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Prefeitura Municipal I
de Blumenau

,

i
Portaria nr. 16 I Portaria nr. 21 !

. I
José Ferreira da Silva, Prefeita! José Ferreira da Silva. Prefeito I

Municipal de Blumonau, no uso das 'Municipal de Bluruenau, no uso de I
suas' atríbuíções: 'suas atrihuiçães, atendendo o que!Exonera Ricardo Berg do cargo: lhe requereu 'Valter Puetter. Con-!
de Caminho do lugar Pídelís e rUfi- J tacor desta Prefeitura. 1
dós e nomêa em SUbstituição Ger- Concede-lhe, iL partir do dia 211
rnsno Glatz, que exercerá as nm, do corrente mês, quinze dias (15) de
ções independente de remuneração. rertas regulamentares a que fez [ús
Preteítura Municipal de Blume- no ano de lH�17, e designa Hercílio

nau, 5 de março de 19f:io;, Wagner para substltuíí-o enquanto
José Ferreira da Sill'a durar SUl auseneía. I .

Prefeito Comunique-se.
Préieituf'tl Municipal de Blume-

Portaria nr 17 nau, 19 de março de I:J38.
.

,.

l José Ferreira da Bilm
José Ferreira da Silva, Prefeito Prefeito

Municipal de Blumenau, no uso de
suas atríburções: l' Portaria nr. 22 jExonera, a pedido, o sr, Alberto
Ftseher, do cargo de Inspetor de José Ferreíru da Silva. Prefeito
Caminho do trecho que parte do Il\funieipal d$ Blumeneu, no uso de
rlbeírão Krohberger até o final do suas atrlbuíções. e em virtude de
caminho desse nome. e nomeia em' se achar doente o Agente interino
sua substituição o sr. Vtcenu.. HUn-! de estatística, Arnaldo Jaeíntho;
dnvalle, que exercerá as funçiíes Designa Arno Gíelow, auxiliar da
ill(tepend�,nte de remuneracao. mesma ;1gellcia. para substltuil-oOomuníque-su.

I enquanto durar sua ausenera.
Prefeitura Municípal de Blume- Comunique-se.

nau, 11 de, março .de l!13R
. .

Prefeitura Municipal �de Blume-I. Jose Pereira da 8tl'/'u nau, 19 de março de 1!!::I!>.
Preleíto José Fei reiru ria Silra I

Prefeito

José Ferreira . da Silva. Prefeito
Municipal de Blumenau, no uso de
suas atribuições;
Considerando que li Comunidade

escolar de Wunderwald, do distrito
doRio do Testo, pela sua diretoria
composta dos 81'S, Leopoldo Rahn,
Erich Hornburg e Alberto Schmz,
respetívamenta, presidente, secre
tario e tesoureiro, propô)'; á Prefei
tura Municipal a teansformação da
escola particular da Comunidade
em escola publica Municipal, ce
dendo para isso predío e mobilia-
ria: .

Considerando que é de interesse
da. instrução publica primaria, a

proposta óra feita.
DECRETA:

Art. r: - Fica ereuda uma esco
la publica Municipal do la. catego
ria, no lugar Ribeirão VVunderwald,
3' distrito-Rio do Testo, deste Mu,
nicípío, cujo regente perceberá os

Vencimentos descritos @1 a lei nr.
n, de 12 de setembro {I!� 1\1;11].

:'\1'1. �l' - Este derreto leí entra
rá em vigor na data ea sua publí
cação, revog» das as .dispi);.)if;ÕBS
em contrario.
Preieitura Municipal de Blumc

nau, 18 de março de 1!1;;8.

t
.

.

,José Ferrei! a da Silva
,

I
Theolindo Pereira

José Ferreira da Silva, PrefeitoMÂO TUSSA.QUE FiCA TUBERCULOSO Resolução nr. 20 Munícípal dt; ºlUmenan, no lISO de José Ferrelra da Silva, Prefeito

O· CON"TR T E
SUIlR atrlbmçue", e attendendo {I lIfunicipaI de Btnmensu, no uso de..' ."

�

José Ferreira da Silva � Prefeito q�le. lhe requereu a protessora Leo- SlI!!., atríbuíções;
'.

-. .

.'
. Municipal de Blumenau, no I:SO de llId,as f!�endsch�.? ,,\�est�rb: da�s- t�xone!'lL Reínoldo Po�ner�l)ing do

E' DE EFFEITO SENSACIONAL suas atribuições otenderldo o que.
cola ll!lxta lte rÍ1->,u,:da, uoncede�I;e I cargc fIe Im�pet(lr de cammh? do

. .... . , • .

lhe requereu a professora lforaci I a;parür �?st�, ddtà,. ,sessent� (t J) �gur. It�lt!:.pava ,Al!tl.. ,c nomem em

ILinhares da escola de l\Iassaran- dIas de llcenç,a de acordo com o substltmçao Jose f.O('llíl, qUf' e.ser·l!'!'!"�����===��====���;:'--� dubinha,' do 2' distrito deste muni. 3.1't. �I � d? reg�lamento dus �scüJas cerá as funçfíes
.

:mlppendent!� d�
.

t
� I"TROlEO

cipio,
.

lIulllClpals;. bal�a�o . fte-IO �.�cl'eto remu�era.çi'!o. IO UNICO MEIO DE TE .� ".,,\
.

Concede-lhe nel'IUissão para assi- Ur. 4U, d� v de lallleno de l""L C0l!H.lmque-se. , 1
.

. �. ,�.6 �
.

nar-se Horaci tinhal'es Schmitt, em çomu.mque-se... . I'relel!.ura Mumeípal de Rlnme-
I

..

.

�.

.

� l> �,�.,\ '

virtude de ter contraído lllatrimonio. J fl:'faltura MUIllClpal d!l Biume-, nau. 21 de março de 1!:l3S. I
Comunique-se.

". nau, 11· d� mar��o �e 193b,.
. Jos:] Perrefra da Silna

Prefeitura Municipal de Blume· Jo.% FeiT€1l'a .cl!f- S/1m Prefeito
nau, em 14 dE março de 1938. PrefeIto

-

José FeT1'eiTa da Silva
Prefeito'

.] osé reI\eira da Sil\' 't, Prefeito
José Ferreira da Silva, Prefeito Municipal de BIumenau, no lISO de

Municipal de Blumenau, no uso de suas atribuições;
]

-

r
.

1 S'l P l'·t
suas atribuições; .

Nomeia Arnaldo Starke para e�O?l�. 'errmra f a ,1 va. 1'e eJ o Designa Salvio lfal'ndschan, para xereel', ÍI"dependente de remunera.Mumclp�l d.e _
Blumeuau, no uso de r reger a escola mi�ta de A�tla�a, ç�ão, () cargo do Inspetor de Cam!suas atl'lbmçoes; �nquanto dural: a. llcença .con�ethda nho do lugar Tiüutiba I, do trechoNomeia João Maas8 para reger a professora eleilva Leomdas traeu- quP parte do lútt' oe ,;lwin rel'd.a escola Municipal de 1a. categoria d 1 \'" t f eb do �

um
de Ribeirão \\'underwald. do distri..

se le11 rI' es ar), pere. eli êt'? (' tlow :lt(, li :mida na ,'s1I'<1dl1 g'r;ral
ro do Rio do Testo, deste Munici- tifieação mensal -de cento c vnue I de tvlaSS1?fanduba.

-

mil réis. ComumqWJ-M: .pio, percehendo os vencimentDs pre- Comunique·Be. P "'t OH" I d RIVI·S.tos eIII a' LO'l' Dl'. 1�., de 12 de rClm ura �,cumclpa e mue·
v Prefeitura Municipal de BlulIlP- P Hl ')'" tip mo' ('O de 1 T�';;Setembro de 1936, a contar do dia

nal:, 12 de murço de 1(,;38.
., ,�" .....1'. '.;;'.

"
•.J de abril vl.·ndollro. d S'l .JoS{: F'c't',"ei.ra da ."(71'(�José PI.I?'t'ira .a l );a •

Pref�itura Municí[Jiil cle BlUDle�
Prcrcito I l:'n,I\�Ho �:;.;;m;;-;;:;;;-;;.:=;;:;---,--;::::;;;-,,,,.;nau, 18 de março de 1938,

.-..-...........,_.���_�_,_,._�..�=<,,40.<;.__�.......-�..:���,..��_�-.,p.-�.�""""� ��. ....,..,.._�,..,José Fer1'eira ·da Silva Portaria nr. 20 z:·······
.. ······· .. ········· .. ·· .... ·· .. ·····,···· .... ······" ..... ".��.'"" .. _ ".,. .. " ...

"i}
Prefeito

José FemlÍra da Silva, Prefeito í� OesCascado r d e a rroz í�Resolução nr. 22 M.unicip:tl de Blumcnau, no uso de }: :�suas atribuições; ,: :fJosé Ferreirll da Sih,tt, Prefeito Antorisa o sr. Tesoureiro deE'la l: vende ..se um� marca "Engelsberg" :)MunicilJal de BJumenau, no uso das Prefeitura a ent!'e!!al' ao S:. d!'.

ii: ')
suas atribuiçõel', tendo constatado

I
Humberto Pedemeil'1:Is, representan. �. Capacidade: 25 ses. de arroz limpo em 10 hrs.. �:3irregularidades no servif;o de remo- te autol'Ízado pelo, ESÉado, do 2'. )

ção de 'ixo e no lançamento dos Congresso de Engenharia e Legis- }: Itdormações junto á Prespetivas contribuintes, que não laÇ�iio Fel'l'ovi[1cia, a importancia de " oi
foram no exercicio de 1937, devi-I um conto de réis, como auxilio de �:

COlt)palllll·a JellSnn �{
damente notificados para o paga· transporte dos componente� desse t= § .. Ui �il:nento da1taxa, prodvocando, adSSim, cl'OdngressJ, fie ,foiuviIle a esta ci- :.1,' Cai!m Postal. 5� BLUMENAU :.'.justas rec dmal,'ões os mora ores (a e.

�

.das ruas atingidas por esse serviço, Comunique-sé. �:�� .:.;.•.;�.;:,:;.:;.:;'�:.;:�;;:.���.�:.:.:.:.•.:.,:;���
tanto mais ::]_uanto não houve, para I'refeilura Municipal de Blume.
conhecimento publico, no

orçameu-Iuau.
12 de lllill'Çü de ]938.

trJ d'lquele exercicio, determinaçüo José Fel'rei'ra da Sih'adas ruas, nem o "quantum> da taxo
Prp{e'wa ser cobrada e nem mesmo ato .

- I ,
<'lue, posterÍormente deIf!llitasse o I I'raio em que deveria ser feito o ':---A-'---·--d-a�s---I'l:,serviço; cura

RESOLVE: . _

a) Anular o lançamento leito' para Sezoes
\) exercicio de 1.937, dos contribuin-

Itee da taxa de remoção de lixo; Infallivel ew poucos . ,

bJ Determinar qU6 o. lan9amento dias somente com I
para o corrente exercício, seja fei- as afamadas ,Ito de conformidade com a Lei 01'- �
çamentaria (Decret{l nr. 2. de 14 de P', I Ojaneiro de 1!1tl8), e a taxa ar"eca- , U as f. IIdada de conformidade com. o art. 5,
para!!ralo unico da referida lei; Rel.'naldoc) ürdenar á Secção de Obras J
Publicas' que- fiscalize rigorosanen- Machadote o serviço da remoç,ão de lixo,
obrigando o respetívo encarregado
a passar, diariamente, nas horas
marcadas, pelas ruas determinad.'ls
n� art. 11 da Lei Orçamentaria.
Pre�eitura Municipal de Blume

nau, 2B de março de 1938.

Jos{ Fe1Tei1'a da SUva
Prefeit@

'. nr. 7
.

.

Capital: 4.000:000$000
Séde: RIO DE JA�EfRO

SuecursaI em Blum enau .:_ Caixa
�

Postal
r

•

PAGA JUROS. EM CONTA-CORRENTE.
ATE .1 'I. ,An ANNO

N . .5

Recebe em

quanti:1
"Depóallos Pop!llarf>s".
de 20$Ol)O até lO.OOO$fíOO
gando jures, de

desde 3

pa-

. CAPITALIZADOS SEMESTRAlMENTE
Faz todas operações Bancarias

EliEl

Portaria nr. 18

Não basta .. falar em' petroleo, aercdii:ar em

petroJeo, discutir petroleo. Nada di;�:fw fará _o
petroleo jorrar do seio da terra, E' nece:�s:Jn<?
formarem-se companhias que levantem dll1hel-
1;0 e perfurem. Só assim terem03 p�t oleo. '.

.'

A Companhia Mattogro$$ense appare�'
ce como a vontade de petroleo em acção.' Nê-

� cessita do apoio tnonetal1.ü· do public(l, Pede
esse ··apolo porque sen� diDl1eiro naf]D é p0:3S1'
vclfuz�.·

.

.

Se cada �)X�g�Ie:!�iO ámigo (L� 5UíJ tf:'rra to·'

I. mar uma pequL""p, Liuaptidade de. ;lCÇÜ�S é:\

'<ompanhia Mattogrossense {urn�ara SCli

II capital, perfuratÉt e enriquecerá I) !�rasIl e 0:-;

�ci?nistas. Mas, se da parte d�, p��hco �1cuv�r 1

I mdlfferença, a nova companhw 1,ao levantaru

I dinheiro, não perf�r��ró e !) Bnsjl f!cará como

I' está - pobre, endl\'J.d(ld{l� �ksacredl�ado .e _

a
� adquirir no extn:mgelro -ni:11:-:: ele melO nulhao
I de (:c>nto3, por armo de productos -::0 r�et�oIeo. I

I Está, Dortant(). nas T1'!ãos dCls braslleuos o

I destino do 'Brastl. Indepen.dencia economica e

li �rande riqueza ou perpetu2tçno da f1(tssa triste

, flgura. .
. .

.

1 PARA TOMADAS DE ACCÕES E OUTROS ESCLARECI
MENTOS COM.o REPRESENTANTE' NESTA CIDADE

João LeopoldiDO de Souza
. Rua 'Bahia. 64

Portaria nr. 19

Resolução nr, 21

----

I

Portaria nr. :::3

Porlaria nr. ?4

A maior [le� clbelti
P \ {A A MULHER

fi JXO ��etla!ina

.'""

.) RegulaL'01' Yi�ir:

A n t lhH 'Iãe suff,er1
do-es

AJi; h as cc líes s uterina �

em 2 horas.
Em II ega se (oro v Llltr ger,'

para e Imbater as 1"101 es Bran
cas, ': ilie: S U erlnas, II-�ens.
trutl.€ 8, ap: s o par to, Hi'.mm
rhagí 'lA e ·iOfE S 11'18 mn rto s,
E' I_ode,'oso C 11m ant e e

Regu lf dor por exeeler« ia.
FIJWü i-SEDX! IN!\.. pela sua
«omj.r ivar'a elGc teia é re

ceita li- po m 'ii;,; de 1 1.01' o

medíx s.

FL·J..{O··lED \TI:fA e lC:>tl
tra-s � em tf'df. a lar' e.

Pa.ulo
Bliunenau
Tintas

& pessoas afligidas (
de uma ccristcnte
dor nas costcs, de
dores leumcrlicas
nos musculos ou

nas juntas. de
dores de cabeça
e uma sensação d e pérmanente
fadiga, pa)'écem loialmente vencidas.
As PILULAS DE FOSTER. entretanto.
as ajudarão a reagir contra essas

acabrunhadoras enfermidades.
Em pouco tempo o organismo eslcuá:

livre dos venenos ur icos e os rins

estarão [uncioncmdo normalmenle.
As PILUL1\S DE FOSTER são

aBsID]
(ii

-- Jliii!iiWnWWWiJ.JI

Macllinas
.

de
costura

de todas as ma.rüas fi

systemas CO.tlcertam-s€
na.s officínas medmni·

lN .. LONR
RUA 15 DE NOVEMBRO

HerÍng
Santa

e Vernizes .. Maieriaes para

pinturas eOl geral
em bisuagas para artistasTintas

Productos Qualidade� I ndispensaveis r.a preparação de

'j II..ElII..EI II- II� II ill.�e..�a�\..mlIBL a...EAiIlIllBl.. f"IjM�!rsnl' �d
• �Fermento Mte e.rOG IAssucar de BauI�ilh;.a l"Ítedeiros

q�Jalqui?r posté"lorin I
- Bblmenau ..•

________.--UDIliIJI_BIIIll!lIllIiIlIIli"••!lJiUllillliflilll.liJi__iIJlllll1l!!l&i_IISli!IIiilddl...iIIlJu.,alilliU.i � OOiR'__.%E��
de

'_

.,

' ••• i'"
,'.:

,
'
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DE BLUMENAU IIBi!>semanario de absoluta IIndependeuole I

Edcõeil ã;-;;rtus-feir,u, I
� SOB sabbudos !Díreotor:

DR. ACH1LLES BALS1:\' I
I
f

, !
li

ii
I!
.il

� I
; i

Gerente
RODOLFO Rll.DTKE

Secretaria
Aviso

Redacçtio e oW·:;imw
Trilves911 4 de Fevcl'i:\iro :r

Caixa POr'\ta! .- ,'.7
�

B !: II M_,E N ".i U
;��lilta I.Ad]ial.'lUll.

Al':w ...
S<:>nc·,tl'e ...
N'LII. a" ulso . .

NL n, atrazado .

15SCGO
i:�!!itlOn
::;·2t:i}
$4fiD

1\7,,0 cJi"'!'''l'llke c seu di.
.- nhciro t!111 ezperienclas

i
I·
I
I

o CHAPÉU I
._ t

DE
CONrlANÇA I

___._ .. .. __J_
IIGSDr_FI �.. !IEIB'iIB'Ilif' iI!!ti�

L'"ela SellJloral
o seu bel!l!'L,t

l� para,
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CI E IPrefeitura Municrpal dei
!.!- !!..I::,,!:! M ���..� I Blumenau I LL_t'E,,/J)[(iO }):::e:'�7�� p(;:��l'�"eu """1""", amor."

I Ed it J "": "I!
� ,) Bendito s�:ia aqueüe que reuniu ao teu C:.J'l'pO (J

f.'···
..

b··
..... t h· -d

'..
. I a, l

.. u.a. almo: Hem/iia, S(:ia 11

.. "0, ra nm que 08 nossos
_ �lha1'(;,�. ·e e·

.

yp OI e se encontrara til p se reeontieoeram. Praza (lOS teus que
.

- '. .

.

.

,. De ordem dn 81\ Preteíto torno, publico: que ,no mez! l'l!inNl. muis ec atastcni dos meus dias o te:, sorrtso mu.
• de Março se .arrecada Das tesourarías da sede e lutenrten-I suai r: a luz' cntecaâa (los teus olhos da cor 110 ma]'. Per

cias distritais o imposto de ínuustrta e y!(,fissào. relattvo mitu O altisslnio que f)l'l"ln�HU'çw; em �

meus bra.{o�oparaVulgarmeate conhecida pe- 2'1 Connnuuique á Autortda ao pnmeiro semestre CIO corrente exerciero. sempre. emtiatatto pelas minhas eançocs de amor, S8 Ben-
lo no nome de typho, é: a! fie Sanítaría local f,odo caso Findo II mez de ::\I1arço, o Imposto só poderá se] l'e-! dita sejas lu, oh minha amada, porque vieste para o meu.
febr� typhoide uma doença I de suspeita da m: lest�;l, fi cebído aerecldo da multa de vinte por cento (20'/.). Exgo- amor que te esperava lia tanto, de filhos postos, nas e11-
contagiosa que provoca al- qual começa por certG� SIg- tado o prazo Iegal, o imposto será cobrado [untcíalmente I crueiltuuias da rtda, li tua espera, procurando anciora
gumas vezes serias epíde- naes como cansaço, lebre, 'I'esr urarla Municipal de Blumenau, em t: de Março

i t!umte
uquet!a que aert«. que precisa 1-'i1':$§ Bendita. se-

mias, felizmente de íacil c in- dóI' de cabeça, vomítos, etc. de 1938, ias tu .. ,

trote. Costumá-se dizer que 8) ftec{lllhecida a doença ALFREDO KAESTNEF� iliA.ROELLO
a febre typncíd« é uma doen- deverá o doente ser rigor»- 'I'esoureíro I
ÇR das mãos sujas. pois o semente i�()lado em casa ou

ANNIVERSARIOS ,'dro Reis, r- escrtpturarlo dI:\.seu contagio directo se faz num Hospítal.
Ed

·

t I Alíandeza em Ftoríanopclls,príncípalmente por meio das 4) O doel�te Isolado terá I a CONRADO BALSINI ajustou '-pl'�ximas nupcias nmãos poluídas, pela falta de seu leito separadc, as suas
'! :\ -1 id d h

'

sr dr Edmundo Pirajáasseto e da hygtene índtví- roupas serão recolhiu:ls em D" ordem do sr' Prefeito e do acordo com o dts-: ,< e1{11emerl e e cOle
I [ltS-

" .. ,

• r
.

t I ·1
_.

de " ,. � ,1.", ,'H
•

'"

I
signa a ti passagem ua .ia a

VIAJ NT.'1Sdua�_ '. ,. ..

- vasos c�r: e�( o 80 uçao
õ posto no art. 1 L do Decreto nr, 2 de 14 ,Ip -Iaueíro de uatalicia do !,Ir Conrado Br11-1 A f�Sao muito pef]�vSOS

.

como um de�mle�!aD�.te. o� s;rao. 1938 (Lei orçameutaríu uara o exercício de 1938) convido 81'111' �;O"'ra I
.

fontes de contagto os. pro- submettídos a f",r�ura feLm�, as moradoras das ruas acaíxo relacionadas. afim de sa-
,11,..,... , T;ncontI'a-se nesta cidade o

d.uctO.S.. do .,.el!ferm<o. co.nte.. ,n.,.?o .

5) A.S,!f"Zt's, unnas, v�ml·ltisfazerfl.J1} Ó .pagan.lento do jmpos�o d�
•. RAlllOC.Ü.O. de L�xü,

de grande l sr. cap, Ary Saldanha, desta-
os míorobíos da m(J�esfIa, tos _e e ....carr?s do ente.�o da segumte forma: casa comrnerelal 5$000 e casa partícu- destaque na I eado memoro do nosso glo,
com? as fezes, os vomítos e serao _rec�bld.os., em. vaso� lar 2$500, cujo Dogamento deverá ser leito mensalmente, politica blu- l'il<sO Exercito.
a

..
urlD8, Tarubem S�. tyans-I co�ter:ao des�nfectan.t; e s� Aos contribuintes, que atrazarem. DOS seus pagamentos,

rnerrauensr , -- No Hotel llolelz' '�8tãü
m�tte a, doença p?!' melO de J apos a .8ctu�çao des, - lao

s�rá apBe,ada mais a multa legal de 20'/.
aon1e goza hospedados OR seguintes viu-

a.lImentos, contammados, 1e- çadas a latrma,
.. '. Relação das ruas:

ê.e grandes j':lntes: Schiláklaper, Rodol'
gumes crus e agua, esta s�n- .

ó) Cons�rve em. bom IU�c� 15 de Novembro. inclusive becos; Lauro Muellel'; Pa estimas e pho Rabe. dr. Max Amaral,
doo a t'esponsavel �ela ma10' clOI!-aill:;3Dto das Installaçoes raná; Maranhão; 7 de Setembro (do Ribeirão Garcia até a

c o nsider a - dr, .bão Medeiros, ",\lbano de
r�a dos casos surghlos nesta saE-,ltd};�S. n .

' rua BOII) Retiro); -I de Fevereiro; Bom Retiro; Dr, Amadeu ções, SOUZit, Waldemil o StefIens,
cld�de,

�
.

I j Nau se �sque.,.a de lavar, Luz; Bl'usquf'; Paulo Zimmarmanu; Piauí (até o lote da p�� es:e <;' "

- N'o Hotel Elite estão osAlllda as, m?�cas eonstl- sempre as m��8 ?om, a�uü (, Vva, RoedeJ); BOllil'acio Cunha; Alamedli Rio Branco, ate. m�hvo �; ::;, ,_era muito CUID- se�uin�es vi;ljanies: d.r. Joa.tUf"m um mmo Importante de sabao ant�s das reI�lçoes, a rua Lauro Mueller. indusive becos: Alameda. Dr. Blume.! pllm�ntada, qUlm Neves, dr. Antomo Mal.propsg8.yão d<.i doença.
,..

8) ?.�oteJa os alllnent(i� e
nfiu; TravessfI. Almor'é; Travessa Kl'obb8rgel' e Travessa! "Cldaden�e.B�ulllenau" �ue ,:ey Fi:ho, l.luiz Caneha.desi.Te�ha sem?:-e em nüt� as utenBlll�S c�i1tra as

. llios�a�, Ceará. �en� �r. �als:m. � ?��mo _�eu I �l'. Jt>f!c.l'SOn (Íf.\ Souza, Isaacsegumtes med1das d� de1'es9. 10) U:se, s,?mente agua r�goo Tesouraria Municipul de BlHlUentiU, em 1 de Mal'\�o ,,?tllU<Flo ,:he�p. felIuta,o cor,,' sruc1, I'I"ltz Range e senhú,l'li,contra li febre typhtnde: rosamente filtrada ou ferV_lda. de 1938 dIaImente, lur, FranCISco de Chag�ls SUo

'1.·.) E.v.l'�e V.isltar �s... aniu' ,11) Lembre que c: a!!lSelO e
ALFREDO [(AES1'�ER I EWALDO BEN1'HIEN

'I va Filho e sr, Tte, Cei. Cu-
mos de febre typholde, hmpeza p�ssoaes sao os me- Tesoureiro Assignala hv.le o annive"l'- nha Lessa,

lhores, ID.eIPS..
dH

.•detc.zu eon.
-

! sario nata.lieio do sr, E\vatdo I·
- No Hotel Cruzeiro: A ..

I 1·1 tra � febre t.JTP.�_olde."
. I Bei'lth. ien., ·propr-ieta.l'iO do C:'l d.O}PbO Gl'osehL Nabllf B.H,u-'ADOPTADO OFFICIA�,J::mE, I" PI·) mto iS auto E d

�

t· 1
'

! '
'j . l'� 11�,

...
1,1

• (" '.
-

...

1 a ró Bentl1ien. 11ar. Eduardo CaDzianL
. AI�.NO E;'(ERCiTO i I �lodnat�:Ba ,/��!;�:,rl'�;;'J?Oi'!L:jcc��a . �...:..J ., JOSE; CORDEIRO I gusto Montenegro di;' OlIvel-

I '(.4'LIXIR· "9�14 II "_,: . �Ut \,l�:" \� '8 �f/'d '1/' .

-

Transcorre hoje. G anniver· ra, Avendo Ma.rco, Paulo
L. ..... "v:8,aa ,��":,f., i:,� .,; _: '�I .. " p{l]� C ..

. b· I' , t
-

�
salio llatalicü. do SI', J')sé 18ansão, José Allage,

. f.'o!a dltll!L (> LflOJ( a, gra oncurrencla pU ICr\ para cons ruçao e ex Cord'OlÍI'v digno in"l-�ector fe- \ __ No Iloiel Bôa. YI�sta' Ger.Com Q seu uso, nota�se em tUltameGtB, pod��t;do Bnl' ap- I
-

d HM t IM·· I" ;
t, J ._.... , '.'·'.i'·PQUC03 dias:

plicada sem nei?Ílüm ,perigo, fl oraçao O a a( ouro , UtHClpa f, clm:'al ne.s:e. Es\ado,. �., I mano \V{�:llec�>:e, \\ '" �ehnel' - O sanguelimpo,deim.
e �em Q'rande efIiea(,la pro- .

,. .' _
.. & D, G[!iRDA BEDIJ::;CJ:II mann, Gmlherme HOJ!.ch.

pJ�:ezasD����a����::[:l'de te�ti)ra� A
.

vaccina anti,ly
,

D� �r�leI� do �r.. ,

PrefeIto das l'�f::l'idr'1s propostal!! ueve i S�olhe terça.feire mais, uma - __,

Espinhas. Eczemas. Erupções, phh'(J, protege os ,wIos eon- }lUlll�l�a., raço J1�lb�[c�! pa�a co_nstar.. ,., ,�l'!TnaYe�a a ,sra. d. G'erda
D' (....Furunculos, Coceiras; Feridtts t., f'€h'Pp' [""pÍl",hli;' cIHlh'.:'(!Imt�:1to dos mÍ\:\ressa· ,a) prüJeto detalhado da BeduRcllI, {'€:sHhut& em Oas e laSparbravas, Bôba, etc. . Ia li , _-"',' '" .'" "

dOB, que, ne�ta ?eel'flhcri<J, co[!�truçilo ,q�e deve ter. ca- par,
. .Pi���fee��t{h�!lI��1(tdÔ: '--"'-'-�-"'---����-'''--�------ pelo prazo �e J� diaS, u eoUnl �a(,ldl:ld� mUl1m� para o Hbp._:- HODOLPHO PAMPLO�L\ ,FaHeceu qumta feIra nesta

�t�:'6S OS80S e dôres de Cit- VEi���tl�Erle l��r���s, l�Has �acl�;�a tt��!�;���a�l(Jn!����nc�: ��?��': tHd<:1�<H��nrf�;ze& e 1 ,)

S.1���_}�d�!';ft�t;J]���\li�ia P�i� II' ����i�, d�,!"po��d��alli��lfl064' - Desaparecimento dll.S Avenida Rio Brafl-'30 Dr, ;), pUbhcn. para COD.sl:ruçao � !li E<�pe.m.Wl!ç1W. do mate- s·r- R(' 'tr.j'lh" P"'�'p'OI'<). l'fi- Reu enteI'rp.IDe�to estevemanifeBtações syphiliticas e I �1 i'í' 1 d'
",�, ,_ '1 L U lU • H<, I .

_, d
----.-'. -....-------, .. ,--- exp oração do :i.- aíadouft rlH a 8er E'mpl"f'ga o na {I!l';��l·a· 1 I"'f'''l''�,,\.rl'-. '·'111 ('''S-' bastante CDDcnrrldo.de todos os. ÍllCOillIDOuOSeM" I d f - • ,!S" � I, , '" u." n: 1.... _Hl., I

H {, 1f·un·dG syp·hilill'ca S d·
i

..

t Condor UU. l_Cipa )) seu-o, que fi. oJo, ll- eons,ruçuü;
'" p,.C,tf,

.

-- ',ont,c, lU ia leceu o sr •. ,

5' - O appar�lho gastro- yn Ica O
.

.. cessão do rekndo serVIço c) orçurnento e especlhc<i. Antomo Silva. pE-BSOd bastan.indestinal perfeito, pois, o Ltd de exploração será limitada çõe's refbrentes a construção; NOIVADOS te relaciou.uda nesta. viUa.«ELIXIR 914» não ataca o eB- ," ao l' Distrltc do 111unicipio d) prazo para o inicio e Seu enterramento realizou,��fo�go e não contém iadu-
LINHA PARA O NORTE de Blumenau: concll!são da construção; Com n gentil senhorita se eürn grande ac�mpauh!l.E' Q unico Depurativo que 11'erça�feira );.te,B:�o de Jantil'U As propostas devel'ão ser oi condições em que o pro- Dinah Rei�. fBta do 81'. Pp- men{o.

-

t d d fI 't
.

Q,wrtH-Ieira ate i�atal � Europa r h"'· d
.

"

t t' t' b 'u'em attesta os· os .OSPI aes, o-, r' t' R'o com liO-1).Pão acompao. au8S 08 segmn es ponell e cons ruwl' se o fl""rI ._••,,",�, .,._,,_� ...__•.__de especialistas dos Olhos e
I

umta, t'l�H :t:C 1

·!.até !'{ecife d.ocUID.?ntos:
'

a explorar a concessão, de-

DE"_'" IN'DA···Y-
.

A'L.da Dyspepsia Syphilitica.
) d b t d d t

. 1

VIDROS DUPI,OS - .Já se
I Sabbu(!o al{' Hio de ]an�ir{) 1

a 'ocum.enio. comp:o a 0- ven o a.s

ill.e.smas
CODS ar f}. �encontram á venda contendo LINP..A PARA O SUL

!
rio das disposições reIeren- StEtema que pretende adotar I .J

o dobro do liqtúdo e custan- Terça'feira atê Buenos Ayres t.es a nacionalização Jo tra
I para

a 'matança do gado, en'ldo menos 20','. que dois viiros Quarta-feira até Porto i1.1egrti balho, trega do mesmo depoif de Ipequenos, Sabbado atê Búenos AFes I b} documentp rle habilita-I abatido, servi��o de Ecalisa-,dom '. idem e Chile "<

ção profissioual nos termos, ção, etc" bem como uma ta-I lVlanüel Gava Ido Decreto Federa:! nr. 23,569, : hela (tas taxas a cobrar por: ,

•

, Ide 11 de Dezembro de 1933; jldlü ou unidade de animal! DIa 21 ti ) corr�r:.te, ft'z an., Enc(,ntra.se entre nos o sr
c) conhecimento de urna· abatido,

" I n�s"o nosso �ml�o Manoel[Waldemllr Burign, ad\'ogado
caução depositad� na Tesou_! V a quantIa �c0rresponden- Ge;. .1, ill" d, e cOD?pe-tente I prr.visionaào, residente em

l'tl..�ia -desta Prefeitura, de I te a caução para eXf;!cu�:ão Inspector f.l��a.l, e�titao�l" a.�·1 Urnss'3nga.2<\0 do valor do orçamento,! do �oIltI'ato. _ tt!almen,�e resl?m[�" e�tr_�,n?;"i, I St!a viagem fi. ostas plagasde mIra uarantir no caso da FIndo a concessao de ex- tcn.do �ldo o !mnlvel._a1lUl.t8 pr;:>nde,s0 (:xclusivamentC:\ em_ t:I 1,
'1

-

M d li!
- I"Ul'r, f'11n-n�!U"('nt ... (�o rJ�l/);;;prepof'ita ser aCl?lta, a �SSl' p or '!Qao do f ata (luro n L'm, ," h,' .�, 'rI.';. <u,' C '- ': visita ti seu [lae, que OCCllp:i.n:.t.ture do respetivo contrato; cipal, deve (I imovel sei' en,1 :nnumer�s, amIgos que 3qm o efrrgof� de escrivã.o da -0DJ.

'l '.(]) doc_umen,tos comJ?rohat�- tregue ao ll>�Unici��o em eR� 1 JH \�onq11lSWI1, lectorJa l'·edef.ai destil. vil1a,riOS d,'} �doneldade Illlancel· ta�? de ser llli!-lw,mataIllHuto �

-:-: ,

•
.

=�
-

� Os'\valdo Climaco.

1 em ambientes e na ra' 1 tlhzado, sem ,drreIt,o ao cons-I ta 101' aCeita e deIxar de aS'1 '
, _

. ',.'Uma lCo;medin hi�to�ica, impeccave fi _ conta o noi �) cdrtidõeB negativas pe, trutor �onCeS81On(1rlO de �la'l 810.. ,8.1' o reS!Jet.iV_o contJ.tlto i

.•E.ste'\ e aI�'?T�� .
.,{lIas e,nt.l�at_ffiospacIB: - O FA'\ ::->RITO DA RAIN A

. '� . las quais pl'ovem nada deve- ver, do mesmo qualquer 1:1� (jNltro (lo praz'} ele 10 íila�t (' �DS, !e,�cl,o �,t,. da" p�ro. En s,va.do da., l'amha VIctorIa, com uma graça l�ve e U'resll:ihveJ.
m �8 F"ze,,<la>: FadeI''''} demsuçi'to, IHWO ou !'{;{mlllo!. c"' ... t·a..! ..... s '1", .1o�I'> ,i., TI"it'I'i." •• que qUil.lta LE'.lra UltW.Hl o �r,

J tá d 1"· el
.

'e soberana 'ügleza e f€' d ,....u � • <CC '�', " t "" . v.. th" u,< "'\." - 1..'-' ,," < .• 1.....
() 1" ('I'· 1;'''.Jenny ugo� ee e lCl�sa no tP�P ll( ã �uglIien+� ü agra

'Es!adoal e Municipal: sO, çJo ft�ita pela Prefeita. fá Mu-! . ,i3wa '.1(' ",uni.u.\t�, n ,0 IUfie-nna come hante como e, a",ac 1'lZ a em .�. •.
. - .

f) documentos com'probato, A concessão devArá spr nlcipal perderá a cauçilo I �WI.1al'lO .:.to g 'lV�I;'O da Fl.obrt�
.

.

.

"do deste lIlm encantador.
rios de se �charem as fir, exe�utada de ��oI'd� COili o, correspondente a 2"/r, do va' I í\.mn.n�!�u ll..este f";stadn.Friedrich Be':lf�r o princlpe apaix?uado e Oito !ressIer no mas registradas na Junta lH'oJeto e especlhcaçoes cons ller dQ orçamento depO�itado. Radio Cultura de BIu-primeiro ffilD1stro, tam��::ba����lbuem ct!m E'xcellentes 1 Comercial do Estad_v, '\. iantcs da proposta aprovada na Tf'.souraria da Prefeitura,

Entradas do Costnme I As propostas serao !!berta.s e sob imediata fiscaHsaçi1o! A Preleitul'a Municipal cabe mcnau

! no dia 1:3 do mez de AbrIl da Prefeitura.,
_

o direito de recusar todas as Agradecemos fi attençàü do
I ás 10 horas, nú gabinete do As prppostas deverao ser, prOpoEtas, easo npnhuma S3.- RacHo CultUrtl d(l Biu nenau.

I Prei'eito Municipal, em pre- escritas com toda a clareza, tisfaça os lnte!'e�6es do mu I que nos déU razões por'lue
sença dos proponentes ou de sem emer:.d?-B, razuras, e?t�e- nicipi0, be achava suspenso o sorvi,
quem os representar e deve, linhas e nuo conter VlCIOS Secretaria da Pi'eftitura ço de iJ'l'aüia��ão. Com esta
rão constar de duas viaf, uma de qualquf:-f natureZ{'1 que Municipal de B!umenau. em ette1lção diHpen�ada, mostra-
das quais devidamente sela causem duvidas sobre as 1 Q de ]\!arl�o de 19:38. l'am publieamente a (' uttul'a,
da. em sobre-cartas, fecha- mer,:mus, 1'HEODOp::�DO �EReIRA I

e u 1id{!Iguia d.o6 f:I._"s. dil,t,
das e lacradas, sendo que O proponente cuJa propc's Sf'creiano gBntes de,.;;su tr'aIisml�tWl"él.

secíees

'"f

(Do Corrt:�;pi)u�ente)

CINEH A BUStU
Waldemar B1.lrigo

Hoje -- Sabbado e Amanhã. - Domingó ás :3 1/4
Um beHo mm da ",Cine i\l1iançu»!

JENNY JUGO aqueIla ,{estreHinha·)' morEna e cheia
•.mcantos reapparecerá em '.,.

o favorito da rainha

Domingo - ás 5 horas da tarde - Domingo
Shirley Temple o ídolo das multidões mais uma vez no

se'-I grande mm

Pobre menina ri{�a
Um mm pata as' creanças de todas as idades

Entradas do CObtume

o sabão'

«Virgem Especialidade))
de WETZEL 4&' elA. ,. JOlNVILLE �llalca Registrada;

conserva o tecido da roupa, porque láva facilmente e com rapidez

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


