta Constituição,
que entrará em vigor na data
da sua publicação,' o Gover
no do Estado rará uma edi
ção omcia) para distribuição
ampla e gl'atllita»,' resolve
mos o contrario, Entretanto,
{)tira attender curiosidade de
nOSS03 leitores, publicamüs
na segunda pagina a parte
que. se refere á «Organiza
ção Müoicipa))), que, ma�,s de
peI to nos interessa, e para
a qual chamamos a :attenção
de todos:

A
Corria desde ha dias na (}ictade

O i qU'3 havb sido encontrado pelo
sr. Kirsten e Hermann Knaesel um

. tbBzouro em uma velha ..casa de

pl'iJp,iedad J do pri'ileiro Falava'se
que era uma caixa de j'erro conteo.
do milhares de üoedas de ouro, de
10$, do t�illpO do imperio...

Averigando este facto consegui
mos apurar que não haviillill sido

a guerra, a menos encontradas moedas de ouro mas

sim uma pequeml caixa contendo
cerca de dois kilos e nieio, em pe
so de umas moedas douradas,' pe
qu'eninas. c segundo parece servi
ram de fichas pura jogar,
Tivemo<: oC('asião de examinar

Uala moeda destas 'que tem de um

lado a ef igi� de O. Pedro n e ao

redor os dizeres s�guintes:
<MOE. LEMH. O,PEDRO 11 IMP. DE

RQAsn,)} e no verso as armas do

imperio e a data "1889,"
Entretanto 'não são moedas com

memorativas pois não existem cita
das em catalogos numismaticos .

Seu valor material é nnHo.

antigo ministro dos NE'gocios
B:xtrangüirus, e no qual elIa
stygmatlsa a escravatura ns

Ahyssiniti. Depois que a 80-
cie lade das Naçõeli ler essa

CHEGOU A BELLO' HORI
ZONTE O SR. GETULIO

VARGAS
.

BELLO HORIZONTE :<iOCp)�' CHEGOÚ
Ás 12 HORÃS A ESTA CIDADE o SR_
GETULIO VARGAS, PRESIDENTE DA.
REPUBLICA,

60 submarinos

ROMA. 30 - 60 submarinos ita
,

liànos sahindo da base de Augus
ta, na Secilia, nas proximidades de
Malta vão tomar parte nus mano
bras da esquadra .

MussolIni· respondeu: - «Ne
nhuma!» ..- ti . menos que a

AbyssÍhia ceda, puis qà.a c�e
gou o momento de SOlUCIO
nar a quelStão colonial. «To·

dos os estados civilizados, e

sobretwlo aqueHes, ���,rtCà-'�
!'aro i)riyai!ús de

.

sua parte
nas rfqnczas do mundo, es�
tão interessados'"

•

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



Que! �Ilmbl!r qn!ll
!l!1Ib! SillllDoml!' iú
�S�U f''ü' rem U14
d�r ele !lc�!2S ll,rrlvill.
I) qGn eu quero é
(MiASPIRINA

r
i
�
1
t

I
l.
I
-,

i

)
í
1

j.
t

Nas dores de cabeça, as mais violentas,
a Cáfiaspirína tem uma acção prompta
e energica; é tambem da maior efiícacia

•
contra as dores de dentes, de ouvido,
rheumaricas, etc. Recuse tudo que não fôr

CAFIASPIRINA
o remedia de conjiança

garantido pelaC1'uz Bayer

M-edicina domestica
(Um livro pratico ao alcance de todos)

,

"GUIA P�A�ICO DE �l�DICINA DOMESTICA", do prof.
Tavares da, SIlVeIra,. da Escola de Pharmacia de Ouro Pre
to. Obra íntéressantíssíma, como uínguem [amaia fez igual.
Feíta para� o" nosso paíz: de acordo com o nosso clima.
nossas doenças e necessidades. EmIlnguagern que todos
entendem., Por ena trata-se ,de todas as molestías vul

gares Mm' SESSENTA E poucos MEDICAMENTOS ALLO
PATHICOS e caseiros. Traz cerca de 200 receitas scíentí
ficas, 'porém singelas, feitas cem esses sós medicamentos.
De�creve os remedios e as doenças; ensina a fc,rmular e·
aviar recei�as em casa, tão bem como na pharmacla, sem

gastar;, dá m�um�ros conselhos uteis sobre hygiene, pro·
'phylaXl�, pedIatrIa, enr�r.magem. etc. _Interessa.' ao phar'

,,,,,lllaceutieo forçado a ,clIntcar onde nao ha medico, e ao

:,' medico novo sem pratica. um, indispensavel nas fazendas
_ casúa de famílias, collegios, seminarios, ,onde possa appa�
recer d-oeuça longe de recursos, que deve ser a�udida
por pei'ls'Jas leigas, para o duente não 'perecer .á mingua.
I?e .grande va-lo).' ás jovens mães sem pratica de criar seus
fIlhmhos como deve ser. Pedidos só á Empreza Editora "O
Industrial" Santa Rita do ·Sapucahy, Sul de Minas. Preço:
12$000. Pelo correio. registado mais 1$500. Envia·se para todo
o Brasil. Cuidado!,Não tem revendedores 'em parte alguma.
Quem comprar 10ra ,d�sta.:Empreza será logrado, porque
lIa �ontrafactores. PedIr dIrl3cthmente. (Mandar o dinheiro

.

reglstadol, ou vale postal. Chega seguro' e rapido.)
c

Algumas' opiniões comprovativas
,-

FARMAGIA
DO

Constituição do Esta ..

- �. =�'.�T=�'��_"""""���··"""'" �AJU

':ritu1.o :c :r: J:

Da orgâ,i.lizaãp IlUUlicíl1aJ
Art. 8� � O Estadojdivide-se administrativamen

te- e':I1 Munícipios e estes ,.em Distritos.
Art. 87 - São coridíc.ães essencíaes nara a cri-

ação de muntcípío: '- .

�
,

a) população míriíma de 15.000 habitantes:
b) 'r:enda anual minima de 50 coutos;

,

.,.

ArL .SR .�� São condições esaenniaes para 11 e rla-
çao, de dístr ícto:

'

a), populaçüo mini.m;a de 5.000 !lnbltantes;
b) renda anual muuma de dez contos;

,
c) haver, na séde, pelo menus, trinta casas.

· Art_: 89 .- .� crlação de novo município ou dis
t�lcto uao P?dera sacrificar as condiçõ es de existe n

c�a,. ��m a s!tua.ção economica e financeira dos mu

,
nImplOS e dístrltos origina rios.

§ uníco - O novo município ou distrito assumi
rá sempre, etn proporção correspondente á renda de
que 'de��alcar o município ou distrito orígínario, ares
ponsabílidade de parte da divida que sobre estes pe
sar.

,

Art ', 90
- Aos muuícípios fica assegurada plena

�utonomIa em tud.o quanto respeite ao seu peculiar
Interesse, e especialmente:

-

1 - á eletívidade do prefeito e vereadores;
II - á decretação de impostos e taxas e a apll

cação de rendas;
.

,

III - á organização dos serviços de sua com

petencia.. '

. Art.,91 - O orgão executivo municipal é o pre
Ieito, eleíto por quatro annos em votação direta e se-

creta.
'

§ unlco - O Prefeito da Capital e os das estan
cías hidrominerais serão livremente nomeados pelo
Governador.

J:iI't. 92 :-. O orgão legislativo do munícípío é a

Camara MUnICIpal, composta de vereadores, eleítcs.
por quatro annos, e mediante votação directa e secre

ta e sistema proporcional.
,

Art. 93 � A lei de organização municipal fixará
o numero de vereadores, o qual não excederá a quin
ze, nem será interior a cinco.

· �rt. 94 - O Prefeito e os vereadores serão elei
tos símultaneumente, vedada a reeleição consecntiva
do primeiro.

�l't. 95 - São condíções de elegibilidade para
prefeito ou vereador:

"

'

a) _, ser cidadão brasileiro nato, maior de vinte
e um annos, .eleítor no município e neste residente
desde mais de cinco annos, salvo si a ausencía tiver

s�do motivada por serviço publico estadual 011 muni
eipal ou por qualquer função de representação popu-
lar;

.

" �).- não ser 1!1�mb!o?a d�reção de empresa
beneficiada com prlvlleglo, isençao ou Iavov, €om vir

tud� de con�acto com ü administração publicd;
; c) - nao estar nos casos previstos no art. 112,

da Constituição Federal;
,

' d} - n,ão ser pare:ctt', até o 3' grau civil embo-

.

ra por afipidade, do jUiz eleitoral da zona.
'

.

,Art. 99 ,-. O Estad� intervirá nos muni-:;ipios pa-
r.a lh�s regularIzar as fInanças, no CHSO de impontua
JIdade. em serviços de emprestimo, ou no de falta de

-

J1ag.amento da divida fundada, por dois annos conse-

�UtlVOS.
'

§ l' - A intervenção será decretada em lei es-

pecial, que lhe fixal:á I'l. amplitude e duração e pode
rá. �er prorogl'l.da por outra lei. A Assembléia ekg€'Iá
o mterventor, ou autOI'izará o Go,ernador a nomea

lo;

I

§ 2' - AO Governador CRbe executar a interven
ção, .facultando ae interventor todos (JS m�ios neces-

sarios;
" , ",.

. ',.. § 3' _. O interventor prestará contas da sua ad

�inistraç.ão á Assembléa, fazendo-o, entreíanto, por
IntermedlO do Govemador se deste houver recebido
a investidura.

'

'. Art. 97 - Nos distritos em que se dividir o mu-

nicipio, exceto n@�tlibtrito tia sMe, haverá intenden
tes' nomeados e demissivf'is livremente pelo prefeHo.

'" •

Art. 98 - As camaras municipais reunir,se-ão,
or'dUUi.Üamente, cada trimestre, dispensilda convoca

çã,o, durando cada ses8ão vinte dias no maximo e

"
_
sendo as deliberações tomadas por maioria absoluta.

,

§ unicü - A. votação será. secreta nas deli-

berações sobre vetos e contas do prefeito.
Art. 99. - A lei poderá estabelecer um orgão de

assistencia tecnica e fiscalização das finanças dos

municjpios, definindo-lhe a organização e as atribui
ções.
_' Art.. 100 - Na tercefra sessão da cam&ra muni

cip�I, que será obrigatoriamente em setembro, votar
se-a a proPQsta orçamentaria, a qual, depois depois

_

de fl;prov_ada,_ SBl'á. r�ITletida., imediatamente, ao órgão
de bscalIzaçao das Iman('as, se o houver.

" ,. Art. 101 ,_ Importa renuncia do mll.ndato a au·

sencia do vereador a duas sessões trimestj'ais conse-

cupvas, sem motivo justiIieado. .

, Art. 102. - A câm!lra municipal reunir-E;e, á em

sessfio extraordinaJ.'ia, sempre que fôr convocada pe
,Jo-pi'e�eito, pelo presidente, ou por um terço dos ve

readores.
§ 'Único - A convocação será sempre motivada

e a reunião se destinará, exclusivamente, ao objeto
daquela.,- ..' .,

· '.. ArC 103_ c-. Os projetos d� leis e resoluções mu

mClpaes serao votados em dOlEl turnos cabendo a ini

ci!ltiva a. qpalquer vereador, comissão' da bâmara, pre
feito mUnICIpal e ao eleitorado, em Iorma de moção
articulada, e sUbscriptu, no minimo, pOI' duzentos elei

tores, do, municipio.
_ § ímicn -:- Os projetos de leis e resoluções apre

_ senta.dos pelos prefl:'Uos sofrerão uma só diSCUSl3áoo
Art. 104 ':""'" O texto dos projetos ou resoluções

(CONT:NUA NA 3a. PAGINA)

I Para concerta rapida
mente os 30 krns,

,�de canses

o annuncio é a alma de

todo o negocio

SEIOS FIRMES - Pessoa
que usou um preparado ame

ricano com o melhor resulta
do e com effeito Ímmediato
de que tem exclusividade pa
ra fabricação e venda para
o Brasil, envia pelo correio
a quem rernetter 15$000 em

vale postal. cheque 011 carta
registrada com valor a Mme.
Sarah Evens - Caixa Pos

tal, 918 - Rio.

Para purlcar o sangue e manter

s�(h� o organismo, os nossos rins
dl�poem de cerca de 10 mtlhões de
tUDOS �il1is5imos, representando um

'_mmpmuento total di;) Do kms, Esses
tubos são verdadeiros filtros e de
vem deixar passar por dia de LOOtl
a �.51)0 cenh:;me1ros cubícos de li,
'11J!dO extrahido do sangue,
Quando Se ?pre8entam írregnlarl

laucs da bexiga, tOfuunco se O li
iuído escasso ou dt-ID3. lado fl"�'
lJ�lIte, (j_lI{,lmante por excesso de

lCjd�;;. c signal de que w: m;; o;
,

_ll'';,'IL,Ulll de ser lavados, Esse ti re: ""
lal de alarme pôde denotar üme"'-
ia de dores lombares. selatica, lum
iJa.go',C<lllSaço. inchação nps mãos,
!lOS pus ou sob os olho-, dúres rheu
.naticas, perturbações vísua e , tono
�j�� ck. '

Se os filtros não rorcm dcsobs
truídos com a dlvítla presteza, te'
remos suspensa sobre 11 cabeça a

ameaça .errível dos calcules rena

es, du nefrite, dos ataques ureurí
COF, da nídropísía, da perda de ai:
burnína, phosphato, etc. !�1 +,

As Pílulas de Foster dt'sinflamJ(i
mam, umpum e activam os rins

'

sendo ha mais ce 50 annos o í'e:
rnedlo preferido para combater as

doenças renaes.

WETZEt C I A.
-IOINVILLE

VELAS DE STEARINA' VELINHAS PARA NATAL
SABAO "VIRGEM ESPECIALIDADE"

AR']_llGOS DE 'iA. QUALIDADE

Representantes em Blumenau :

RUA QUINZEt 28

NEITZEL

PHONE. 28

de Rendas Estadu
de Blumenau

Coletoria
•

ais
�

Imposto de industria profissões
O!!!!!) !'l_

II Semestre
.

De ordem do sr. Coleletor de Rendas Estaduais nesta1l...,..
cldadc\, torno publico, para o cor:becimento de todos os.in)'!"
ter'!ssad�s -lHé,. durante o corrente mês de agosto, em to-
dos os ?laS utels, 88 nrrecada nesta Coletoria de Rendas ;)

Esta?U�IS o segu�do semestre do imposto de Industrias e

Prú:hssoes relailvo
_

ao corrente exercido.
Os srs. contribuintes que deixaI'em de satisfaser o

pagamento de SUbS contribuições dentro do prflzo acima
determinado, poderão 1azel-0 nDS mêses de setembro e ou·

tubro com as multas regalamentàres de 5 e 10 oI. respeti
vamente.

Excedidos estes prasos, serão extrahidas as certidões
de Divida Ativa e remetidas á Promotoria Publica da Co
marca, afim de ser iniciada a cobrança executiva de a·

cordo com as leis em vjgor.
'

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 6 de a

gosto de 1935.
ELPIDIO LIMA

Escrivão

Coletoria das R,endas Es-
,

taduais d.e Blllmenau

Impostos em atraso

I o .Govêrno do Es1ado acaba de decretar o pagamen
to dos lInpostos em atraso de lórma a que os contribuin-
tes tenham a maior facilidade em solve-los. .

E!ll cinco prestações mensais, iguais sem mlllta ou

e�H seIS prestações, pa�a as dividas 3jllizad�s, estas ac�es
Cldas. da.s custas venCIdas; é uma otima ocasião para os

contrlbullltes em atraso saldarem os seus débitos para com
o Estado.

_ Aconse!ho�o, pois, ao _pagamento da primeira presta- ,

çao dos be�s. l.mp.os!os, ate 30 de agosto proximo, prazo
em que se lDlClaru, lllapelavelmente, a cobrançá executiva.

Proc!1re esta.,. coletoria para lhe serem miniftradas
todas as mformaçoes.

Coletoria Estadual de Blumenau, 15 de junho de 1935.
(ass.) N. SCHEEFFER

Coletor

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



Cencurrencia pQIJíica para a concessão do direito
de exclusívidade do fornecimento de força motriz

e üdminaçã(li,;,eletrica na. Séde do Município de
> Caçador, Estado de Santa Catarina
".

. .,';-:-s�w:�
D� ordém do Snr. Tenente Leonldas Cabral Herbstér,j será submetido á sanção do prereíto.Prefeíto Municipal laço publico que se acha aberta, nesta

.; �rt. 105 - Quando o prefeito julgar um projetoPr'€}leitura, pejo, prazo de 45 dias á inscrição dos eoncur- .de Ieí ou resolução, no todo ou em parte, íncoristítu-
rentes tnteressacos em obter a concessão de direito de clonal, ou contrário aos intêresseg públícos veta-lo-á

, exclusividade do fornec}-mento da torça motrlz e ilumina- dentro de cinco dias úteis; a contar 1aqueIle em queçãoceletrica na. Séde deste :'viunicipio.. . ..... i: o receber, devolvendo a Camara, nesse nrazo e com
I - As propostas devem' ser apresentadas em treís l os motivos do veto, o projeto ou' a parte vetada.

:vias, das quaes a primeira selladn c com um .sello
..
de folhas

.

c

§, t: - O sllenclo. do prefeito, no quinquidio, im-de 1 $000 e mais o de Edueação e Saude, todas datadas e porta. sanção, e a promulgação da lei ou resolução
assígnadas, não devendo coateI' razuras e nem emendas. pelo presidente da camara,

I V� As mesmas prepostas devem ser entregues em' §2' - Devolvido o projeto á eamara, será subme-
envolucros fechados e Iaeràdos; com dizer

c

por cima da tido, dentro de quínze dias do seu recebimento ou da reu-
concurrencía a que se rerere e o nOIDa do proponente; nião daquella, com parecer ou sem êle, a uma só díscus-

,

I II - Todas as propostas' devem SEn' acompanhadas São, considerando-se aprovado se obter o voto de me
da Importaacía de 1:500$000 pcdendo ser em .apoliees Fe- tade mais um de seus membros. Nesse casso," será
deral ou Estadoal, oüereeída a Prefeitura como.' caução o p-ojeto enviado ao preíeíto, que poderá promulgá-
por, prazo determinado, para garantia e validade da pro- lo, ou submetê ·10 em trinta dias, ao referendum popu-
posta e respectivo contracto. -: lar. ..'

I V _:_ As quartorze horas, do dia 30 de Setembro se- Art. 106 :_ A lei de orça'nento 'não conterá dls-
rão os íuvolucros abertos diante de todos OS interessados positivo estranho à receita prevista e á despesa fixa-
presente o acto, que será presidido pelo Prefeito Municí- da para os serviços anteriormente estabelecidos exce-
pal, e .asssisttdo pelos componentes do Conselho Consultí- to para aplicação de saldo'
vo, que decidirá pela proposta mais. vantajosa. § único - Nela oousíguar-se-ão nunca menos de

V - Uma vez inlolada a abertura das' propostas não quinze por cento das respectívas rendas tributârlas
serão admitidas qualquer retificação que possam influir na manutenção a O,) deseuvolvlmeito d03 sistemas e-
no resultado respectivo;

..,

duca ti 'lOS, inclusive auxílios a alunos necessitados,
vr - Versara ti. coucurreucía som-ante para o preço mediante fornecimento gratuito de material escolar, e

em reis, papel.
.' . .

assísteaeta alimentar; um �por cento para amparo á
V I I - .\'ão serão tornadas em consideração as pro- maternidade e á tuíancia; e ainda três por cento no

postas que otíereceni .apenas uma redução sobre a mais miníma, para os serviços, de assísteucia, higiene sa-

barata;" .. '.

.

ueamente das ZOnas rurais.
Y J LI -'- As propostas não poderão conter se não. Art. 107 -- O prefeito será substítuído, nos seus

umatormula de completa submissão as condições estipu-] Impedimentos ou faltas,' pelo presidente da camara e,
.rladas neste Edital. na ausencía dêste, pelos yereadores, pela órdem da

LX - A Prefeitura reserva-s= o direito de annular 1 votação.
esta eoncurreneía caso assim julgue conveniente pelo seu § lo ....:.... Vagando o. carga de prefeito, nos tres
Conselho Consultivo, ou nesse sentido se oronuncte a SeR primeiros anos do quadrlenio, proceder-se-á á nova
são competente da Secretaria do Iutertor .ê Justiça do Es eleição, no prazo de sesseuta dias, e o eleito exerce-
tado, o parecer de quem será colhido antes da lavratura rá o cargo pelo tempo que restar ao suhstituido.
do contracto com o proponente das condições qua forem § 20 _ SH a vaga .occorrer no último ano do
julgadas mais vantajosas.

.

quadrie-nio, a eleição seráIeita pela camara muutcí-
.

X "--' No caso do annulação, previsto na clausula an- pul, dentro em trinta dias, por maioria absoluta de vo
riar, nã,o caberá dire�to a i.l HuLH:;l) a: lenhu,n los CO,2.- tos no pl'imeiro es�rutülio, e maioria relativa no se-
enrrentes.

.

gundo.
XI -'- O propone!lte deve decla:O'lr (l. pre�r) IJf)l' Vf'.ll'l ,Art. t08 - Os. Intendentes poderão acumull'l'r as

0'1 kHowat mez, que fo"necp. a. iluminação, ficando obri-I funções de eX:.Üor das rendas municípaes nos distri
gado a fornecer· contadores a03 cousumidores que o exi-I Í(ps, send'o-lhes, nesta hypótese, permetida a remune-

· gi.1';igualmente deve de c lara.r,
.

o prpço por kilowat para o I ri:tção.
'

fOl.'ll6Ci.ID.ento.· de fOJ'.ca Pil. f.a grà.ndes e

..
' peqw:m.as. industrias, � Art. 109 - Compete ao município decretar im

assim como o da illuminaç'ão das vias publicas. I postos, :taxas e �molumentos de cGnformidade com o
XII .- Na proposta deverá ficar reservado o mnJo por� titulo IV, def>ta Constituição..

que a Prefeitura podel'á emcampar a concessão e matel'ial Art. 110 - Em cadá distrito haverá uma comis·
instalado.

.

sã de t.1'l3s a sete mémbros, escolhidos pela Camara
XIII ..,- O concurrente de qUe a. proposta 101' aceita Municipal, entre pessoas.ali residentes e de reco·nhe-

assignará .um contracto com a Prefeitura, contracto em ciçla idoneidade e competencia, afim de servir de 01'·

que serão pormenoriz''l.1amente determinM.as as condições" gão consultivo e"Hscalizmlór dos negocios municipais
· dos direitos e obriga ções. .' entregues ás intendencias.

XIV _ Entre outras obrjgações que serão estipuladas § único - A's, camaras llmnicipais compete re-

na contracto referido constará á de o concecionario pa- guIar o funcionamento e as atribuições das comissões
gar a PreIeitura 5';-· de renda bruta, a titulús de taxa: de distritais.
fiscalização.

. Art. 111 _; E' vedade ao município anmentar o peri
XV -:-. O eontra('to que se rE'l'ere o idem XlII será mbtro das cidades e vilas, sem aprovúção, da As-

firmado no.maximo trinta dias aQoz o encei'ramento da semblé�a Legislativa.
.

concurrencia.. Art. 112 -- A lei de organização municipal esta-
XVI --,- Os proponentes obrigar-se-ão:· belecerá as atribuições dos prefeitos e das caIDaras

a) - Montar por sua conta uma uzina termo ou hi- munípais.
'

dro eletrica com a potenda necessaria para o Iornecimen- Art. 113 - Sómente com o voto de dois terços
to de força e luz na Séde do Município de�Caçador e seus de seus membro, poderá a CUmara municipal perdoar
arrabaldes;

.

a divida ativa do municipio, 'ou conceder fav(}res, i-
b) _ Inetalar a uzina e a linha de dest�ibuição, assim seilções e privilegios.

como proceder aos demais trabalhos necessarIos _::!ara per- Art. 114 - Os municípios destinarão uma -per-

�'.' I.8i.tO
..

funciônamentú

Q.·a.Ü;.stalação fi.Uill. '. determ.'.in.
ado

prazo,!
centagem da receita para a.construção de casas de

zr e não exederá de 180 dias da data da assignatura do cnu- operdrios, as quais serão vendidas, pdo custo e em

traeto;. ..., .

'. prestaçõés, e ficarão- sugeitas ao regime do bem de
c) --:;7. Instalar ta,ntó a uzina como a linha destribuido- familia.

1'a de accordo coro um projecto previamente aprovado pe- Art. 115 _ Nas faltas e impedimentos dos verea-
la Prefeitura, não devendo ter aqúela no inIcio,

.

potencia dorest servirão os respectivos suplentes.
inferior a luo H; P. .

. Art. 116 - O subsidio dos prefeitos será estabe-
d) - Limitar o prazo de. sua concessão a serie de lecido pelas camaras, DO ultimo ano da legislatura mu

·

30 annos no maximo.
'.

, niclpal. .. . .".

e) - Obl'igar�se-á tambem, quando a instalação da ----�--.....,;.--�------�---------

uzina não mais eorrB�ponder as necessidades da popula- I d
-

,

dç3.0, por escacaz 'lê energia. a juizo technico. da Prefeitu- ···n·..
".

'.' ···.I.C.·.a·.· 'o.·r.....1'a, á foemar todo O mat<:.l'ial existente e augmentar no mi-

���eOr!{j�dri?wteucia da força inicjaIda uzina num prazo

p'PO+;l'SS''1-on'aIX) _- o mat'Õ!rial a empregar deve ser novo e em per •. .

..
.l.

'

. lJ
.

, :.'. .

.

.

feito es�:ado de conservação e IUDcionamanto, sujeitos a E' A V'''AUSAÇÃO CIENTIFIC'
exame por peritos nomeados pela Prereitum; MODERN, DAS CELULAS CAPILA-

E h
..

d t d l'
..

t ��»�_�_�Clt�� �."""��.""""��.'. RES. Frlf{ÇANDO A SUA RADIOATI-�. para cou eClmento e o os. avrou se o presao e �� ...

l lEdital e outros de igual teor, Que serão :tfixados nos I(9.; Dr. Oliveira e Silva: ; Dr Freitas Melro;' CIDADt: NUMAJUVENT�DEPERMA-
gafes mais public08, na lrllpreD�à. ·OmciaIetc,.., :i)j: : : NENTE: REM�DIO, LOÇAO. ALlMEN-

Se cretaria da Prefeitt<ra Munif!Ípal de Caçado!', 15 de � Ad U' d � �: A�V�GADO. :� ,VO. -JQNICO BIOLOGICO. ANTICETI-

Agosto do 1935. � DOba. o

� H Causas ClvelS, commerClaes il TO. M!CRPBICIDA, CONTR.A CASPA
.. TRAJANO ROCHA Secretario li Alameda Rio Branco, 3(> � (�

e criminaes

�J E:������S �gof�u�� I������
@ �

I ti
Blumenau � Í: Rua Jlrfinas GeraeB :l VENDE-SE NAS BOAS DROG .. FARM.,

�. ��IJ\-:t���i'ta::::::x������®����� DESTA CIDADE A 10$000. A FARM.

I.. --.,,!õ_"" _ ?

�_��tv.t$�:C::C�*�� MINANCORA. JOINVILLE REtJ1::_TE 6
,....__...._=""',.. =""_IIÍIr3l__",O"""_....,..._ ....._. ����mEMH:-IfF��<>:*,�*� !� i FRASCOS POR 50$000 .•

h
. UI" � ...' �; Dr. Alfred Hoess .)J.Novo orano

�on-l QUARTA-FEIRA �. Dr,.. ArãQ RebeHo ; Í li$ ,., "" Méoico do Hospital Sta. lzabel ií

do"· e "Condor - Luf.. f1) "Condor" -'L�ll� Costeira: i - Advog�do'- � Jii1.

OPERA ÇÕES � ,_,_,..,....,._.�.....--..
, a) PARA O NORTE: � Escritporio: Travessa 4 � l .

.

. .f. '�"""""""''''''''''�'''''''''''''''''''':i'tIm.usa"

I recshamendto dfa� �a(lat� eNm tB11l)menau: � de Fevere;rú n 8 � �.
Clilllca G.mlL ! � � Doutor Piragibe Araujo �.egun a - �!W (I e a al

I
� ,. ' !i! "">" ..�" """""', "'."". N!:!.""" "' =�>� H,: •

Q t f ( "..;,ti �� '.� ,>� ,p....., ...""' '" f·��. "''''' -N' ,.", 't'<�... . . •

. u�r fi
- eira ,

�,
c o m

� --.-.,....,.....� ............... -..-......,.... �� "'?rt1-)�.;.��;�.�� 'd� :� ..�.:!'.i) � .'

�':
-.- Pllgaçao �lIftlla�sa (j<,�roDa). • ,...... ..• •••••••••••••..

�-'

.

.

. �: Doe.nças do Coração, Pulmões, :i
a partir de 6 de Julho Sexta-feira ate aO}!.lo .........,_... ,.�.....,......".....,-..--.�. Erich Karmar'ln ti � Figado, ?sto mago, Rins, ln- :l

..
,

de 1935
X'iA

�: :. iâi:,"
.,., iiJii ': ,t.est.rnos eN�rvosas. p,

x x b) PARA o SUL:
'.

. It� Salvio
. ,Cunha �!!" .' Dentista.. l f� Partos, r��l:s�;iang�s. Senho- �� O annuncio é a alma de

fec.,hamc..•
nto

d�s.m.a.las.en...
l B1Uffi.cllau �.:. A.dvoG'ado.. .

: � Rua 15 ae Novembro. ! t: RUA 15 DE NOVE.fl.fBR.O .. =1P;;mft!1�hlentG IJ "Co�dGr - Luf- �el;Wnda-re�i'il (P0rlü·Alf,lp'e) .�:'
e

P,TD �V,\L : i Telefone nT: 203 � : n' 114 :
to.d.o. '0 n.egocio;;;f'l."'" P.iR'\. EUROP1\.:. . i (,! ,!UlU!. c lêll'!l (p(;;,l'J-c�lJ':�r,-,) '(: ·.L -"_J.."

•

� !ta ; :

t�:(;ii�;leiltô�das malas 3m Blumellt�u:!, SuiJbadJ ,ili.é I;u-enos .AJ·tt.:.� � ;:;::.�:;�'':':':''''''';'�':;� �,&,��i;�.�G;����iI?��tti"��:=:;�� ,�,
.

,;w;iprafeõra Municipal do
··,�:Ht Edital de

Constituição do Esta-
--------------�-----------------

do de Santa Catharina
Caçador

':ritulo J: :::r; J:
Da organizaão municipal

(conctusõ» da 2a. pagina)
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SOCIEDADE ATiRADORESDE
'M_ti ewiW &W'*

k'BLUMENAU" ,.

. P ro g r a m 11] a
_

dos :festejos elo 76 ann..1.v-a:rsarJ.o
�

Sexta-feira, .6 de Setembro de 1935
das is horas em diante, chegada dos con

vidados séde á da sociedade.
As 201/2 h.nos salões dos Atiradores:
Recepção dos hospedes com programma va
riado.

Ssbbado dia 1. -'- aíi 81/2 h.
.

Inicio das competições esportivas de Tiro
ao alvo em 50,100 e 150 mts.
A's L1 h. Homenagens á bandeira e aos so-

cios e heuernerítos. .

As 12 h. - Almoço, em que tomarão parte as

senharas dos socíos e convidados.
As 14 h. Continuação das competições.
Abertura do Parque de diversões,
ás 61/2 I�...iras Illuminação Iestlva do parque

Domiti!!:G dia 8,. Ai 9 horas
.

.

Continuação das corcpetíções esportívas de
tiro.

.

As 12 horas. - Almoço, como no dia ante'
rior
As ·14 horas - Inicio das disputas de Taças
pelas equipes das diversas sociedades.
As 18 hôras. - Encerramento dos concur

sos de tiro.
As 20 1I2 h.
Grande BaUe de Gala
As 22 horas: -'-'- Entrega. dos Premios e Ta-

çaq ao vencedores. .

Ao baile só tet'ã� ingresso os soeios e os hospe
des mediante a]l)�esent�\l'ão do convite.

.
. A Directoria

?�Jrq,'U9 6ls Dive:rs5es:
�.m'i"',mzW:Wi\íi§_6"M'1GlQ!@"""""fI.ji�I>l!�

"".

Entre as muitas diversões para crianças haverá:
Oarussel, Montanha Rus'3J., Casinhas de Bonecas, Bonbon.
ateres, Rifas, ,hgl) fie' Argolas, Jogo de Bolas .e muitas ou-
tras.

.

Idem par', «lulros:
.

.. .
'

_.

jogu de �i) 'I, !-!Ha, Bar á la Munich, Sana\Vlch, Sal-.
chichas, etc.

�u.§icas: QU�;llteio JUo Grandense" e ·Orchestra
Breü:kop�

.,

O CO:cc.l.ite

�� Dr. medo H. Pape II . �

�� Clinica geral e
Especialista para moles-

11
tias de garganta, .

nariz, �{ouvidos e olhos

Blumenau - Rua Piauhy ��
i:i

,� -.

'Ponche d.eSkm fi paro.
a. vida. dos 'Pulmões
o que os Pulmões siio

j Da.ra. a. nQ�;m. vida•.
� l.. . ....

. J

•

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

r'a unlClpa e � Co a 11 n·f s. ��,� � R t 7'A! 'ii" E' n�tura�.i�uei l�VO�"''lf.eJici-
..

'

. ,� � . D � �_...� l>
.

'+4 � ti, 'k � � it c,. dade dependa de vossos fIlhos

S'
..

'.1. ."
.

1 Rua cuinze 2&

-.
Phone

...

28 a' e deles depende quasi da. Sau-
.

lJ I""Y'l'81 'Y.) QU 'V, '-l.
, "

d 1e; desta depende, quast ex-

. ."'. �, _.l_.1 . i J. LÃ, .._ ! YC � 1!L� �;.!n � .G!�' t: ff..b' fi. <B clusívamente, de lhe dardes de

,
'�, 0. jL"uJ'W.ali",u d"il u�!i,w" a 3 em 3�ezas, um ifrasco da

Balancete da �R:eceH� e Despesa d� ,.16 a 23 de Ag�s.tQ de, 1935 '�. DecPOSitar�os �a:
C tharl _ , ��;��;;�;I:\fr!:ANCOR"

-J " i', �" �;
, ervejana ai flannen.!)e e ! de 11 meses atacada de c�:���

Receita Or�amentaria ,a ' Un�ãO Merca!1tH Brasüelra 5. A. ih teria perdeu 54$ vermes de 3

1, R d' T' ib t
. �,

('1
. I. I tri ,r·()")·· i! j qualidades testemunhado por

...
- en a rI U arfa � .t ouuio (e j 'o' '1,:>..3 seis pessoas idóneas em It=ue-

465.000 "" A
' 2 t"'

'TO" gentes Gemes da: ':!. i rlú, Municlpio de S. Francisco
70S.Çloo'.E ,.

�
.

12'.oOQ
1\ Sul América Terr. Marit. e Acci.l. � � d;> S.ul filh� du Sr. �arios.,:L

70:000 a. r

l'
Neurernberg, proíessor, Cada

,

34.006 ' a,. ; Sul América Viela J frasco é uma dose. Toma-sede-

275:búo
.' I 'çj).. '. C' h" .1\',.' .. 1 1·' C' o )\

.

uma vez em café com !erk.
.. ,,� " ... ornpun la hdClOn,d [e ,:::,eouros .r 1 Depois do efeito não precisa

144.009.', 1 763 000 ti A \;.1
,

. . (,: �""::1.t?o>��_dbJ7'»õ�0-><"::;1Ç>.;A;>:' p.J�ç::,.,<0"'Ó�ç...:�ç...,<'d' t qpetn. nem purgante.

I Vende-se em 4 numeres (1, 2

I�� _ 13 e 4), conforme n edade, em

�� •

. todos os negocioso nas Iarms-
.... das desta cidade' e drogari

as e na Farmacía Minancora.
NOTA: Se quiser poupar vos

da saude t) VOSSv dluheiro com

doença desconhecida e rernedios
ahabltuai-vos no começo de qual
quer doença ao deitar, dar um

bom suador e de manhã cena

um' purgante de Lombrigueíra
�1in",ncof8, E' o melhor de t)o
dos quamos existem, e de eieí
to rapido e Suave
Muit2S diarheas infantis são

ClUSa{' as só pelos vermes e den
tes. Depois procurai o vosso
medico.
Vende-se' na farmacia Mi

nancora em JOínville, e em

todas as boas Iarmacías desta
cidade.

Decreto Ne. 71
.

34:30o.GOO
.

,

36:370.900 O' cidadão Germano De-
duschf, Prefeito Municipal de
Bluniensu, no uso das suas

.' , atribuições; . ,
.

4ú
..345.9�O ,C,ont'iderando o que lhe

. 14.456.825, expuserem os proprietarios
54:802.725 das barbearias desta cidade,

sobre
'

o
.

i fechamento e aber
tura dos seus estabelecímen
tos, e teudo em vista opa·
recer do Conselho Conaul- .'.

60.000 Uvo;' .

DECRETA:
Art. 10. - O horarlo de

abertura e encerramento das
barbearias desta- cldade, SPTá
a parJir' desta data, o Be�

441.800 guinte: '. 'IAbertura ás 7 horas. •

Fechamento ás 19 horas,
excetuando,se os sabados
que póderâo fechar l1té ás
21 �loras.
Art. 20; - Quand;) coinci

dir ser feriado nacioDal, um
sal:1.ado, poderão fechar até

---._......_�-�-----_.

ás 12 boras. HA. SETE ANNOS QUE
,Ari.' 3°� - Revogam·se 'as R' [CEITA O ",ELI�d.isposições em contrario,

1:555.000 ,Pi'eI(;'itura Municipal de XIR DE NOGUEIRA"
.

' Blum�nau, em 18 de Agosto
de 1935.

.

G. BEDUSCHI
Prefeito

.'De' ordem do &r. PTe:f�Úto, previno a quem interessar De �rdem do Sr
.. Brefeito,

possa que se aeba abetta � Íncrjpção dos intereSEl:i,dos á comUnICO a quem .wteressar
cO!l4trução de uma ha]6a:paraa.pa�88gfm so.bre o

Ri;,1lpOSSB,
que !ité o dla 24.do

ItajabY. Assú' em !to.Ull...av.t.Í.�s.,.,e.. C3, t,:uJa. concurr.enCIa tt:,rá 10- corrente"mes esta Preft'ltu'

gar, 110" diá 15 do mês de Set��bro prm�iI?o vindouro, �s ra r�ceberá pro�ost� para �
10 horâs. no Gabinete da PrefeItura MUDlCIpal, op.de serao se�v�ço de cana!Jsaçao doRI-

recebidas e 'abertás as P1'9Po.stas que Torem. apresentadas. beH'ao ,Bo� Retno, do trecho

.. '

..As proposta s serãó aple�eDtadas €:rn envelope� f�chado8. compreendIdo. ent�e a '?lfa 7
Blumenau, eni 21 de Agosto de 1930 ' d; setembl'o e o I'lo.ItaJaI-as.

. .' PAULO GARBE . SUo

'E,n,{I�r�e.cadO da; seção de o; P. da. Prefeitura l\1'unlcfpal As proposta� deverão ser

.....:....;,..;...""""'!......_�__--�:--:��=--:::::-:.
"

enviadas a esta Prefeitura em

A,'·"." ",V'.'...,.....: .....
"

..... I'·· S'· O"" envelop:es fechados, até ás
(lo) dez 110ras do referido

'","�,
.

"

," dia. quanâo' serão abertas em <RW4IOM4m��f+t�� _

presençu" dos interessados. ! A.''.. V'I S O !A Pref�itura. reserva-se e. 4fi ii,j
direito de I'egeitar todos as S t
propcstas e 8.brj,r tlCtva 001:.:- � -0- �
cuueu<31a, caso nenhuma de- 4t 4i>"

las satisfbça as condições te· a nEDIMOS a tcdos os l
:cnicas e' economjcas de in· � rnossús assigDflDtes I
teresse do Município. a de nos scientificnrem $
Secretada da Prefeitura � de todas as irregulaI'i� $

1\iunicipai dó Blumenau, em l dades que oecorrerem �.de Agosto de 1935. y com
.

a entrega . desta
! folha; l
til �j .A Ge'f'encia �.�
!i1II . 91
i e� fl*: t#: «{'i !lí�HKHf���i�af.t·,..::.....,__.......-___,_�....___--��- __,__

.'

Imposto domiciliàr ..
Idem de veículos e placas
Reoi;Qção '.de ;lixo '

..

'

Emolumentos·
· Tax.a;, de' .expediente
Licenças diversas
Rendas::diversas· i

3 - Renda Eventual
Multas por-íntracão .

. 10.000

·

Idem por mõra de pagamento 57.coo
·

fJobtáliç.a da; divida ativa 240.900
5, -: Receita com aplicação especial

Amortízaeões: ,

Reeebído do Município de Hamouía
;" .

307.900

Movimento de Fundos.
Banco Nacional do Comercio cf disposiçãt:f

» » , ,» » CI ponte, Indaíal>
3:400.000
575.000

Haldo anterior

De_�pesa Orcamentaria
1 '.� Admini'311'açaO e Ftscallsação

Màteriais de expedi�pte .

Pago a,Martiu.Ofnei'âàc. n; 111
.

"

'.

. .

i ,>: .•.... 4 -:·::Hjgiene .. 13. Asslstenela Publica

Hospital Mun�cipál '�. '.� .

Pago ao, Instituto Brasíleíro deMicrobiologia
.: doc'n·� 160. .

... , .: ",

Idem' a iridustrla. Quimiça,"Oura" S.A. doe 118
.

>1 > ao Láb: Raul. Leite, &, Cia doc. n. 120
.'

8 - Obras Public'ls
Conservação e construç,ões
Pag6 a JúveIial 'SàJgà:dO:'dóc; 'U; 110
idem a Pedro �ilvano doc. D. 112

».; 'a José',jJorácl1eck'doc; n. 113
» .u Oscar Thomsen doc. ,11. 124

Compra d� Jhilt�.:ri:flj� :�.";
.

.

Pugo a Jose Dorachek doc. n. 113
Idem' à'Adolatió' Náscimento doc. n; 114

>;'. : '8. 'Carl'Ô$ ·Hôépêke::·S.A., doc. n. 116 '

» à Hans, Wíncêwski doc. D.'.1l7 .

»' "�a WÜ1i Séhwêrt'i'eger does. 125 ,e,126'

9,� Seguros
SegUl;os de. oper_ariós

' " . •... �

P�go 'aO- th.oH. Papedoc. n� IH>
•

"

o., '11 ,.,_ Eventuais.

Despesas imprevistás',::;:: ", ".
:

....

Pago 01 F�li.Bq.(na,'da.' 90sta Oliveira doc.

60.000

165.900
.24.000
251.900 441.800

40.000
154.000
340.000
·'50.000 564.000

134.000
397.900
197.2nD

. 200,000
.....• 6i.Soo· 991.000

20.000 20.000

1:500.000 ,PORTARIA' N. 72 ,
3:576.800

O cidadão, -Germano Be·

5.000 duschi, Prefeito }'\'luniclpal de
Blumenau, no usO das

suaslatribuiçõ('s:
RESOLVE: .

. Dispensar o almoxarife Ar-,575.000 naIdo Jacintho, das

funçõesl.

para que fôra 'designado pela
34:300.000 portarIa n·. 69, de 15 do cor-
38:456.1'300 rente. I16:345925 F'refeitura Municipal de
54:802.725 'BIUmenau, 28 de Agosto de

I1935.
Alfredo Kaestner G. BEDUSCHI

Tesoureiro

PORT:;;� N. 731

n. 122

�. RECEITá ORÇAMENTARIA '.

Imposto 'domjcmál'
'

ReBtituido:â .Ezequiel Julião .Cardoso doc., n. 121
,

Depositos
·

Ju.ros de apolir.es estaduais OI ponte Indaial

Pag�, a HéD!figue Mord4.�!sVdo�. n. 119 '

. .75.000
Idem a .Emilia Raüen doc;,1í. 123 50o�ooo

.

.

-.. ,

Movimento-de ,FGudos
Banco. Naéional do Comercio Cl �(,Prazo .fíXÓ);·

",
.

575.000

Balanço d e contas

Hercilio Wagner
Escritural'io ,

Coniére
Walter Pu{!Üer

.

Contador'
Visto

G. 'Beduschi
.'

Prefeito

G. BEDUSCHI
Prefeito

,.

;,� , _, . Todos ós "livros' e documentos relatiyqs ;:i_D presente balancet�, ,estão, na Pre

'feitura 1v.i:lll::lclpal;-ã 'ÜiSpl)l;j:çã'tl de quem os. queira· examinar. O cidadão Germano Be�
duschi, Prefeito Municipal de
B!umenau, no uso das Euas

atri buições;
RESOLVE:
Nomear T.heodoro Pereira,

pa:r8 t'xercer as funções de
A uxiliar da Inspetoria de
VeiculcEl, percebendo a gra
tificaçãQ mensal de cincüen
ta mil réis, a partir

'

do dia
1'; 110 CülTGufe mês, que cor
rerá pela Vmba - VI: Despe'
sas Policiais e Judiciais, ti.
tulo IDspetaria de Veitulos.'
Prefeitura Munjcipal de

Blvmenau, i8 de Agosto de
1935.

"

Edital'� �de cODcurre.l)cia
.

administrativa
c.,

Edital de Goncorren
cia Publica

. ,

, De ordp·ni do Sr. PJefêito comunico aos condutores

d'e a'utomoveis deste Municipi(Lque o cartão de matriculfl
passará 8' ser �obrado d!rl3t�mente DO gujchet da Tesou

raria da PrefeItura a Tazao' ue 5$üOO semente cada um e
.

os cartões. de tr8n�Jl.9' d()s 8t:tcmo\'eis, üe pl'ocedencia de

outros est&.dos com pernúlIHIlcja f'(J!' mais .de 48 10ias

neste MUD,jcipio. serã<?_ COb�8dós. tc.mdEID no guichet da

Tesouraria 8, 'razão de: �OO Q,ada. '.,
.

.
.

.
...

, .

Esta InspeiOria Dão. f(,rDl:célá por ifEO, 8 contar d�s
ta data, os refer,idos p,�rtõel), sem a 8pres-ent8.ção do ta-

,,-' Ião r�spettyo.
Blumenau 2i de 'Agosto de .1935

.
, TEN. JUBAL COUTINHO

Visto G. BEDUSCHI Pl·�téito
'I'HEODOLINDO PEREIRA

Secretario

�'''F''''_''.OCJOO$DOIo� iWwm

"UM
CAl.!CE

A5

'REFEIç.ÕES
'DA' .sAÚDE,
'REGULARISA,

EVITA_50f FRI r1ENTO�
COM BATE AS t101.ES1'lAS .

00 UTERO
E OVARIOS

Pharmaceutíco pela Faculda
de da Bahia, Capitão-Medico
do Exercito, Cefe da Enfer
maria Milifhr de Maceió:
AttEsta que tenho a sete

annos empregado em minha
clínica civil o 'preparado
"EL1XIR DE·NOGUEIRA", do
Pharmaceutico. e >. Chimieo
João da Silva Silveira,obten.
do sempre exctllentes resul
tados CUtiAOS JIllS manifesta
ções syphiliticas em garaI,

Ma ceió, Alagôas.
Dr. Manoel Guedes Correia
Goudln.Manoel Guedes Correa Gou

din. Doutor em Medicina e (Firma' r(':cenhecida)

Catharatas� GranulaçÕes - Ulceracões
.

da córnea.

EluinBnte Creação screntitica
i�Do�ntes dos olhos ler com attençãoH
EXHAI_YLUZ
Formula e 1Jla1"Ca RegistTada t:;rgundo ás Leis em

Eanidade e ,bJin1slfJ1'io do Ramo

Neblina - Parp8dos - Miopia
fROF. tHARMACEUTICO Tl'IULADO: MARTINEZ

MENf'EZ
Cor: decorado com a Cl'UZ de JJ.1eTito ,Militar por Me
r1to Prufi.'\sio?!.!!.!!.!..polo Govern!!_!!e S.1!_Affonso XII
"Especifico lmico de u;undo"; que cura radicalmente as doençaS

dos olhos por muito graves e cronicas que sejam com uma prom
ptidão assombrosa evitlindo operações cirurgicas que com todo
o fllDdamento atrmOIíüm aos doentet'. DcsarJparição das dores
e inc(Jll'.modos á sua prin:eira lipplicaçiio. Emillenttmente efIlcaz
llIi::- opbt!llmiuf;' gIaYPSe por excellenciu mu, granulc:;as (graDu,
JCJções purulentns e blenorrbagica, quuatitis, ulcerações da cór'
llea, (te,). As ophtllaJmias originari8s 1e doenças yenereas, CU
ra'as em breve 1tmpo, MaraviJlJos{! nas infecções postopecató
rias. Ftz dtsappul'ecer as ('utlJ�,r3ttil:', destroe mjcrobios, ciratri
za, dese.nfecta e CURA PARA SEMPRE. Não ruais remedias arse.

nicaes, mercuriaes llitrato de prata, &zul muíIenho e outras tão
temiyeis ustldos em ciiricas. As vistas debels e cançadas adqui
rem prodigiosa pottDciu visual! 1':2.0 118 n·ais neblina! Stmpre vis
ta muito clara! Jamais fracassa! O f ti Plll':1co dos doentes dos
olhos cvram·se antes de findar o prime.::: o frasco do especifico.
«EXHr\LYLUZ" ecJyp:;;a para sf'mpre o tratamento por (olyrios

con1f:'ddos até hoje em todos os gnbinf.Í( s oculistas, colyrios que
na maior parle dos casos não fazem mais que peorar o mal irri·
talldo o oIgam tão impol'tante cem a mucosa conjuntiva!. O nitra
to de prata, causa o verduddro tCrIGr nos doentes e de muitas
cegueÍróls, o faz desaparecer.
�EX1L>\LYLUZ" é c<Jll1pletbmente iI:oIfemivo. e produz suasgran·

des YaDtagens sem causar Q mais pequeno inccmmodo aos do
entes. DelEm a myupia progressiva. Doentes dos olhos! estejem
seguros que mellwl'alãa em breviEsimo tempo ueando o potentoso
especHico EXHALYLl Z: (Exigir a assignatura e marca no precin·
to da corbeta.)

.

(Testemunhos de juizes, fiscaes, chefes Exercitos, engenheiros,
commerciantes, (breiros, etc" etc.)
Enviamentos á todas as partes do BRASIL e do rnuLdo inteiro .

- FRANCO 1'OR'l'ES PREÇO DO fRATAMENTO AO BRASIL com

instrucções para f>f'U USO: 150.000 REIS. ou dollt:l!s 8, dos E. U.
A. - PAGAME�TOS FOR LETTRAS, CHIQUES BANCARIOS, ou

PAPEL MOEDA DO PAIZ BAlXO CARTA LACF,!J.;A E REGiS·
TRADA No CORRôo DIRlüll\DO- AS A DIRECÇão GERAL:
MARTNhZ: AP. C'. CENTRAL, 935 ::\L\DRID·ESl-'A·
NHA se remette lWeTatuTa ao doentes.
OS PEDIDOS DEVERãO VIR ACOivlPANHADOS DO

SEU V.ALOR

Direcção: Martnez: AP. C'. Central: 935 Madrid-Hespanha

iExhalyluz! unico no �undo, que cura touas as doenças
dos olhO�, e evita Fazer operações cirurgicas. Cura
bem e pronto. iiExhalyluz, ur:i".:'o nos ambitos da terra!!

Martnez: AP. C'. Centra]: 'H35 Madrid .. Espanha

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



? gERVIÇO DE P.RIMEIRA
ORDEM

:,. Na Rua 15. de Novem
b b.ro Nr. 20 -- Na casa

de QUo Blhom.i>
A trafé com

J Dila saooa.
•.•

Vida l6nga... II
I Obtêm"se usalldo o II(.�.•

·

.. 1.·. IElIXIR. DE N06UE
.. IRA� .1\Y Do Ph. eh.. I'i �.

João .da Silva Silv-eira �I
EmpregadO' com real vantagem ! I

no. l18gumtes calai: h
R

. iiiachiti�mo. � �Ilheumati8m�. em geral, � �
CoJ,J'imento do. ouvidos, 'Iu,lnfiammaC]Ões do utero. i
AHecç.. õtes.. do figa.dO.t �
l\'fa::ncha. tia pelle,

1','6oJllorrbéaa.
Espinha.
SIll'DU.
ÚlcenuJ. 1:'.EJlcropkwu,
Darthl'o..
Flatulaa. IClUloroa.

,

.

Bouba..
BOllbona, J I
Dares no peito. � J
Carbuaculoa, etc. \I

PODEROSO. I
ANTl-SYPHILITICO I
ANTI-RHEUMATICO ;

'.�'?'.'. ANTI-ESCIUJPHU(.OSO a
.

' UCl'JI

..

'·I:.l'11 S!mS61

.BErUWHll'flI'
UE

.U.
ffilX

l'IlJlJe!.·, 'I';.:"
5-. Grande. Prendas. .. 5 Meda,Ihas de 0itrG- •

GRitrmE DEPURATIVO no 'S'Af{611E
_mEZ

.

.
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-\SSIGNATURAS

Ar: 10 . , . . . .. 15$000
Se ne·�tre. . .. 8$Ono
Nt· TI. o.vuiso ., $200
N'L ll. aLrazado. $400

IMPOH.TANTE
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Trinta· limos de 4UeCeMO
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ALEXANDRE pará tre
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Ia a. quêda:dos éa�o8�
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Comarca de Blumenau, na rõrma da Lei, etc. .
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como loçãe. :i.li,' Faz saber G.OS que o presente edital virem ou dele
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_ ,�.:)-:.:..!:_: : noticia tivere.n, que por parte de dona Alice Schreepp,
Yhb J H"i diriglda a este -Juizo a petição dr) seguinte teôr: Exmo.
PtIo ctmlI. ••• ,\. � Sr. Di'. Juiz de Direito da Comarca de Btumenau. Por seu

. o.P.'<c"'AI� I advogado abaixo assinado (doc. 1), diz dona Alice Schreepp,
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[te uesta cidwj·'.. que tendo. constituído seu bastante pro-
,'.

"

. �,curador,
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C·� I:) J!l D 1.;., �i venda de bens de raiz de propriedade da suplicante, ma»

OE iE'�l.tLH':'��f"'�L;:�t.� Hdato ?�te ínstltuldo por procuração lavrada em; notas do

��=:�_��":_�&'::r::,,,,::";:: s�r&bdl�w OUo Abry, desta Cidade, aos quatro dias do mE'Z
� de JulhD do corrente ano, Iív, nr. 14, fls. 48 (doc. 2) e ob
I tido. iraudulentamente, por meio de manobras e artíüclos
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requerendo, para isso, como de fáto re :)uer, se tome por
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termo o seu protesto é se publiquem editaes, por- tres ve

zes, em todos os
.
[ornaes da imprensa local e no Díarío

Onicial deste Estado, para conhecimento do proprío man

datario desiituidc, que ausentou· se repentinamente desta
'cidade sem prestar contas' dos átos praticados, e ainda,
! pdra c'Juhecimento' de terceiros, interessados ou não. Re
g quer, outro�im, caso apareça. nesta cIdade o mandatarj(J
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..r.a e�t'.jtos Hsc�is, ,.dá se á pre�ente o valor }l;� Em todos os casos de Fraqueza Geral e ,�g�
! de Rs. 500$000 (qumhentos !lnl reIS). Com dOiS documen· �::) l\.� 'd d f N 1 �::J
l tos. Blumenau, 23 de úgosto de 19'3õ. (a) Luiz de Freitas F:� nerVOSl a e, é o orticante aciona �Hl
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l'!�Como requer, paga a taxa judiciaria. Blum8nau, 23 de rg ::
agosto de 1935. (a) João de Luna Freire, Juiz de Direito. F fd que regenere a organismo J
Tel'mo de protesto. Aos vinte e treis dias do mez de
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tem.unbas presente?,.eidadãos Pa.ulo_Gal'be e rimeI' Lal.ft·ont,
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CQrnbdte�od�5 ósdores.. : Hermann Rad.'7. :;i..'1o.�J('ga,. ü�(mvao,t, eBCre\�? BllH?e�aU, 2-: d.e agosto ele

'ii, ' '1'f('I��"lf}: .
.... ....... .

J u',e
_ ii! 193;.t. (H) JO[i:) de Luna .yrell'€. JUIZ de D�relt�_ (�St3V.aIli'fiHttill ,lflll!!liliii.lllilliil1ill1illl1l!l!11'lmilmU1j t� .

In

.. I.ar.m.açu,".s.nesta. reda.c�a.;) B 1 colr.).caria ......
uma:..; .est.f

.. t.mfll1.hú ..esta.dU.ai d (�d;')l
..S. Dl!l _r('lS .8 O

, ������:;\selu de 6uL('açao e saude de duz.!ntos reIS dcvLiamente

Agentes-Vendedores .

Estamo ... preclzando com urgenela, de pessoas activas e desemba
raçadas, para serem nossos Agentes'vendedores, nessa praça, para
a collocação dos nossos afamados productos de grande consumo em
todas as classes sociae�, Iucrando com 2 ou 3 horas de serviço. dia
rio 200$'000 a 300$000 sernanaes, Capital Iuslgnrlícante para, inicio
da Representação. Concederemos excluslvldade ide· vendas

.

nessa pra
ça. Para ímmedíato inicio das vendas, rogamos a todas as pessoas'
interessadas 110S escrever, juntando endereço e 3$uoo em dinheiro,
sob carta registrada, para a remessa de am.ogtl'a�" oatalogo:;;,

.

e detalhes dos n{)ssos produ.etill,'s. Laboratorlo Olareol, Cai-

I xá Postal 3983, São Paulo.
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AGENTE FORD:.

Carlos Hoepcke S/A

Heríng
SantaBlnmenan Catbarina

Tintas e Vernizes. Materiaes para

pinturas em gera)
Tintas lun bisnagas para artistas·

Si desejo uma bôa

pasta der:ttifricia e um

bom sabonete, ombos
QUALIDADE
INSUPERAVEL

PREÇO MODICO

de preço bastante mo

dico, não tenha mais

duvidas: peça os da
marca P U R I SAN O.

.

.
.

JJANNEMANN
---------------------=-----=------------

charutos e cigarrilhos DANNE..

MANN sãú os mais preferidos no

Os

men�ado

A' venda em todo parte

CARLOS HOEPCiKE S. A.

c

inntHi:sadoQ)_ Está C()fi!o.rme o f)I'igin�L Blumenau, 23 de
agosto de 1935. O Escrivão do uiveI: João Gomes da N�
brega.

- Torradó dos
melhores cafés
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