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A virtude do'
meio ··termo

Âssignado
tratado' de

ante-hontem, «Sociedades
Chaco Foi assígnado decreto, de-I se menc.'ione relaç:a.- (I de �

..

le"
terminando que as socieda- pendencia, concerto ou cou-

f'OI'
des escolares que mantenham' formldade com qUll�que,�, 0l!--

Na Casa I{osada, em. Buenos Ayres, as- cursos primarios ou pre pri- tra organização, CUJa Iln:i[t-
sinado ante-hontem, O tratado de paz do Chaco, marios, devem ser pessoas dade não seja a de exclusiva

achando-se presente o presidente Ortiz, delegados jurídicas autónomas e com a e legalmente ministral' a Ü'

.�; da conferencia, 1!1embros do governo argentino. etclusiva nnalid�de de m�� ducação.
.

• f '

-- 002 Em P.·nrnerro lunar usou da palavra 'o presi-
nístrar a educaçao. e o ens� Desde que os est.aw os de

.

.
6

... :
. l

.".
,:::i.

no consoante as leis em Vl- sociedade escolar laçam l'e'

O .brasileiro, em tudo, é bem o homem dos ex- d.�nt� H.oLL�rto
..
Ortiz, seguindo-se os srs. Dioz de

II gor e a críentação d? De- ferencia a qualquer outra eli�

tremos, Não lhe convindo ao temperamento o' meio N.ledma. � Cecilio Baez, respectivamente chanceleres partame�to de Euuca��o. tidade, com. �l qual. se rela-

. termo inglez, finge que o deseonheoe. '. da Bolivia e do Paraguay. .... ,Deverao ser modíftcadas clone, devera ser Ju�tG! ao

0. e.xaggero é a. f01...·1.11a .mais usual, do no. st')1) p'1'0-. De tal modo, () dia de quinta-feira, foi desti- de a_ccordo com este
... dec:e- r.equerimento de pedido �e

, 1- , ..
_ �, . d -, 1 't, -', " � 'r i c '1'

to-Ieí e, <:om � modítieação, licença da escola a oertitlão-
nunciamento. Preferimos as extremidades ou melhor n�l( o .c.l t)1�lfCar Ul�a as (a as mais memoráveis l a de novo inseríptos no regts- dos estatutos da outra cntí-
ficamos syetematieamento nas extremidades.

'

..
, hlstona_ latma-amencana.. tro .publico, os estatutos de dade, com fi prova de seu

.

Ainda �1a: pouco vimos um escríptor theatral, á Commemorando O acontecimento, houve por socíeaades escolares em que rezísto.

guiza de reivindicação histórica, erguer a marquesa
bem o chefe da Nação brasileira decretar feriado

, serão rechadas, nos termos

�e S�ntos á ca��egoria .

de hel'oÍ�a' nacional, quando, naconal O dia ele ante-hontem. O U I� � t
de decreto-lei nr. 88. d(:; 81

anteriormente, Ja a haviam rebaixado ao nível das Dentro de 20 dais, o tratado será ratificado er ria s o e I
de �arç�o de 1�)38, �H escol�g

aventr
.

1 P d I pela Convencão Nacional Oonstituinte da Bol.vía e particulares prtmartas muntí-

_ ure�ras_ �e:n .escrupu o: . e 1'0
.

.

é outra perso- I bi 't
'

'_. 1 .'P' �. I das por sociedades em con-

., nagem discutidíssima. Emprestam-lhe cores contradi- por p e 18C10 naciona nu· araguay.
.

.. travenção a este deeruto-lei,
terias. ° monarcha apparece de infinitas formas nas ? nosso caro colleg� "'D_el' que entrará em vigor na tia"

PagiI.las da histo.rl,·a,.. Varia de accordo .com as prefe-
UlllJalds�ote}) que hq,vw 2!t ta de sua publicação.

O P id t d R terrompido sua circuleçãa
-

rencias dos pesquízadores, Mas, o mais posto em du-
.

. reSI . en e a epu- desde dia 12 em virtude da
,----

vida, o I?ais discutido, o mais negado e affírmado é, falta de reçistro previa e au- Novamente eln erup�'
sem duvida, Pedro II. Ha um mundo de depoímen- b'II-C'a em

('" Paulo . tOTização no Ministerio da

tos a seu resneito e são ra
- .

. . �) '" Justiça determinado pelo art. Ii cão O V"ulcão HEI
'.' '.' r ." flSSlTI::.OS os que se apre- 87 do Dec't'eto.Lei 406 de J

\.

sentam dentre de relatiya harmonia. Medeiros e Abül- CAMPINAS, 22 (A. N.) - tid.ão que ° conduziu nos 4/5/19,'18, voltou a circular I Descabezado"
\

�uerque, -que o .conb9ceu, fixand(l-lhe o perfil, no seu De accordo com o program- hombi"os, subindo a escHda hontem. a titulo preca1'io au,

livro de memonas, a;cha�o banal e ignorante. Desce ma, precisamente ás 15 ho- até o pateo superior da refe� torizado pelo sr. 11linistro da

mesmo á citaÇãO de pequenos factos que se .teriam ras, o Presidente Getulio Varo rida estação. Justiça até que se complete BUENOS AYRES, 22

passado com o imp.e.radar e pelos quaes, si. \'Elrdadei- I gas e suá eomitiva embarca- O povo acc!amou em deH- a execução da referida lei
\
Corumunicam de Meuúoza

,

1 I
ram em trem especial para rio o nome Jo cheIe da na- com o regulamenta ainda que o vulcão d�l DescabeZH<

r08, não sera. icito mais a minguem pôr em duvida esta cidade com
.

destino d ção e dava vivaG enthusias. não vigorado. I do", de quatro mil metros de
a sua pasmosa inaptidão intellectual. Ha um famoso São Paulv. Duas bandas de ticos ao Estado Novo. A pra. Com a reatividade do nos altitude, situado UH fr{)Jltejl'�
soneto que· dizem da autoria de Pedro II onda elle ,I musica tocaram nessa oeca. ça fronteira a estação da Luz so prezado coilega não te-

I

da Argentina com o Chile,
falIa da "justiça de Deus l:a voz da historia". Me- sião o hymno nó.cional, tendQ estava completamente cheia. mos sinâo de apresentm' lhe�; está lançando cinzas, eomo

deiros nega q.ue seja delle e insinua que,' 'quem o
I formado' em frente da esta- Todos os syndicatos com seus os nossos parabens pela em 1932.
ção uma companhia de Guer· �standartes, mandaram re- presteza cnm que rerno�'erarn A população dns vizinhau-

escreveu, foi um de (seus. ministros: que se exilara ra do 8' B. C. sob
<

o com. pre.sentações que formaram os ob�taculos__ qve impediam I çus da cordilhdra está alar�
com eUe. Para outros? o.monarcha foi um sabia e hm mando do Cap. Isaltino de em frente do palanque onde sua c'trculaçcw. I mada.

santo, um homem que ala:rma.va Victor Hugo com a Almeida. Foram erguidos na o sr. Getulio Vargas subiu �����!!'!'!�������������������
sua erudição e discutia hebraico e egyptologia com estação varios vivas ao Pre- para esperar o carro espe

Renan, como hem o affirnia Pinheiro ele Lemos. San- sidente da R�publica o qual cisl e as tropas do exercito, Uma
t A t' h
.'

I
ao chegar a Janella do trem que prestaram a S. Excia. a

o gos In
.

o, Junto delle, erá um iniusto e um per- em companhia da sra. Darcy I continencia de estylo, Houve
VEm�o. As affirmações se attritam. O conflicto i:' evi-

I varg.as, rece.beu calorosa ma-/ salvaS.l Então o sr. Getulio
dente entre os seus »Íogl'aphos e a gent� fica a per- J �ifestação. Vargas tomando em compa.
gllntar onde é que está o verdadeiro Pedro II. Sabia S. PAULO, 22 (A. N.) - A nhid do interventer Adllemar
ou ignorante? Justo ou injusto? O BraO'ança não é srti Darcy Vargas, pouco, de· de Barros, um carro aberto

__IJ. . .
b pois de sua, chegada, rece- atravessou até o palacio dos

uma personagem tão recuada da historia. em t0i'no beu no pa]ucio de Campos Campos Elyseos, as rlWS da
da qual sejam impossiveis as pesquizas. E�ca1'arido-o, Elyseos, Oude se acha hos' capital sob a mais ellthusias
preill'O' o meio termo. Um ,sabia, evidentemente elle pedada, grande manifestação I' tica manifestação presÍGúla a

nãO. o foi. Não o podel'ia t�r sido. Um ignOl�ante, da parte de um grupo de
r
hODléill publico em S. Paulo.

mUlto menoll. Foi Oi seu. interesse pelas sciencias, pe-
prolessoras paulistas. Foí 1e-l--

"
.

-----

las lettras, pelos concursos, peJos
-

homens cerebraes
vada á primeira' âama da

O D
-

dnação uma ri?,;a co�beme=-..
.

« la o-':- cOllsas tão raras rios testas coroadas - ;que con· S. PAULO, 2Z' (A, N.) - Am-
duziu alguns de seus eriticos 'ao erro de cOllsidera.l-o da nt.e está definitivaIIiente

C Io que ella não foi. A intelligenCia e [I admiravel e8- lorganizado
o progr�mm.a de O Ono»

pirito de justic.,a de Pedro II são, no entanto. ,. indis- homenagens ao presldente, A
. prefeitura offerecerá· um

cutiveis. Essas qualidadtís são' nitidas de mais para g�ande baile n(, Theatro Mu- Commemora. se dia 25, de-
que as possamos negar.

.

nlClftal. pois de amanhã; neste Esta,
O confronto entre os dois Pedro é altamente Rto PRETO, 22 (A. N.) - I do e os do Rio Grande do

vantajoso para o filho, queiram ou não queiram aquel- O presidente Getulio Vargas [ Sul e Paraná o «Dia do Co- ��������������!��!!III!I!II!I���""'!"'!'!_�_-"!�:!_"':._-.
les que' allndem ao patriotismo e á heraicidade, á chegúu hontem ás 10,50. ,lono» dedica10 ao colono o � "

..
.

B 1· d B Enorme·.muttidão aclamou·o
. band�irante desses tres Es'ta- Io lvar,

'.

o ragança pae. .t 1- t V'
.

.....

§, ue lran em.�nte. l�Jaram no dos. Nos annos passados �es.Na analyse dos homens como na dos problemas, mesmo aVIa0 o Interventor sa data tem sido aSBignalada
a posição que nos seduz é uma unica: a dos extre- Adhemar de Barros, com· com as mais vibrant€;s home- ,

mos. Della não dilligenciamos sahir. Nenhum argl1- 'm��dante An.aral Peixoto, nagens, mas para esse anno SIEM E !lUIS
mento nos faz trocar de attitude. O resultado é este:

ml111stro do Trabalho, o ge· I até o momentú não couhe- I.,.
. neral Jos� Pinto e pessoas I c':'\mos solemnidade algumapeccamos por excesso' ati por insuiEciencia. Ou ele· gradas. Amda no campf) da! em nosso meio commemora-

vamcs o sujeito ás grandes alturas, pertnrbando�oj av�ação o pI esident� �oí cum ! tiva áquella data. Porque e8.1
ou o jogamos no chão, df;cepcionandõ·o, seja elle pl'lmentado pelo prefeito Ba�· i se silenciú mar-03ndo os dias!
Pedro TI ou. unl pobre día,bo qualquer. ros Terra e t?das �s auto�l' i no pa&sado tão festivos aos

O phenomeno é bem brasileiro. Bem brasileiro e
!iades locaes lllclm>1,:e o, bls-l desbravadores do extremo

b
. . po Dom Lafayette Llbamo.

I sul brasileiro?não'
.

em latino, çomp querem alguns. Com o tempo S. PAULO, 22 (A. N,) - O Que ao menos fique a nos-
nos lib;el'ta!emos dene, quo é (J responsavel maior presidente Getulio Vargas I

sa proclalliação de sempre:
pela preiJaridade de nossà critica. irá presidir a inauguração - Coiono! tua obro não é

����������������!�_���.'�!'!""���_
oUidal do tunnel «Nove .' de I esqueúida e os teus lilhos

-

Julho» construido na Aveni- não te renegaram ai�da. To I

(..;s·ta' ·

..q;ua· S·I··.·.··...•p. f".O···m.·p.to i

Violento terremoto na da P,:ul!sta pela. Prefeitura. "
ct!)

..

s os. dias av,a.'ncam _

meisl
° re:eI'ldo funneI estabelece um passo oa Iürmaçao da IGrecia mais rapida Hgação �mtl'e os I t{ra.ndeza (\ da pujança du '),

o monitor ParaguassúJ b.airl'os Jai'd.im Amarica, .lar- BraSil

..

, o teu solo adOPtiVo. e I"ATHENAS, 22 � Viol;�to dím Europa, Jardim Paulifóta dos teus filhos - a nossa

RIO, 22 tA. N.} -. Está teJ'fE>illoto arrazou 11S locali- e o centro. grande e querida Patria!

quasi prGm}Jto, no estdeirú dades de Neapalatia e Scala, JUNDIAHYj 22 (A, N.) - ,�-----

do Arsenál da.Marinha o mo- na regIão de Attiea, 50 mi· O- trem especial chegou a Para aUender ás
nitor Paraguassú, um' dDS lhas a "nordeste desta capi- esta cidade ás 17 lí2 . horas des D

mais,elegantes vasos de guer- tal, causando grande numero na estação da Luz que esta- . p_zas
ra ,.da nova es.qU�dra. _ e.ons

..[-de victimas, Inclusive mortos; va ornamentãda; Assim que RIO. 22 (A. �) - O 'rribu-
trrundo sob

.

a dlrecçaO. do
•
'.. ..

. {t trem Ch6goU, () sr. Getulfo naI de Contss ordenou o re-!
Cap. de Q.(H'\'eta Oscar Leit� I '.

O ·M··· r"'\ I Vargas assomando a janeUa, gistro. de despeza6 de 400 I""',�e ya8coneellos� ya.rag�a8su I
.

..

'. S recebeu e�thuslastica ovação contos �omo adeantamento
,$era o segunde nav�o <l ser

".

dos operal'los que se acha- ao serVIço de Fomento e
-

·.·l(ançbado �O.". ma1r .'

este ann�.,.O MELHOR. E MA.IS MO.DE.:R-
,'aro !l� platalo�ma. . �. J Prúp.ucção Mineral, para at

__sen o o ��u ança��ntt) as ·

,.
".

AP08, S,. EXCla. �rlglü-se! tel!der ás despezas com pes-
a�as; sera em agl,s�o pIO I

N

..

O
I �YST�.,MA DE FOSHl'\S! par�. � .p.orta do vaga0 quan.j qUisas petrolíferas em varias

XIIDO. ·1 ?O ,MUND:.",. . do fOi arrebatado pela mul- locaes' do paiz. I

José firmo
[Director da U. B. 1.)

paz do

indllstria
" (]lle

Su'J)ida
J

De pa6tiagem ho.ntr OI pela, ro 1, quer dízer o maior exi;
prospera locllUdade de Subi- tente no universo. Occupa
�a, gentilmente convjehdos.! um grande IlUtllero de ope
tivemos () prazer de visitar tt rarios.
recularià da «Industria Subi- Para (l localidade de Subi·
da SiA". da, roi um grande passo li
Percorremos loda& as SUtiS frente. Quem conhoela Subi.

instnUações, nas quaes tivt:- da a um auno atraz e visita
�os a, opportunidade de apre hoje, pode muito bem apre"
Clar o seu machinario mo, ciar o Beu ade antarnentu.
derno em pleno funcionarnen- Os colonoa csWo cultivtln�
to. do em grande escala a mane
A sua. capacidade é de dioca, que é venditlo á fecu ...

50.000 kiJos de ruizes em faria, a0nde é trallsformadu
24 horas ou sejam 10.000 ki

I
em gomma e em seguida ex

los de iéeula.
, portada parti _os gJ'ande�

° seu seccador é o uumo., mercados do paIz, "

MOTORES SIE ENS
TEM F A M A MUNDIAL

Mantemos variado "stock'" dê

motores para todos os fins,
transformodores, dynomo5.,
bombas para agua, etc.; etc.

MATE�IAl MIUDO PARA lNSTAlLAÇÕES � �

I
VICIO.'. R. PRO�S.T & (IA'J'� 8LUMENAU '

\: '.
-

........

Agentes e Di..tl"ibuidOl'@tSl

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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as divisas dos lotes de Guí
lherme Krueger e Ricardo

Jung suba até a da Viuva
Gniihermiua Behlíng: no SUL
as dívísas dos lotes de Guí-

Delimita as areas urbanas p suburbanas da oída- lhermina Behling H R'ldoHo
de e Villas do muntcípío e revoga O decreto-Ieí Blossfeld; ao OESTE; deste
nr. 14, de 17 de MaÍo de 1938. ultimo ponto a divisa do lote

J
.

F
.

d Sílv P: ., t da'
1 de Guilherme Krueger .

.

ose erre.l�a.. 8 1 va, re estra a .",eral. . I Art. (l' _ O partmetro su-

fe.·Ito do mumcipio de Blu- Art. 4· - A srea SUbUrba-! b b � d' tr't do Rl'O do
ti t

. i na u '1'1 ." M d b
ur ano no

.

IS I O

m�n::u, no uso as sua.s a ri-fIla a f 1 a ae assaI'k;u. ti a, Testo flbranaera a area de

b.mc.088. e .tendo .em VIsta O! abrangerá uma superficie de! doi� milh -

es
I:">

duzentos e vín
Decreto.LeI Estadual nr. 86, (2.100.0.00 m2} dois milhões e te ··mU r:netl'OS' quedraüosde 31 �e março de J 9�S e o cem mil me.tros 9.u,!drados, 1\2.220.000 mz) com os se

d�terr�llnado nos �rtIg{}s Ó· l�om, os. segUl::l��'S lIml�e�: �o: gulntes limites: Ao NORTE:
8 e 9, da resolucão .,m. 3, NOI�TE. pela lU1�a dívisorla lllfl divisas dos lutes de Emí
de 29 de �!ar90 de 1908. do do .o.te nr. 4 da lluha «F\Il�-lliO MaR.8 e Emílio KruE'ger; a

Con�;lho Nacíonal de Geo- d(l� ,?os SI��Cf:S3- desde. o, 1'1· LESTE: deste ultimo ponto. á
graÍla, h�l!aO Mas�aJ am!tl!)!l ate a

I
divisa do lote de FrederICODECRETA: dlVlSI: ,do �ot,f- nr, f_f, .por es Estrelow; ao SUL: as divisas

Art. I: - O nerímetro ur-
ta abaixo ate os limites do dos lotes de Frederíeo Stre

bauo da cidade- de Blumenau, lot� �r. 7g com .� nr. � dos low e Emílio Strelow; ao

abrangerá uma superííele de «F.undos � [1('C08- e �?J.l o Dr: OES'rE: deste ultimo ponto,
vinte e dois kilom€tros qua- 81, a LESTE pelas dívlsas dos em linha curva até a divisa
drados (22 km2) com as S9- I�t�s .nr. 80 li _86 e com os do lote de EmiÜo Maas'
guíntes divises: Ao NORtrE: límttes �o peI"f�l�tro urbano; Art. 70 - Fica revogado o

������������������������������������� orlo n�a�Ass� d9de a
ao SU� pela �!�� do l�e Decre�·Lef n� 1� de 17 de

conüuencía do ribeirão Stu- nr. 56 �te o !'Welra? Mass�. maio de t 938 e outras dtspo
tzer até a estrada que i€ ra':ld_uba ..ao �.,STK pelo .fI síções contrarias.
prolonga ?a rua Pedro Wag- be�rao Ma,8salanduba a�aJXo Art. 80 - Este decreto lei
ner. A LESTE: pela rua Pe- a:� � extrema do lote nr. 4 entrará em vigor na data da
dto Wagner até a estrada ge

CI.•• lmb� -Fundos d.os Suecos». sua publicação.
1 d G-' t· dI' Art. 5 -- O perlmetro Ur-ra e aspar, pa� 1.0 o, nai, bano do Díst-íto do Rio do Prefeitura Municipal de

e.ID retas. pelo dívíser das

1
T

.

t· h ' ,IBlumenau

e.m
12 de Julho

aguas ate encontrar o ribei . e� o, al!ra!lge�a uma �up:r de 1 38.
'

rão Grewsmuhl: ao SUL: o
Ilcíe de dOIS kllomerros qua- 9. , ....

Balancete da Receita e Despesa relativo ao mês de Junho de 1938 ribeirão Grewsmuehl até dra.dOs, (� k:n2). e tem fS se: Jose F�rrelra d� SIlva

sua confluencia no ribeirão guíntes Iímítes: ao �ORTE. Teodohndo Pereira

Garcia, e, por este até ao
riacho no lute de Huscher R dem que termina a. rua Rio equerimentos· espachados
Branco e, dbÍ em Unha reta Prot. sob nr. 235 - 'WilJy Hensehel, pedindo baIxa do
atê ao travessão do lote da imposto de veiculo. Despacho: como requer.
Cia. Hering e, em outras re- Prot. sob nr. 236 - Walter Strauch, solicitando licen-
tas pelo rlivisor das aguas d0 ça para construir. Deepacho: como requer., "

ribeirão d'l Velha;ao OESTE: Prot. soo nr. 237 - Rodolfo Meinicke, pedindo baixa
pelo ribeirfío da Velha atf. a do imposto de veículo. Despacho: como requer.
ponte na estrada de HgHÇão Prol. nr. 238 - Ricardo Fischer, pedindo licença para
entre a rua Wendeburg e fi construir. Despacho: como requer.

15'7:722$700
rua Madeira; dessa ponte sté Prot. sob pr. 239 - .f_eodega.rdo Deschamps, pedindo

. a rua MadlC'ira e por esta aci· baixa do imposto de veiculo. Despacho: como requer.
ma até o entroucamento do ProL sDb or. 240 - Affonso GabI, pedindo liença para
caminho de Jararaca; daí) em construir. Despacho: como) requer.
retas, a�é � _ponte Stutzer S(l- Prot. sob nr. 241 - Ludwig Zschielirich, pedíndo hui.

4:765$000 bre o flbelrêtO do meSlll(, no·' xa do imposto de veiculo. Despacho: como requer.
me. Prot. soh nr. 242 - OUe BJume. pedindo baixa

<

do
Art.·2· - A area suburb�. imposto de industria e prof. DespachJ: eomo requer.

na compr?hende o suburblO Prot. sob Dr. 244 - Augusto schuth, .pddindo retmca�
1:822$000 de Pvnta Aguda, com meio ção do imposto de terra. Despacho: faça-se a l'eduç&o pa-

164:310$200 kilometro quaàrado (1/2 km2) ra 12$000.
e os

. se�uin!es limites: an Prot. sob nr. 245 - Vvu. E. H. Koch, pedindo remi-
18:142:$50;) NORTE: a linha da Estradt cação do impostO predial. Despacho: aguarde oportunidade
182'452$70U

de Yerrl) Santa C3.tal'ina; ao na forma da informação da contadoria. Despacho: como

39:555$820 SU�;. LES!E e OESTE o rio requer.
�..

9' .' -9 Itajal-Assu. Prot. sob m. 246 - Carlos hank, pcchndo baIxa Jo
..22.008$� ...0 Art. 3' - A Vila de Massa· imposto de industr a e profissão. Despacho: como requer.

randuba, séde do distrito do Prot. sob nr. 247 - Humberto J. Buda, pedindo insElção
mesmo nome. abrangerá uma doe imposto de ter1':. Despacho: Indeferido M As disposições
8rea urbana de um milhão e

lIegaes,
sobre {) ans IRto, são bem claras. Enquanto não €6·

novecentos n;iJ metros qua' tiver edificado o terreno, o suplicante é obrigado ao pagu�
drados (1.90oooo m2) e terá mentoildo imposto territorinI urbano.

7:991$800
os seguintes limites: ao NOR- Ü Prot. s06 nr. 2,8 -- Roberto Schmidt, pedindo baixa do
TE: .p 'r uma l�n�a reta que, imposto de industrks e profição. Despacho como requer.
partlOdo das dIVIsas dOB lo· Prut. 5eb nr. 2/9 - Alois Ramers, pedindo baixa do
tes 71 e 73, a 500 metros da imposto de industria e profíssão. Despacho; Como requer.
estrada geral. s�gue até a di.. Prof. sob nr. 2: O - Ricardo Wagner. pedindo licença

1:210$000 visa dt? �ote 81, por esta e para construir. Df.:Epacho. Como requer.
pe!a dIVIsa do lote 80 abaixo Prot. sob nr. 251 - Rotbart Irmãos, pedindo baixa do
ate 200 metros para cima da i::nposto de inclustr!a e profissão despacho: Como requer.
estra�a geral. A LESTE: des ProL sob Dr. 2r 2 - C. Melltges, pedindo licença para
te ultImo ponto desce por retirar fi bomba de gasolina que estava estalada em i'ren·
uma linha que cortd os lote€ te fi casa do sr. Hermano Sandera. Despacho como requer.
78 a 62m da margem direita Prut. sob Dr. 2 j3 - João FroebeI, pedindo Hcença ps·
da estrada geral; !lO SUL: pe· ra construir. Despacho: Como reqúer.
la linha divisaria dos lotes Prot. sob nr. 254 - Jorge RoedeJ, pedindo baixa do
61 e 62, numa d.istancia de imposto sobre açougue. Despacho; Como requer.
200 metros á margem direita Prot. sob nr. 2')5 - RUdolfo O. Rechenberg, pedindo

15:030$000 e 370 a margem esquerda da I baixa do impost'J dn. veiculo. Despaeho: Como requer
estrada geral; aa OESTE. por Prot. súb Dr. :S57 - Jorge Kimml:'l, pedindo baixa do
uma linha que, pé' rUndo des- imposto de industrj as e profis8ão. Despacho: Como requer.
te r;ltimo ponto encontra a p['(lt. sob m. 258 - José AIlt(f::lio dos Santos, pedindo
divisa 73, a 500 metros da baixa do imposto 1.P, veiculo. Despacho: Como reque!'.

Faça�
sempre

•

aSSIm

Quando levar uma quêda, um susto ou tiver raivas. todas as

vezes que molhar os pés, sempre que. se sentir nervosa, triste, zangada
e 'mal disposta, quando receber urna noticia má. que cause tristeza e

aborrecimento, tome uma colher (das de chá) de Regulador Gesteira
e logo em cima meio copo de agua.

'

Faça sempre assim, que evitará muitas doenças perigosas.
Use Regulador Gesteit'a

Regulador Gesteíra evita e trata as inflamações. internas, desde o

começo.

Regulador Gesteira evita e trata também as complicações internas.
que são ainda mais perigosas do que as inflamações.

Comece hoje mesmo

a usar Regulailor Geateira

Decreto-Lei nr. ·25
de 12 de julho de 1938

Prefeitura M.nicipal
de Blumenau

RECEITA ORÇAMENTARIA
1 - Receita Ordíuaría

t '_ Imposto de licença
,} <--- Imposto. territorial urbano
4- .

__ Imposto sobre produção agrícola e

pastoril.
-

5 ._� Imposto soble diversões public8'l
{j - Imposto .de índuBtrias e profissões
7 - Imposto de gajo abatido
·ti - Taxas e rendas de serviços muaícipais
9 --- Emolument&s
10 . .:._ Muitas

2 � ReceIta Patrimonial e Industrial
Rendas patrimoniais:

1 � Cobrança da divida ativa
4 - jUugueis. de proprios municipais

R�ndas Industriais:
1 - Taxa de arerição de pesos e med!dus
2 - tfaxa de remoção de lixo
;} -' Renda cxtraordinaria do Hospital Municipal

2:722$600
38:087$200

109:809$500
1:$10$000
'181$500

3:157$000
765$500
964$100
225$300

4:645$000
120$000

1:525$000
277$�00
20$000

Movimento de Fundos
Banco Nacicnal do Comercio c/disposição

Saldo do més anteriur

DESPESA ORÇAMENTARIA
1 - Administração e Fiflcatisação

Vencimentos dos funcionarios
Diarias. e. transporte dos funcionarios
Material de expediellte
Publicaç.ões e telegramas
Alugueis para intendencia

2 - Divida. Pa� siva
Amortizações:

Resgate da apoUce da Lei 173
Amortizações' de dívidas inscritas

3 -'- Educação Poi.mlhf
Professorado municipal
Inspetor Escolar Municipal
referente aos meses de maio e junho 800$000
Subvenção ao Colegio 8to; Antonio destinada á

nscalisação, referente aos mef.es de Maio e Junho 2:000$000
Subvenção.á escola �ormal Primaria anexa

ao grupo escolar «Luiz Demno)
SubveIlção ás escolas não municipais·'
Material escolar
Alugueis de casas e�.colares

4 � Higiene e Assistencia Publica
Hospital Municipal:

Vencimentos do medico diretor
Idem do enfermeiro
ldem de ;) enfermeiras
Idem de 2 empregadas

-

Amparo á inlancia e maternidade
Socorro e assistencia social
Subvenção ao Hospital Mísericordia de
Massaranduba
Enterramento de 'indigentes

. 5 - Agricultura e Pecuaria
Auxilio ao posto Rio Morto
AuxUius diversos

6 - Despesas PiJIiciais e ·,Iudiciais
Vencimentos do carcereIro

7 -- Serviços Gerais
Iluminação publica
Limpesa de ruas

Jardim e praças
S ..;..." Obras Publica.s

Vencimentos do auxiliar-tecnico
Idem. de 4 fiscais í!a la., 2a., 3a. B 4a. zona
(Decreto Dl'.· 3, de 31/5/38)
Idem de feitor geral
Idem db feitor auxiliar
Idem de 2 fi$caÍIS distritais
referente. a08 1lle€es de maio e JUDho
Conservação e (!onstruçõ�s
S�neamente rural
Comp::.'8 de materiais

9 _. AuxilHJ8
Subvenção á _«Hadio Cultl,lra Blumenau ..

referente-aos mesesdemaÍo e junho
Pam manutenção do Departamento das Munioipalidades

5:680$000
311$00U
800$100

1:140$700
60$000

-
7:991$800

200$000
1:0t�OOO

9:487$000

2:148$000
25$000
220$000
350$000 15:030$000

500$000
150$000
720$000
70$000
233$000

5:261$200

600$000
276$000

z:::::tI!. _w
7:810$200

300$000
700$000

an_ 1!$1Z .a:c

200$000

17:437$000
2:552$000
1:110$100 21:099$700

--

600$000

1:470$000
400$000
380$000

500$000
61:316$300

300$000
45:516$900 110:483$200

2:000$000
4:000$000

':!iII

7:8tO$200

. 10 - Eventuais
Despesas impn:vistas

11 - Despesas Reprodutivas
Despesas patrimoniais:
Cobra�ça da divida ativa 343$700

174:455$600

163$900
174:619$500
47:389$020

222:008$520

3:287$000

343$700

Depositos
] :000$000 Casa cFritz Müller" 163$900

200$000 Balduço de eontas

21:099$700

Discriminação dos saldos
Tesouraria séde
Distrito dl;� Massaranduba

Fundos c:.isponiveis
Sanco Nacional do Comercio c/ponte Indaial
Idem idem idem e/divida consolidEI ela
"n "c/disposição
" Agricola e Comer0ial d� Blurnenau c/disp'Jsição 143:4! 2$600

190:801 $62U

3{):s92$520
16:496$500

5:899$900
73:000$000
47:189$100
17:323$600

47:389$020

Confére
Walter Pl tetter

Contad'Jr

Visto
José Ferreira dIZ Silva

Prefeit )

. Todos os livros e documentos relativos ao presente balancete estão, na Pre.fei-

6:000$000 tUfa Municipal, á di..;posição de quem os queira rn examinar,
Os balancetes sellumais estão afixados n I f'dificio da Prefeitura Munici paI.

Hercilio n;agnel'
Escriturario

"U{rcdo Kaestne-t'
;Tesou'reiro

110:483$200

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Eeplenôor de fino gosto cm teciôos DE lã

'Pacronagel'lS em<Tstylo5 nOV05 e lncôiloe. lnnurnzrne vQriç.�uo0c5 ÔE

córes e nuonço-s
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A C&lS3 que mais barato vendo

Blun1t�nau

.:. '
..

apresenta

o Grande Supel1 6 W 9 7
um radio Insupercv .I
de MAX! YIO 'rendi nanto a :MINIT�O preço

Esc 1]a sul-em �ricana & mundial

1":.

�"

�2
y�·d/iD
'I.J

�f�I

"�V\ lf�l ' .' "Onef'ece !Uila G A R A N T I A re['ll"e ..

\�,' : �e:ntada pela !!iua QUALIDAllE.

\) Ppodtlih!� com 5$ :me!hcrE:s materias
pdm .. ::; 1::0' P�,Ez e pe;o ITH'..!:S meuBerno )1'1"'0-
cesso d(! f��b.'k�J{;iioJ o CH.HZíoiTD \\'ilTlHUlN
offercce a��S�i:.uta, g:!ll!·'.ntia em hl.1-
ib®genei�ade, '�urez:a .. pesistenC:ia.
.lh�GMira-o dos' ;W!>$OS tHst.'ibuidoi'es nesta
!OC..H;];1Ób, c::dQiiln!o iombem ii cal virgem
das nossas c.H!§'!eclúas Cayeiras de Itu
pÍir.H·3isf.P:i aCGni:Ecicn�da 'em saccaria bran-
ca. espedafi, e, pesando 3S kilos ex.clos.

"�'-"
.

. . ,

,

.

'/1
'

PRODUCTO.S DA

S/.IP< II!',�!:". O Q I?' /\ '�l{ f7'''� � ,�";" !\ i'!õ..'TI'M�:Iô. r"� f:�� &lo{&, Jll � :.rtl. '"' :'1�,� tí! -:;.� � '�.�"''-'l���

AGENCIAS EM TODOS OS" LUGARES MENCIONADOS,

'�' '

Blumenau •. S:ta. Catharlna

.s:

•
.. '

�m�8MI§�IMl��IMBmm{Bm���
,,' �. ,TORAS 'de cedro, caneUa e outras. �.
®

"

�
, �,' Compram aos melhores, m
'fB preços-da, -praça ®

J
.

BENFIB Ltda, �."

(oerto da Cía; Paul) ITOURAVA,SECCA .·1··
"'��ffiffiW���ffi�1,$$��ffiffiW�WE$�iJ, ...

" w. ..

,.'
..

ui
I
I

As malas fecharn-se sex ]
ta-feira ás 10. horas no l'correio

- RI�s -';':��it:�':": "11
,

Quando as:· COt�!a5 ficam cnducecidae c

as articulações' inchadas pelo excesso de
acido úr-ico, a CF-usa é- mau

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Gabin�te typographico\
DE "Cldode de Blurnenou'

. I
TEMos I) prazer de c?mmup.icar á nossa 9ístincta cl�f'fitt..�v., r�lle na �resente I. data estabelecemos junte a nossa redacção um gabmete typographíco, en-:
«ontrando-se este, apparelhado para a execução de qualquer serviço, COll1CJ: I

Cartões de visitas, Iacturas, papel para cartas, guias· de registro de !
bebidas, enveloppes, guias para acquisição de sellos, rótulos, I
programmas, estatutos de sociedades, leis orçamentarías, notas,
memorarrduns, cadernetas cornmerciaes e demais.

serviços adequados á arte.
�

Trabalhos á cores - Impressão nítida
EXCEPCIONAES!

������������������F��

� ,

um pred ucte de �
• e

I
�. qualidade �
i. �'",-�r:���C:'.i�:fJr��)cv.:rt'\Q�r; V �_)Qr r.",,�). -�-- r-. �"-'�G?ro��tl>?...K)�{)�OJ1{,-'O�.JO���� J[)��D� t�.:"(...,,"�-�:\1'�.rM·'�'.ir""i"'�""4.};- )(�

Tintas e Vernizes. Mateiraes para PRBGISIIDt
pinturas em gerai DBPDUI 8 KHalJl

Tintas em bisuagas para artistas Nio f���!
--. EliXIR DE lJfII
81umenau C;;��'iYPiiiiii

PREÇOS

Paulo
81ulnenau

Herínç
Santa . Gatharina

Collectoria . Estadual De
Imposto de patente flor venda de bebidas

e fumo

Edital
De ordem do sr. Colleetur Estadual desta cidade, tor

no pnblíco e para o. conhecimento dos ínteressados.: que,
durante o corrente mez, em todos os dias úteis, arrecada" .

se �esta repartição e em todas as demais deste município,
o 2" semestre do imposto aoim-r, relativamente ao corrente
anno.

.Os SfS. contribuintes que deixarem de satisfazer opa.
,gamento no corrente mez, poderão fazeI-o no mez de agos
to acrescido da multa. de 20 ,r.

o

Fíndo estes prazos, a cobrança será feita judicial
mente, por .intermedio da Promotoria Publica desta eo�
marcá, de aecordo com as Leis em vigor..

Blumenau, 1 de Julho de 1938
.

(a88) OSNY MELLO, esc:ivão

•

���··��·�1''!�·�1� Petroleo no Brasil �i
.

� Os grandes Iucros do pe- �f11'01eo só cabem aos que

'::.:.f: subscreverem accões,
• Subscreva enquanto é tem- IAlGO Di 1. fUMUS(O - ruo

t� pa. !:$:es���e�mtT

'!
__ .� ......,,,,,-,. ,.·...........v-..,...v"��-_--

� COMPANHIA MATTO- II ir;�;�:;ii���;:�i;��ió�;"!l8:: GROSSENSE DE PETROLEO l� � fazei uso da 1�
f �� f� farinha de. SitUaDa H
f.·.�' Para tomadas de ae- i1 i;

,

Solange B
ções e outros esclareci- : f: ;J

Ij me::'��e u�:t� �rK:�:eD- ij II ];'aLr::::sChaves 11
f' JOão Leopoldino de Souza =l f= .João ChGves:: ��

i",=="��� � TIJlfCA8 - 'S CA1HARINA iII
Ganhe 12$ diarlos

::.:;....::'��:;.:.:.:.:.:.::���:.:.:;�

Faz todos trllb"lhos que Jro:rt.m<:em I
if esta arte, como nlveler, aplainar. I

i I!ncalafetar, rsspclf, ;:.nc:era't enverni- I
.

I
Silr e olear sOillhos novos, velhos e I

e5tragéldo5. Ac:c::e"jt<l limpeza geral de !
I

�.(' .._ .�. _ ... _ .. _ m:: _ ;. it_._ ::
.Ó. '; _=..._'

Em sua propria casa, nas horas
vagas, na mais rendosa, original e
artistica índustría domestica. Faoíl
para ambos os sexos. InfrJrma-se
gratís, Desejando-se amostras e ea
ta.logos Illustrados do trabalho aexe.
eutar, remetta 3$, mesmo em sellos
a F. MarineJli � Rua 15 deNovembro,
312 - Caixa Postal, - 2436 S_ Paulo

F.... _
1'111, M--.·
lia peDe. EItP
--. "--

��� E.la...,
RhetUlla"_'
Go.orrhéu,

�-��tC: I D A D E

IIDE BLUMENAU i
BisFi�Illan(lr!o de abs'.lu!:J ! .

ludependencía I
- I

ELicõe� ás quartlls+:iri<' i
e aos sabbados ; !

f I

II
�.� ,I

Redacção e oH ciu:f.J 1\1Travessa. 4 de Fevereiro fi" 7 !
Caixa Postal - 37 i

I'BLUMENAl) ;
Santa Cnth� ríuu ii

\SSIGNÃi t �R.\ ,�". � lin

Ano ..... _. "5�V.iii "

Se'n t J ... - ..

() � i: c<; re. . . ',$\IU. .'
NUJIl. avulso _. $200 /, ;
Num. atrazado . ,!i400 ti

li�
;, I
n� !
, ,

�, l

Director:
DR. ACHILLES 8:\T SI';'

Gerente
RODOLFO HA' n'l�t

lMPOHT/\NTE
J direcção de �C!d:'(!':' d,.:
Bturuenaa> nüo assume re'.i

pousabílídade petas apl'él'b
ções emettí+as em notas UI)

Rl'HgSl''- " �si:!n.ad_(\:O;:

.Ma 'cr.dM, erupções, <:CZí:

•.sr !!S�nhil5 e Oi!
o

nygiene
intimd das SI:>

nhOrCl$ (contra

A

retn€' •

Pedid('� J

HOúARfA SUL AMERr(ANA

nus cosias c o n t i n uo
sem lr(!latnelllc é expôr

. se a tuna dceaccr qrav',:-...
Ela deIH,ta ·hcJquezu
lt> 11C: I !:I- cI"'f" ser com"

baHda. por m oio d n a

I'ILULAS DE F05TEH.
, ÍJore-s reumcrliudc; !lO::;
m u s e u lo s e i u u t u s ,

Ccr11"{!';'). vcrtíçens. f<;!]!a de uníme.
irr"gularir1ade::; t.lrinc:n'iQ3

r':J.lllltilll IIrcql1f.nlcm�nje de 11":'<11 fULl�:iot:lQ"
mcntô dos rins.

.

Ar; PILUIJ\8, Dl:: .f'OSTEll I?.ll'100m IQ [tlr!qler;r,>m (lP5 nnr;.

Rua da Velha, 112 - TeI. nr, IS

TEII O IIU ITTIITDt
NA VIZ DI Pllft

u...s _

r UI 101 __
mo t<lmbem limpa, lustra II: envC!rniSi

----�--------..... llv�:�"aratodaaparte do Estad� !

.'\': .

2 I o:

F e rm e n t o 7:C'�C�2;�c�r;'@;S��'��I'��A·.ssucar de· Baunl·,.}·,

lt:/��f��;f·�ÇltB;J:L1.;i'�12?��'"0�'�� �

..�J: I
A é·� ".io.r.".) ',.�:Ail�'� r�L':'!!t.� �l!!'�'Cdf./ i

de Qualidade. Indispensaveis na preparação 0$ cndqu·"r !:,uo;teiClria I
__________________-- .L_aboratorio Medeit'os �!!!:.:;1::'��7;;'�T:'j:'E::WW=:;;;[;�;--;-ll':1"-S"''''3JTi'W��Y���:

e

IS
do Dl
I
�

N.Jil
�$3

Cap;tal: 4"OOO�OOO$OOO
8él1,=: RIO, DE JA:-.JEíRO

Succursal em Blurn enuu - Caixa Postal
PAGA JUROS, EM CONTA-CORRENTE,

-,'iTE 7 ·1. }:�n ANNO

Recebe em

quantia
"Deposítos Popuíaree" desde 3

de 2ü$í}UD até 10.QOO$600 pa
gando jures de

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Gcrimpeiro amigo! Cotando o ouro 1'11.'5 r!:)�.

Você está constantemente com os pés mstlido"

n'oquo. Deve tomar UNDERBERG poro cquscel-oa
e evitor doenços, UNDERBERG tombem fortifico Q

orgonisrno e corrige as perturbocôes de dige�tao,

PELOS SPORTS
o returno do Cernneónato da

.
.

Juíolar-ss.ã umanhã. do
mingo. o returno do' Cam
peonato de futeból da AASO
cíveao Sportíva do Valle do
Itajahy,

.

,

. - Nesta cidade havere a
encontro entre as equipes
pr neipues' do MaH'Ílio Dias,
da vizinp,a -cidade de ltaj<:'hy,
e '10 Ri�<.:i'eativl) Brasil.
Este jogo está despcrtanuo

�. desusado interesse no melo
sp'lrtivo local, pelo valor dos
quadros que o disputam, o

UNIÁO S. C. (HAMMONIA)
q1.JO fa'l prever uma numero X
sa assistcncia no campo da 'UIC'fORI'A Q Crua d as Palmeiras. ] 1). '.

Haverá, .prelnníuar, com, .

V'
.

inicio ás 14 horus.
..

I No twmp_'l do ,lchm. IlP.
_ Pura ItajaLly seglilú . Veth«, r:�ull:!;:;l.r BP a amanhã,

manha o ro�·te conjuueto {�: (l.�r�l�/}g?, ulll.e:lCollt�o l:uW�)O
Amazonas S. C. que naqúel lj�ttc�. entror �� eqUipes prl�
ta. cidade enfrentará o homo- cipaes do Untão

.

S. C. da <;JI
geneu "onze» do Cip, F. C.' �ad.G de Hammunia, e do ViC-

L' B ..' -
torra.

- DIli �1:s9ue Jog<_ll'ao (;S
.

Como prelímlnar disputarão
quad:os prmcipaes �u Pay uma partida os segundos qua
sandu, daquella localldade, e dros dos mesmos clubes.
do Lauro Müller, de Itajaby,

POPULAÇÃO:
3óA.070 habitante>,

Asvt SUPERFIClE:
1.477 .041 km2.

_.

---_._._-_... �_... -

A helleza e attração de uma mulher de
pendem muito da dentadura. que deve
ser sadia alva e hrilhante.
Kolynos ()�;tii. augmcntando o flncanto

de milhares de lllulhel'cr-. devido á sua.

aceão dentifrida e a nf,i;;cpt.ica.
tIse KoJyno:,; }):1 l"a sentir a agrada,yçl

scns<H;iio qtle elle deixa. na bocca.

o FLUMINENSE IRA A
ITAJAHY

PROPUÇÇÃ,O.

Urn callce por dia dá s au de e alegria.

Da secretaria do Recreatí- Guilherme SehürUJ8un; 1
.

vo Brasil S. C., recebemos Ii 'I'hesoureíro - 'I'hropompo
. seguinte circular:, ROcha; 2', Tt soureíro - Mario

..Blumsnau, 21 dB julho de Razzint
.

19 �8. ': .

COMMISSÃO ESPOHTIVA
Illmo. sr. Director da ({Ci� __ o

de de de Blumeaau» _ Nesta
Director Techníco - Tte,

De ordem do sr, Presiden-
Paulo Clemeutluo Lopes; Di- Auxiliai a pobreza!

te, tenho: a honra oe C'JIJ1-
rectores ESPOl'tiVOS - Ar.

. . '. thur Laux e Ev.'aldo Benthien

_.....
m un!car a v. S.. que, em

.'

.' .• ' l.n.
Recebamos o comuníeado

""l!" ses8�0 de Assembléa .Gt ral, CO.Ml\:IISSAO R.L�HE.dIV.A abaixo que publicaruos para
re allzada a 20 do corrente, Ubíratan Leal - Carlos Kra-

I
couhecímeuto idu publico.

foi eh íta e empossada a Di-I cik
e Antonio Reínert.

.
... «O Exercito de Salvaoão»,

re,to�ia .que. deverá dirigir os COMMlr.:;SÀO. FISCAL ! de B�Ull1linaU a rue Parahyba
d.C.EtI

..
n.o.

s

..

des.te ClUbe.,. no . pe
..
-

...1.';iCUCiO. HeU8.i
- José PfCí}.!

nr

...
2v rede .as. p.

essoas (:ar.lru do d� 1938�I9.40� aqtrtl Ii- fer e Mario SacIa. tatlvas donativos como fOU-

ccu aS�lm constItmda:. ".
Sirvo-me do' ensejo para I pus u�adas, calça.dos: roupas

Prt:'�lden_te d� Honr� - - D�. apresentar a y. S, (18 l'.wgu I
dn. crla[Jça� e �onatl vo� de

AlltoOfU ylCtormo AvIle. FI- ranç�s de mmtia cstimu ( t{j<l� e��eCJf:' afIm de ajudar
lh/); PreSIdente - Agostmho consIderação. I (lI:; h.ll1l1has que se acham na

Flores; l' secretario Paulo 1 Paulo Celso Flores '1 p'Jbreza.
liecellcmos em Cit-

Çl ll$o Flores; 2' Secretario - l' Secretario» sa 06 donativos. Basta avi8U1'
.

I por enrtilo ou telefcue nr. 31)1
r'V -��,..........,...------ -�.........,..".__�;.,.,...,�.,..,...,...;-v--,.."....,..,.," Pad�ria Grambrow - Irmãos.

�1:.·
....." ..

·········C···I··I:n··,:·C··:a··
.•.•• ···· .. •· .. •···•···•··· .. •·· .. ·····•·•·· ..

········h Agradecendo pelo seu vu-

? Especié:)fisada:, HOGO auxilio.
.

�.:.::.
Com respeito

r
llEMORRHOIDAS - SUl' cura fl\dicllI sem ofleraçã.o e sem dor �.� : J. Stalder
DOENÇAS ANO-RECTA2S COLITES e DIARRHÉAS __ o r,.ht·hH.'5 .. 11 ! .(_")HI·cl·"l 'df) E�x, .1.e (.) I

-

�: SUa cura pelO tratamento directo do intestino
li 'lA v. ,..):1 vaçao

{ Varizes e Ulceras da perna �Buacuragararttidasetn o )('f;H�Ões. �j .�""'!!'��!"""!""�������������������

·l� Dr:OJi�nd;;O
_c

l;\e;'::JO·
,

IIICommissão Revisora �o �uãdro III Com

IOng/.J.r��:i:;Z���"CialWad" � I Territorial DO Estauo. i
� :.;,:;���� ����'.::.:.:�:.;.:;.:_;.:;;.::.:'�� I A Comissão nomeada pelo Sr, Interventor Federal I
��f····b···���d····:�P··�f···�r,;-:·���··-:-;�A���·�R�·i I r�J�, �1�sbO�:�;o�odvOo ���j1�O d�o D;���l[ooi:t���r��: ��e�su II}� a fica

.

e
.

er
..
uma rias .. ". maZ00l8S" .�. os seus trabalhos estudando os elemento! já coligirl.QS e.

organizados pelo Departamento de Esüüistica e FublíCljda i
F .' ':� de, com informações obtidas nas Prf'teituras .Municip:,es e í

f� SCHNf.lDER & (IA. -, Blumenau ;�. de textos dos átos oUciaes fjxando limitl')s de municipios I

��:. Si o sr. 011 a s a. aprecia um extracio fino suave e delicado, .�:·5 e distritos.
'

I

� escolha «Diz-me que sim" - «Sonho Azul" .. «Jusmim" e � Af:> alterações fEitas pGla mesma COivissão ubede i

<f.Z:,
«Noite de Bag lad". gue são as cl'eações da: nova fabrica

:!:}
ceram aos seguintes preceitos orientados 111'10 art. 2!', da I

de peifumerria3 de Blunienau. que entre alIes VV.. SS. eu- Resolucã,o nr. 2 do Diretorio Central do Covselho ��aci(::
contrará um troo que lhe agraâe. Experimente. pois. uma

!
nal de Ge.o.O'rafia:. . .

.

I'. destas novidades. .

• ..,

H : Art. 20 � N:t fixação das linhas divisorias, intcrmu .

f! EXTI'ACTO - LOCÃO - BRILHM�mA e ; nicípais e inteldistritais, em geral, serão observadas as!

L·
CREMES de TOUC.iI\DOR : seguintes nnwtls: I

A' vend'l- nas"Pharmucias Drogaria" a Perfumarias :� a - pre!erenciz siste:nática pelas linhas naturais,:
(. .. 1 I) .; facilmente l.'econheciveis, COfiO, por exemplo: as linhl1s de I

�··..!.!'··""�����.:�::.:.::.��:.::.;.:;c de

...
, relevo (cristes ou linbas Ge c.umiada d.e elevações acen"jtuadas, divisor de águas, de .3ursos da.gua �arcantes, etc.) ����.����""IIII""!�""IIII""!""IIII""!��""IIII""!�""IIII""!�������.

100 -/. d.e remuo
.. uraç.ao em seu trabalho :� ,�g�e��d�é�I�:i.'l:; superfie e. d.

á

...g.u.a.,
hicustres,

ma.
ritimas

r.

. b) - Na impossibilida ie de uma liríha natural, Ul)}a

linh� réta cujos extremos se rão pORtos naturaes facilme.
te re,conbeciveÍs (picos, pontos sJ'ugulart's, de fc:'levo, ldlQ
rações, nas(.,entes· e confluf'nehlS de cursos dàgul.:i., ca.sca

tas e quédas dágua, etc.), e, na falta deles, pontos outros
dotados das necessarias condiçõeiS de fixidez e de facU re

conhecimento (ma.rcos, edificações, pnnt€8, monumentos, etc);
De acordo c )m este cl'iterio. foram elabofd-d.os os

limites' do ;,\funlcipio de TJmbó
.

€' seus' distritos, que
publicamos a seguir, afim de serem devidamente analisados
pelos intereSSlldos e conh;:;c6ljeres do I'leal, que poderão
apresentar, dent_ro ,lo meno!' prazo suas Bugesti5es a essa.

Comissão no Departamento de Estatistica e Publicidade do
Estado. em FIJrianopoli6.

Eleita a nova

Recreativo
Directoria do
Brasil s. c.

,

Amanhã s.e�pli��i para Ita- PrDfli11tura Munl·cipal· ú[ahy, onde na dísputur uma ij U I
partida amistosa com o

Tira-, Sdentes F. C. daCl_uella _lo�ali. A V I O
dade, o esquadão principal .

do Elumlnense F. C. desta
cidade.

Blumenaul
De ordem do sr. Prefeito, Iaço publlco aos íntcres

sados. possuidores de apolices muníclpais, á comparece
rem lll!sta tesouraria até o dia 3: do corrente mês, afim
de receberem 013 juros vencidos em 30 de junho dUR Leis,
nrs, 106, 144, 250 e do decreto nr. 4 (Ponte f{io do Sull.

Tesouraria Munícipal de Blumenau, em 1(1 de [uiho
de 1938.

ALFREDO KAESTNER
Tesoureiro

efl,'\BEtllEZE SEU SORRISO
COM KOLYNOS

!
I
I

'I'ambores de fürrn pari\
olco o Barríem; de

Madeíru

ELECTRO \ÇO A J TONA
LIMITADA

I ... _ _

Hua Altor:w, LJ2 J
I Leiam u("')'" (,. .""

-I'IU!elrO

I A' venda nt'f:;ta HedacÇlHo.

---_._-�-�.-._ .. _--- ..

Compra-se
I Compra·se uma: forJa commum

I; uzC!..d.a para ferxeir 1. Tra!ar com

JOAO PROSDOCI 40 & FILHO S

I -.-�-_ ... -

li Vonde-so L�ll teEreDO
Ui LI li 11 X 3, me-

i t.ros; uma mael1 ;Da de escre·

i ver: urna bleycl(\ta com Iam-
p:lda de dynamo; u�a ma·

0h.ina de COStlUH �Neumanw·
urna geladeira: moveis - Jnu,
çaó, etc.

I OSKAR FUNKE
}tU!1 Bom HeUro. 7

I Tudo só a vistn

Sociedade Dralnatica-'Mmsical

"frohsinn", Blumenau
A' medj,lü que oS trilhos da Cia. Ferróviaria �. Paulo

Pitl'aná avançam, pelaIS terras da ria. Terras Norte do Pa;
raná, esta vae fundando novas cidades. Agora é lbipórã,
C(IIDO hontem foi londrina, Nova. Dantzig, Arapúngas, Ro·
landia, Nova Lovat, Apucarana.

Cidádts fundam�se_ com povo, e esto só amue reco
n}14:�cendo .� s vantagens decorrentes de seu: deslocamento.

Assim ,succt?de com. o Norte do Paraná. Legiões im
mensas lá se teem installado. O clima temperado as lave),
ff ce na sr. ude, as terras roxas; fertilissimas compensam
s{.bejamente.o seu trabalho, PC:l,i'mittindn-Ihüs exportar para
OH mercadi,s consumidores:_CAFE' ALGODAO, TRIGO, MI·

LHO, BATATAS, AVEIA, etc., b:em como madeiras emgeraJ.
A sed\_l(}ção do NOl'je .1G Par'\!lá (·xerce.se em todos

meira divisor, passando pejo m')rro Azul p.té fl nascente ao

0:1 seDtic!of: e todos que para lá vão. í'iCUIll. li'icam porque I ... Limites ,do luunicipio de Tinlbó ribeirão Kelermann.

gauham e v:ivem bem.
OOlll o mllnicipio de Indalal

.

��ão La sauva nem outras p�l'asita8 ,!-gricol�s, de. ma- Com o 1l11.111ieipío de São Bento. Começa na cabeceira' do ribeirão Keiermanu, MúgUG
n .}Ira que .0 e�lorço empregado e aproveitado «ID- ta,1UID»., Come.ça.· D.. ·O .p·.onto. -em. que o· di'VI'leo'r d s ·ag.lIas. entre

por uma linha sêca até a fóz do rio Ara,pongas GrnlHle no

.

'" Benedito; sóbe o Arapongas Grandt>, alé a sua nascente,
!'ião vacHle. O interesse é seu. Adquira seu lote.! os rios Benedito e uos Cedros. encontra o divisor das águas Com o municidio de Rodeio

..

f" d'
e

f' �'l'd' d d' .' I entre
os afluentes dos rios Negro e Itajaí; s'egue com rumo,., 'b

.

d
.

A G
ou 51110 azen a, cmn aCl 1 a e e pa.gamento. la r..,este n.oro êste ui. timo, até alcançar o dívi.sor das á2'UllEi ,:m- Começa na ca eceU'R o rIu rapou :�as -NlIHll" S(:WUe

t <� por uma linha sêca até a Józ do ribeirão Ooüa Clara: Ilo"'rill
Companhia de TerraS Norte do Paranã ! tre. os �'j(}S It�pocú e dos .C.e�ros., Benedito; sóbe pRlo Dona Clara até � Sll1t nafv'efltf,: tlü(§Bê

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

i Com o mUDlclplo de Jal'agll::L. ponto, continúa pelo divisor das águas dos rt{J� BQlleditu e

A mái{lr emprL'za cohmizadoru da America do Sul. 1. Começa '!l0 ponto €ln q.u� o di�isor da.s ..ágl�as dos 4.' dos Cedros até encontrar o divisor das águas entre tt5 a-

Repr%cntante geral para o Estado deS(;.nta Catharl,'! nUf:ntes d.(:S rIOS Ne�ro e ItaJ�l encontl'u o dIVISO! d.as. 3�uas rIu.entes dos rios �egra e Itaj'IL
. na, Dr. W,lldol'mir \iindberg. '. 1

entre G� rIOS Itapoc{t e �(}S qedl'O�, segue por�.este ultI..J??,
.

Soii.�it�. in.....ro.r.ID...ações d.e.�.ta.lJ.,a.das do SUIJ.ag.ent.e auti)ri ",' pa�.
sando PPI.a se.

,1'ro. GarI.?Uldl, �te".o ponto em .que o. <lIvr· j',za,do, Jua'J FerrarrJ, _. Hotel HoJeiz - nesta CIdade ou SOl da,S agullS entre os nos Jaragua e dos Cedros fneon·

�.. '.
do pN!cmadorueste Estado,. Max 1Vlayer __

.

Rio do Sul.
.

tra o dívif10r das aguas entre os rios do Cedro e do rl'{'s.; j!:ntre (lS distritos de 'rüub6 e Enr'r '·U· 1
, .As pessoas. iuteressad?-s serão �companbadas pelo to, no morro dt\ .Luz, ., .

.

... ,.'
.

i
_. • _ '.

-� UZl lal a,

. agente, C'lill sabida desta mdade nos dlas 2 e 15 de cada .

Com lllUDlClpW ue Blumeuau I Começa na !J.ascente do 1'10 Siio Heruvrdo S(.,<fllP

li ez. Pas; agefll e mudança gh:t!1ita cIp. Estrada S. P. P.
.

.

Começa no morro da Luz, no ponto,; eni ;qUQ divisor uma Unha sêca, qu� atravessa o rio los Cüdr(;s até -·t ca .

...
N. B. .-:- Nenhüm agentB .está lllltMI7.iHlo a l'ecelwI' di d�ls. aguas estre O�l rios dos. Cedros e do Testo encontra ? becejr�a do ri,beir'ão Pom€�anós; daí, c'líltÍnúa por out�a H.

nb€ll·r./ �rn nOlllll 01;\ COIDllanhu\. dn'lscr entre os rlOS ,Jaragua e dos Cedros, segue pelo pfl- nha seca) ate o ponto maIS alto do morro AzuL

São c'1mvidados os srs. Eneios a tÚllwrem paI'te á
Assembléa geral ext:aordinarfa que terá lugar, IlO l.)aWn
dos AtiraoOrl'}8, no !.lia 24 do corrente mez, ás H},30 IWl'tH3.
com a seguinte ordem do dia:

'

') Discussão e ap[Jrovação dos novos estatutos
2) Financiamento do novo predio e npprol!a�\ão do

reapHctivtj plano.
3) Estipulação da joia e das me'lsalidaú.)s.

A DIRECTOHIA

J I /III Limites Interdistritais

�

......
�'.

'I' ','

pGr

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



ÂssoeÍação Sportiva do Val- '"

,

Ie do Itajahy (ASVI)
N· .

ta Oi'-
.. I' 10' de 19 de Julho

O a
.

leia. Dr.· de IU38

A Directoria da ASVI em M. Almeida no jogo em rete-
Sessão realizada nesta data .renota; ,

delibera: 4° - marcar & data, de
1o-Tomar conhecimento: 28-7 para a realização do

a) dOE! oítíctos de 14-7 da F. jogo C. F. C. e B. F. C., não
o. D.; de 15·7 do S. C. B.; de reaíízarlo em 3·7 pelos motí-
18-7 do sr. H. Bosco; b) dos vos que allega o B. F. C.
relatoríos d.e B.ru.sque.

Btu-: oons.iderand.o _não ter

=menau e Itajahy, referentes to as condíções do OlfWlO
aos jogos de 17-7, 53·P.

. .

20 - consígaac 2 pontos .: 5� - nomear f) ar.' The
Iavoravets ao C. S. P. em soureíro representante da
virtude de haver o B. F. C. ASVI em Blnmenau para o

desistido em tempo do jogo jogo de 24.7; e designar o

de 10,7; consignar 2 pontos sr. Arnoldo Schaeffer para
ao C. F. C. pelo jogo de 17-7 () jogo de 24·7 em Brusque;
com o C. S. P.; consignar 2 6° - chamar a attenção dos
pontos ao A. S. C. pelo re- clubs de Blumenau para o

sultado cio jogo de 17·7 com item nr. 11 da nota nr. 9,10-
o S. C.B.;· gando sotucao urgente do

30 - não approvar o jogo assumpto. ,

de 17·7 entre oL. M. F. C. e pela' Associação Sportiva
R. B. s.. C. aguardando a do Valle do Itajahy:
volta do Díreetor 'I'echníco
que se encontra viajando
para que opine sobre o que
lhe compete e consta do re

presentante da ASVI sr. Aldo

CIDADE:.
DE BLUMENAU

João Saltes
Secretario

gady Magalhães
Presidente

....

eSTES TltES'"
SEMPRE GANHA

FAçA o sr. também o que
milhares de automobilistas

estão fazendo diariamente: USE
OS 'fRES - Gazolina Atlantic,
AtlallticMotor Oi! e Serviço Atlan-

tic de Lubrificação. O seu carro

terá, então, tudo que precisa e pode
ter: Economia no Consumo, Fôrça,
Velocidade, Efficiencia de Func

cionamento ... usando OS 'IRES!

---,,--- ---------�---

'BOMBAS HYDRAUllCAS

SIEMENS
I

Auto-":.Ispiroçoo perfaíta, m�sm.

com o tubo ds sueçde vazio.

Grande segí.Jrançtl dI" serviço.
MontQgcll1 sirnples. ....,..'-

VI(TOR, PR,OBST & (IA�
• __ ..... 0 �

Hcabasteça o seu cat'l'O

no,,; postos que oste:tttatn
este svmbolo, que ,;ignifi
ea: melhor funccionll:'
mezrto c vida mais tanJa:

Cinema Busch Chronicas secíees

Banco Nacional do Commercio
�BLUMENAU

A RUf;sia dos tempos heroíeos revivida na mais empol
gantelde tfldos os Iílms de acção! Milhares de cavalleíros
em Combates brutaes nas Esteppes Russas! Festas e dan
ças typícas dos ooseacoe em um dos maiores Iilms do

! ultimo auno.

No fim da sessão - Inicio da serie collossal

,Salldades
A minha maiov gl01'ia consiste em que 'Você talvez

I deixe seus olhos lindos pousar, por um instante. de..super
cebidamente, nos poemas tristes, que escrevo, e sinta a sua

alma vibrar ao écno dessas phrases feitas de pedaços de
sonhos, de farrapos de illusões ... Tatues você tenha, então,
um pouco de eompai:t'âo para esse romaniico que traz
na sua alma o peso de muitas deeillusões.: Será, uma
dessas compaixões oarinhasas e anonymas que justamente
por isso, são mais sinceras e mais sentiâas., AJas não
quero a sua compaucão... Quero apenas que seus olhos
se demorem um pouco nos meus poemas, quero apenas,
que você comprehenda tudo que ainda existe no meu co

ração e' só isso basta para me fazer feliz ...
OMAR

Sabbado e Domingo - ás 8 horas
Unico mm Rival de "Miguel Strogoff»!
HARRY BAUR e Danielle Darrieux em

-I a r a s s Bo uI b a

o üornincõor dos SeluosPedimos aos nossos clientes o favor de apresenta
rem a este Banco as suas cadernetas de contas correntes
devedoras, credoras e de Deposítos Populares, para se;
rem lançados os juros do semestre Iindo, na fórma do

, costume'

I filhinha do sr. Walter Franke
- Segunda-feira marca o

- Transcorre noje o anní- dia de annos do sr. Oscar
versarío da srta. Letícia Mat. Alvin Schmidt, distincto in
tana, da fina sociedade de dustríal,
São Francisco. - Terça,feira faz annos o
-- Amanhã faz annes a menino Humberto Ayrton. fi.

exma. sra. d. Agnes Rabe' lho do sr, Humberto Sada.
esposa do sr, Leopoldo Rabe. - Tambem terça-feira com-
_.. Ainda amanhã faz annos pleta mais um anno de vida

sra a. d. OttiUa Balslní, con- ,,0 sr, Annibal Benínca, resí
sorte do sr. Guilherme Bal- denje em Rodeip.
sínt, residente em Tubarão. -- O menino Osmar, mho
- Tambem amanhã festeja do sr. Francisco Stamm, ano

seu natalícío a menina Astha níversarla-se terça-feira .

. .

A Empreza I ndustrial Garcia
precisa, para a sua secçã.o Armazem, de um empregado
que tenha pratica de balcão e couhecnnentos de contabi
lidade.

Im
.

p·•.·.·,rRss·O.s Os preços mais inferiores da"
_.

-

praça nas ofíícinas desta .íolha.

com o celebre cão «Rin tín-tín -Ir.» e o eavallo maravilho- Fmntuerecrloe
80 «REX�. Aventuras sensacíonaes!

Entradas do Coetume Domingo á noite PoHr. Num.

Domíngo - ás ::> horas da tarde - jMatiaée
BUCK jONES no �íhn de aventuras Far-West

Ra"cho dàs Feitiçarias
Inicio da série "Dominador da, Selvas"

com «Rín-tín-tín -Ir.» e o; eavallo «REX" e

«Bandídc Trovador» - desenhos animados
., Entradas: 2$000 ;_ 1 $ODO e 600 rs,

o sabão
,

« Virgem Especialidade»)
de 'WETZEL & tiA. ,., JOINVILLf �lIarca Registrada)

o ideal para casinha, la,ãnd�ria e lavadeira

,',. ,

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


