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!Õ

Preíe'-14Ura tdUnl�CI-pai I ��í(�h��lfctl::�n0° o�����l'é��.li I rr.l . 1 desempenharem a íuoubeucta,
prestando, assim, um servíç�

de Blumenau aOc��i��fóUE.SE.
Prefeitura �lunieipal' de BIu

menau, 18 de Fevereiro de

'E d
-,

t 1
ta fôr aceita e deixar de as- 1938. ,

, ." 1 a
José Fel'l'u'il·a. ela Silvasíuar o respetívo contrato

1

.__J . dentro do prazo de 10 dias, Prefeito

contados da data da notilica'l Portaria nr. 14Concurrencia publica 1,ara construção e ex" cão feita pela PrefeituralMu.
I

-

d "M t d M
-.

I" nícípal, perderá a caução José Ferreira" da Stlva,
p oraçao O a a OUI'O «n1Clpa correspondente a 20 <) do va- Prefeito Municipal de Blume-

lor do orçamento depositado nau. no uso de suas atrí
De ordem do sr. Prefeito das referidas propostas deve na 'I'esouraría da Prefeitura. buíeões;

Municipal, faço publico, para constar: A Prefeitura Municipal cabe Exonera, a pedido, Germa-
conheeimento dos Interessa> 8) projeto detalhado da o direito de recusar todas as no Gaulke, do cargo de los-
dos, que, nesta Secretarta, construção que deve ter ea- propostas, caso nenhuma sa-l petor de Caminho do lugãr
pelo prazo dê 30 dias, a con- pacidade miníma para o aba- tislaça os interesses do mu- Tatuttba III c í'undos,'nomean�
tal' da publicação deste, se timentu de 10 rezes e 15 nícípl«. do e Il substituição Luiz Bauer,

.

acha aberta a concurrencía porcos, diariamente; Secretaria da Preteirnra que exercerá as funções In-
publica para construção e b) eepecíücaeão do mate- tv\unicipal de Blumenau, em dependente de remune ração.
exploração do :::Maladouro [PiaI a ser empregado nu 10 de Marco de 1938. Prefeitura Municipal de
Municipal» sendo que a con- construção; THEODOLINDO PEREIRA. Blumenau, 'S -de Março de
cessão do rekrido serviço c) orçamento e especifica. Secretario 11938.
de exploração será limitada ções referentes a construção: I .]08() Pereira da Silva

IEI&1}:&J� :{19 EJ
ao [:

DistrIt.O dO. município (1) prazo para o inicio e
Decreto Lei 6 I Preíetto

�: iii: .� [de Blumenan:
_

conclusão da construção;
nr. ! Portaria nr, 15

,; .S :, � As propostas deverão ser el condições em que o pro- f José Ferreira da Silva, I José Ferrelra da Silva,

B S I d
acompanhadas dos seguintes ponente construtor se obrigíll Prereito Municlpal de Blume-! Frefeito Municipal de Blume-

&I a f\CO U O
documentes: a explorar a concessão, de- [nau, no uso de suas atribui- nau, no uso de suas attrí-

•
.
a) doc!l�ent:) _ comp;'�bato- v.endo dRS mesmas constar () ções; _.. buíções, atenden�? o que lhe

&1
riu das díspcsições rereren- sistema que pretende adotar Constderando que a Cernu- requereu Carlos h.l'UID8llaUer,

...............

B" . -I te6,a. nacionalização .ro tra para a matança do gado, en- aídade escolar de ítoupava- feitor geral d a Secção de
'.

-1······· ra5 I .balho. tl'eg� do ::n�smo de�'wlf. de siuha, pela sua diretoria com- Obras Publicas desta Preíet-
" .

�. _b) doc.l!m�ntp de habilita- a�a.tIdo, serviço de f!calIsü- posta dos srs, Conrad Gü��-I turu, .

çao proüssíonal nos termos çao, etc., hem como urna ta- ther, Fritz Mette e Emílio CaI. cede-lhe. a partir do
Capital: 4.000:000$000 do Decreto Federal nr. 23.569, r.ela lias taxas a cobrar por G1811, respetivamente. presl- dia 7 do corrente, trínta dias

I· Séde: RIO DE JA�EfRO de 11 de D.ezembro de 1933;
I kilv.ou

unidade dê animal dente, secl'�tal'io, e, t=souret- de lic.enç� para tra�ílr
c

dos
.

Succursal em BlUill enau - Caixa Postal N. 5 c) conheCImento de uma abatIdo. 1'0, propoz a Prelettura Mu- seus mteresseb particulares �
.

'PAGA JUROS, EM 'CONTA-CORRENTE. cau.ção depositadfl �.a TesoU-j f) a t1Ua�1tia e0rresPoGde�_1 nicipal ,a translormaç'ão da e designa Guilherme Ki'ume..
.

I
ATE, 7 .{. /4.0 ANNO ra�la desta PrefeItura, de te fi cauçEtO para eXE'cuçao Comunidad'3 em escola pu· nauer, feitor auxiliaI" para

Re"ebe em
2°í(' do valo.r do orçamento, do c.ontrato. _.

blica municipal, cedendo !)ara substituH·o dUl'antt� sua UH-
.... ('Depositos Poprrlarfs" desde a 1,a1'a gal'antIr, no caso da FInd!) a eoncessão de ex- isso Uma sala de sua pro- se.:lcia.
quanti8 de 20$f)úO até lO.OOO$()OO pa- preposta ser a?':?ita, a l!ssi- p�onção do M.atadouro Mllni· priedade e respetivo mobilia- Comunique· se.

1.···-::.
gando jures de

...
nature. do respetIvo contrato: CIpa}, deve o lIl�oye.l ser en· rio; !

Prt'feitura Municipal de
.
d) doc.umen.tos com�robat�- tregue ao 1v�umClp�o em es- Co&sidel'ando que a pro- Blumenau. 4 de 1\13J'(,'0 de

GOl rIOS d0 idoneldade hnanC81' tado de ser lmmedlatamfmte posta óra feita é de

inte!'(�S"llg38.ra; t tilizado, sem ?ireit.o ao cons'l se da instNi,'ão pubU/;1l pri- José FI'lTf:irl� da Silva

I
O e) certidões negativas pe· trutor conceSSIOnarlO de lia· maria; Pl'erelto

.'
.

CAPITALIZADOS SEMESTRALMENTE las quais provem nada deve· ver do mesmo qualquer i::t- i DECRETA: �___:._._. .

..

. ".. Fa.? todas operações Bancarias rem as Fazendas federal, denisação, pago ou reembol-l 1\rt. 1ü, - Fica cref�da uma
Estadoa] e Municipal; 80. I escola Municipal de 1,1, ea·

.'�,���!� � f} doc.umentüs comprobato- A concessão deverá BP!,! tegGria, no ioga r Itoupava··
����.� � rios de se acharem as firo executada de acordo com o sinh!l, no orimeiro distrito i

mas registradas na Junta }Jroje10 e especHicações cons· deste Municfpio. cuj ') regen-
Comercial do Estadu. tantes da proposta aprovada te nêl'cetrerá 01 h�ncirce!1tos
As propostas serão abertas e sob ,il!lediata fiscalisaí, ão I pre'\, h;tO:i ("In a lei ['1'. 15, de·

no dia 13 do mez de Abril da PrefeItura. i2 de Set.'mbro de iQ36.
ás 10 horas, no gahinete do As propostas deverão ser I Art, 2' - E"lte decreto-lei. --._-,--- -""

Prefeito Municipal, pm pre- escritas com toda a clareza,! entrará em vigor na data (]p I S d'", t C' d �

senç'a dos proponentes ou de sem eme�das, razuras, entre-!sna publh:ação, revogadas as I
. yn ""a o . co .or r

quem os representar e [leve· linhas e :1ão conter. vidos 'liflpofiÍf.�GU; em contrario. I Ltd
rã,o constar de duas via�, uma de qualquer. pature:lú que I PI'f'leit;�!'a Munieipal de I LIN}IA nAftA O NÔRTE
das quais devidamente sela causem dUVHH'tS sobre as. B1ume!�;!ll,' 2 d� 7vlarço ?e 1n38. ! fej"�a-f�j",'l ",te Ri(. d.e- Jandl'd
da, em sobre-cartas, fecha- mesmas. ,I JOS8 J. ('j'j'U.i'il da i),ih-a I Qmírül.cfBil'a ilté i";SliiÍ a EI1I'opa
das e lacradas, sendo qu e i O proponente cuja proI'('§'! Thf{J[lo[inQ'o Pendrri I úulnta·l'eín.t ô.ir€- Rio com. Uga;;?i:0

I
[ate Rt'en"

Portaria lU, n ��'1Dp���i�d;Jt1Etw ,

I José Ferreira da S!lva, Terça·feira até Buenos l�yres
Prefí::i!o Municipal de Blu· Quarta-feira até Porto tdegrt'

, De ordem do sr. Pl'el'-'\l·to torno publico, que no mez meoau .. no uso de suas aíri· Sabbado :litl auenni> kvres
!o..- • rtem ldrm e 'Chile

de Março se arrecada nas tesourarias da séde e intenden· buições, tendo constatado ir-I
_..,....,....__._...�""""'_ ""....,.._�_ -.� .........,....-,."..."..,__ cias distritais o imposto de industria e profissão, relativo! j'('guiai'idadf's na execução!

""",,,"�..-n._n

i.=:·.·········
··..

·········C····'··.:n··I:·c··a··
..

,.·E···S·,·p···e··c···l:c�.. ·I·.;s···a··d···a··············
........•

�::.� ao primeiro semestre do corrente exerc.icio. ',dO COl1tJ'ltttl feito pum fi ca !
-""_.�-

� ) 1. Findo ü mez de :!Vlarço, o imposto só poderá 8tH re·. nali:�ação de Hibeirão Bom! FR.ACOg C fi �j�rv'Hnl� i

I
cebido .aCl'Bcido d� multa de vinte por cento (20',1.)'. EXQ(J- Ret:re.I,. . j' 1". '.''"�••.. , •.• ' �

.

�. HEMORRHOID.�S - sua cura radIcal sem operação e sem dóI' �j tado O prazo legal� o imposto será conrado juúicialuwnte DE'l'ERMINi\.:

I
,,' -

.

• DOENÇAS ANO·RECTAES COLlTES e DIAR.RHÉAS - r8beldes S Tesi ural'ia Municipal de Blumenau, em l' .de Março a) que se pro(wda umf.\. Vi8' ·llh��,[p. i.�rc,.. f�!t�1,J;_' f.'"Nf.h
I-·:.�

.

SUa cura pelO tratamento directo do intestino ::::'I de 1938. tOl'ia no eafiEl! já t;OHstruidú'l
ii us.LU tr q_;U ...t "ij-'"

Varizes e Ulceras da perna - Bua cura garantida sem operações. ALFREDO KAEST.NER '�lesC1l1recE'ndc.se: .

De.JOAH 11.-\ ."B.\'.� SIJ,\'I'!!H.'t

Estomago - Figado - Intestinos -

I li Iii! ãr lI'·if li 1m' �

t·::. Dr.. Mend'es Ar.aujo ;;l
Tesoureiro

"
1) A quantidade de m�trog U l'i.ri.hi�ti 'f€1� [Ul f

- de canal construi,In pelo cou·
. . I tratante; (Àmlb;t�,. =: r!» S 8 e l,

l!.�. Com fonga pratica só na esptl.cia1idade �:'1 Ed i ta I I 2) o estado em qUe se eu- BrmJ.ch�re�,
I contra atualmentt'> esta obra; r:"-I'I'�,�!'r4""Av. João Pessôa, 68 " •

à'
-

d
.. '" .. ',., ..."

1.::.: "'u·I�lyba H':: De ordem do sr. P:efeitp, e de acordo com o dis- ..) J .'-i.S buas con' lçoes é

II Pulmtmate�,.. II
t t 1 d D t ") d 14 1 J

.

d segurança;
pDS"o no. ar. j. o

.

ecre Q nr... e.. .?, anelro
.

e
bi que o sr. Contador junte D�r nas cosia·

������:';;":':':':"'�:;.:.•.::,:;����z.:�

11930 (LeI orçamentarUt pa:� •

a cxel:�1ClO d� 193�) COnVl?� a esta, 3 relação dos paga.
- e no peifo

____.._. ....._....... -..._.....................__ G,S moradores das ruas at..,.�o reladonadas, a_flill de
.

sa
, mentos feitos ao contratante.

tIsfazert:m o pagamento 90 ]mpos�o d;'l R�moçti.o de L!xoJ determinando a data de caJa
}t1l.:t e<>n2'undlr - Pe..;:t..... eu

di:!. segmnte forma: casa commerclal D$OOO e cam partwu- VINHO CREOSOTADO
lar 2$500, cujo �agamento deverá ser :feito mensalmente. u�) que se junte, alem des-Aos contribuintes, que atrazarem nos seus pagamentos, se, a esta portaria, 08 seguin .. ,_- _

sBrá aplicada mais a. multa legal de 20'/. tes documentos'
Relação das ruas:

1) Copia do c:mtrato lavra-15 de Novembro, inclusive becos; Lauro Mueller; Pa do entre esta Prefeitura e
raná; Maranhão; í de SetembJ'o (do Ribeirão Garcia até a Gusta'\'o JJleicker.
rua BOI11 Retiro); 4 de Fevereiro; Bom Retiro; Dr, Ama;:!eu 2) Os reoibos, devÍdamen
Luz; BrusqUE'; P,wlo Zimmarmann: Piauí (até o Jote qa te certificados pela Seção Je
Vva. Roe�el); Bonifaci.o .Cu�ha; �lam:da Ri� Branco, at� Obras Publicas, dos p11gamfm.a rua I:Jauro Mu�ller',mcluslve b",cos, Alam_da .Dr. Blume- tos efetuados a I contratante.
nau; !ravessa Almore; Travessa Krohberger e Travessa NO�lEtO, para p�{lcedel'em Faz tGdos trabalhos que pertencenl
Ceara.. '

. . .
' . ! á. vistoria. os sr. Engenheiros a esta arte, corno nivelar, �plaiflóir.TeSOUrarIa MUDlClpal de Blumenau, em 1 de Mal'yo drs. Celso SalIf S, Gil Fausto encalafetar, napar, encerar enverni.de 1938

! d.e Souza e Antonio Àvila .J
I

ALFREDO KAES'l'.!\'KR sal e olear so&lhos novos, velhos e

Tesoureiro
I �I estragados. Accceita limpeza S'usl de

!

��
1\�� íllll!JOO � §iH't3ea&
ilIo (l1'IU'fL\ol" rev.anu! PBra
preferir lUtf�NTU.DE
,U.EXANLRE tIf'.l'a tn·
tlU' c mll9--'J.Ue,ulls M oa.�
ka.. E:dSíi�e ª� a..J;�

JS ii Qüédl1 d.� (J4�loa.
�tsJldi.l A ool·..1cle, Fu.

1m!tu' � !!Ór oowril as

'l:<lhdI.J9 �rJWeM.
d!sndo-lhes vigo:
e mocidade. NIie

.J!J....�.,;t>.
contém sne8 �
piata (l' 'üsa-M

h--_''ti(
uonlv it'lÇêR.
-

A'bellaza e ath'�'>_' Je Hm:! l1,;/:her dt
pendelll 111Uito ci��. df·�JlT�'_du:n� q;1{� deve
ser sadia aIv·a € 1�ii.�jlg,Tite.
:Kolynos t·:�;.�w ;angn:':(I;.:1ta;td(� .J encRnto

de n1Ub8�:·e�.; dt-:! lnGll1�-:r;:�.:::� d!:<�··ido ii sua.
acção de!Ei��rir:in e 6;uti�!."'·;ytj.::a.

sel���l�{J';�i::i:;j ?:,,\�\�'�;i;�"l:�,�;�l:aclay€l

Paulo. HerÍng
Santa GatharinaBlumenau

Tintas e Vernizes. Materiaes para

pinturas em geral
,

Tintas elH bisu8gas para artiStas

I

Edita I

Aug. W. Berndt
Conlpetente Eneel'adol' e

ILustrador dê Soalho '

e Parquet
. �

BLGMENAU -- Sta. Catharina
Rua do: Velha, 112 - Tel. nr. 13

HOTEL HOLETZ
mo tamhem limp"'l lustra e enve�niiili

moveis.
Vae para toda a partE} do Estado}

Situado no melhor pónto
aa eidadf:'

R. Siebert & ela ..

QU':l.rtos l'OnfÚl'ÍiH'eis e cosinhe
de primeira ordem

Absoluta mOLalidade E

maximo fisseÍQ

Bl1pnenau - Sta. Gü,t/w'í'inG

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



t,'!J):\DE
DE BLUl\1ENAU

Bissemanario de absoluta
índependencte
-

Et.içõell ás quartas-feiras
"' e aos sabbados

�.� ...�.__."'-_.-.� tr#-·�'''·�;-··"".;'··.'·
,..... ..

��
..

-:..-
•.

�.�
...

.. _

..

�
j\',INHA MENTE SE 1�1.U};\a.I" ..t."lGO, .'\Uil() C',3RI0�,[}t? - I i fJO�lrrD ('l.�:',';:), ,·t.:: ',;ê _,c), "

E �L\ ti"" li um �� ".FLEf.-- -, 'UI T"H
-

""��! ,,,' "1:'')1'" ',- �,.,-",,, .". ,. ',"'. ,-',,", e

....... mio" lo "'" '>_ rec .

..: �d, �" '_Ü":::;"'_',�, V ",
1 ; ,',,," "-,,k_ ';l"· '-c , .. ss- J > ;

PfRCEilQ QUi; A MlhH.n SiM ESTOU FOQH, m, .....:JçN·'), I! E UV!:�. ["':\�i;," �O r,f:ii:',:: l
sÓ tlEPElil'iE: liA GIHHTt: _ t..AIS eOl-ilmmO, TALVf1. llf;ê ilPANff/.;? GP::.i.' U:�::':"�',.j

,
.

/ _' »:� � - .� '1 !
=<

�.,.
-4.

/'
1.CJ... '"

__
.

. >�,."._ !
]

J -r. .$t� .

-..:..t _sr
.. ./.::'1:... ..,<2.� :c,-_,;.:-.� �

�.:-_l.. / I �- .--- �f "-'""-:""";;"-"""''-',,�,'' ""�" t

���::_L��k;__�--.c�/,�� �::'�2:::�����tIE:_,.).�;�:,_J

SÓ !"l:SSOAS W,f'QUDéNTf!:,
�Á'ZJ;N. A BARBA NA RUA'
Hj!AVALHA E ESCOVA Il� llfNif;S,
CADA QUAL nçUE COM A SUA ..'!

v� MEU T�kP.tVr;l OESGOSTO,
A H.lIiHA TlIlSTE TOR.\lENTA,
POIS TEHtio oumA VEZ o ROSTO

MDENOO, COMO PIMENTA!
.

51 o M�U CONSELHO srGUISSES
NIo SOFFllfllIAS. ASS!M.
DEIXA, AMIGO, DI: TÓLlCE5
E fAZE o Ç)aE DiSO, EMHM!

Dírector:
DR. ACHILLES BALSIN'

Gerente
RODOLFO·RADTKE

Redacção e oUicinas
Travessa 4 de F?vereiro U' 7

Calxa Postal � 57
BLUMENAlJ
Santa Catharlne
-

A -�

"-"IG N' A·T[TR <\. ç'1.;;." .Ti·. ! 'L'">.,-,

BARfH:l.lNO
AFFIRMA.: barbele-sePara evitar infecções,

Q')�a�� s:rnpre, a victima
. d: .

g�ave
mtecção . no. rosto. transmittida pela

navalha que serve ., tçda gente, profere,
del:nr,;'ind'J tarde: Si eu soubesse ... " Não
deixe que -is�t) lhe aconteça r F2Ç_�4 a

barba em casa com G;llettt' e ver-se-á

eCOnQTn!Gt insuperevels. 'Aü adquírir '3�

navalha, peça : um r.q,'lpaH·iho elHert ..
com legitírllas hrnill:is Gi11ettt: Azul.

Fa�3 jSSOl' ern S€l1 prGl)l"lO benefir:i;,l�

Afino. .. .,. 15$000
Seme<;tre. . . B$OOO
Nl2.!Il, avulso ., �2(10
Nu,n. arrazado , :1;.100

IMípO[{TANTE Ii·..re do contagio de jRrigDS;JS enfermi
dadec da pl:]!l:'. Giikttr não só,c,entf

I
assegura a hygieuf: do rost;o, como pl:"t'_
mítte faaer a bnrba -COin :;u�\-·!(t;..\(,L:· t·

..._.........flIIÍÍIIIII..-III!IIIiiiií---__---,...--'....·......"'''''''......''''''''' iiI!iiIii!II__
;�-�__"_......��Ió.�.J: ..�._r,,,...,... ,,_.�_.,.� . .._.....__ • __ :�� .. �__....,__. .....".��-�-- -" .................-_� .. �.-- _. .__.•".a, .. , .."._...... ....__�. __ . ..��1::.;u:;.��

71

TEM O SEU ATTESTADtl
IA VOZ DO POVO J

XAROPE
" '!'}f.. $. JOÃO

'i;;�:Í�� �"" r,:

f.' .� m.ellu;1' para ii

t"!j�e 1t doenças do pello..
(,ombate as conilÍpaÇ(re&.
,wri"JOt. coqueluche.
bro_Dt.hitG t uthma.

I
I

v

o Xarope SãG. João
, ptt'iiegt t {Qrtifica a ,�
gantA. QIi bronl.":ruOi � Cf

pulmõca. Milhar=-' da
t:WiU oil8€lm.broaB.a t •

_IiI'!IIl'fY2F7WWm =rBIi I 01 pr a .1 ••iu._�me5!e"�.�j

nto Medel··· ... � .�

Qunlldcde. lndtspensavels na prepcrcçõo de

._ Marca Registieda Laboratorio MedeiC'os - Bl",lm,enau ,..J:I
� 1I'_lIIIm_.__•.__.·.11Ii1l1ii!__�·,IliDil1iliW__il'SlImli••••alli_li.• 7_,,_1I1'_WIIIIII ri _ 7 III1 ._221111_••••1I2,••,IITiII)'__"_R.'_iI".Tf'!W.mli.u� , . mI"�j)!1 ••�i

& • ,a·

Fe
Assucar

q'>J(llqu�rProductos de

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



Chronicàs sectaes
BLUM ENAU 0a silencio

G silcnc!» p a maior virtude do ignorante.
Em anuir, quantia mais se fala, mais se propride.
8!fher calar é Wl1{J manifestação ele intelligencia.
() süeneio serre em muitos c:aSOS paro encobrir po-

breza de idéas. c

C! silencio, em celtas oe(:asíües é ruais etoquente que
'um tliseurso de propaçanda politica.

Em 'politica mais vale promett€1' que silenetar ...
O silenci« (_) a cumpticiâode dos que têm horror ás

responsabitiâades.
..

ouem cala. ás vezes não consente.
f) 8it�ncin é a 'maneira lyrica de ser sabia.

fi. ,J U li N

Interessante apreciação sobre
presidente Getulio Vargas
numa revista chilena

tccmmunteoâo da Agencia· Nacional)

a uuíversartantes
Blumenaus feli·

'�

Secretaria
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