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I Edital DeC:'�!e?;a��!br��3,�!d.bro. do,

1.' Para. conhecimento (ia .• ··quem interessar pOliA a 1& impostos territorial e Pl'ediaIAd�lrbano •...••.... dos terrenos abertos e dos pre lOS qus 'T
PUS1 I A d t d

i C,,!··toria Federal de Btumenau torna pnblleo, segundo de-l
nas zonas centrais do perímetro, este-

.,

b '1 d, ste munícípío.
-' C para arren aiaen o a�, Wl'minlição. superior. as reCQnte� modificações introduzidas

[am fóra dó alínhamento.
'; c ,

a S8S e
d P' . _

� .' i no Decreto LeI 1.137 de 1 oe Outubro dec1936. RegulameD� • .. M
... d BluDe ordem o �r: releI1o, comuDl�o a 'I.uem m.er�8sH 1'1 tu do .Im osto do Selo, (;'10, Decreta Lei 1.298 de 25 de JOle Ferreíra da �llva,_ Prefeito _

dO. UllIClIHO e •

j ossa que �tê o día 30 do cor ente mes de Junho, acenam M io pe �imo findo piblicadO no "Diario OfUcia'" de l'i meaau, no uso das atríbulções que Q. Iet lhe confere; ar
se propostas para 6rreD_d,,�ento das balsas pubtícas dI:' d: nele "mez euío -t�xto é ti 8� uínte:

.

,
C· JNSIOERANDO quP existepl, �as rna� eentraís da

PONTA AGlJDA, JTOUPAVA-S�CA. BADENFURTR E PAS q
«O p'reSi�ente da Repu�lica, usando da faculdade

I

p�riI!1etro urbano, C8S8S, que .�.stgO ro�a d� alínhemento de-

,
SO M.Ar-IS{). para o quadrie mo de 1° de Julho de 1939 á

que lhe contere o art 180 da Constituição, decreta: termmado para as refendas, ias pubtíoas: . - ,r·le de J�lti'i de _

1943 Art. 10 _ A Nota ao D. 9 da Tabela A do Decreto CONSIDERANDO que as casa.e; nas eo�diçoes IS erro

" ..

AfI pt ;,'v 'ã;; 'ç- ;-. [!'l Secretaria
n. 1.137 de 7 de Outubro de 19�6 piles. a ter & se- das Dão sõ at�ntam contra a estétíca da cidade como im-

'd=>PI'd't 1 .; \";. ,':, i-, v. 1 ii: ", c: c I't,dn::- e serão . t' d' ao :
.., pedem a Admínístração de proceder aos melhoramentos

ttbeI:ti1.:· :;�; .,' b 'da manhã. tiS gunm é re a'}ú'. de que 1ais ruas estão necessitando para o seu emhele-

q.',Uais 'h.V"�iã' ",ulUtes documen I NOTA.- Inutili8� a esta.mpilb8: quando, p&SSad.8S em zam�Dto e, mesmo para bõa ordem do t1'3SÍtO de ',pedrestes" ; tQs; .
dlfer'eotes vlae -':- nal saeadas DO palZ sobre praças e veículos; . .

3)- prova de que (\ prOpul1"iI!.'· ,1, ú ..ve as filZt ndas I nseto .aes, t) aceítarae, na primeira via; nas saca- CONSIDERANDO também, que varies pl'opnetal'!os de

. munieipd, estadoal e fedpra I ; l das no patz s ....hre peacas esteengeíree, o 'Hlcador, casas tõra do altnhemento apeaar de solicitados varias ve-

b) Pl'ovd de estar matriculado IH t:tlpülinia dos Portos.. na ultima. via, que sera CODSerVa{'a em seu poder; zes, por está administração insistem em mauteIae nesse

....
-.

Quaesquer outras informações serão tornecíIas nesta
l

nas sacadas no exterior sobre praças do paiz, o estado sem motivo que lhe justifique o procedlmento:
Sec.retaria. primeiro portador, na que IOf apresentada, aeeí- CONSIDERANDO mais, que existem nas ruas. centrais.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Blumensu, 2 ta, paga ou protestada; e qusn .o passada. em uma do perímerro urbano varies terrenos abertos, cujos WO.
de Junho de 1939. uníce via o aceitante; nas giradas em praças bra príetaríos, apezar de solicitados a construirem) muros, IU-

Theo([olindo Pereire; síleíras, e o primeiro portador nas saesdes no ex- sístem em con'Jel'va-los abertos;
.

Secretario' teríor. D E C R E TA:
.

. Art. I' - As casas que nas ruas centrais tio parlme-
Art. 2&-As taxas est�beleCldaB no n. 76, d� § 10 da T�. tro urbano, fi juizo da Prefeitura, estejam Iõra do alinha

bela B, do refer�do Decreto n, 1.137 tíeam modití meato traçado para essas vias publicas pagarão. em dobro
eadas pela segulate forma: 10 imposto predial urbano a que estejam sujeitas. .

De mars da 201000 até 500$000....... $500 Ari. 20 - Os terrenos situados nas ruas eeutrats do
De mais de 500$000 l$OCO perímetro urbano, canservados sem muro, pelos seus pro-

príetaríos, pagarãO, em dobro. o imposto territorial urbauo,
a que er,tejam sujeitos.

Art. 30 - Este decreto· lei entrará em vigo'C' na data
da .!lUIs publicllção l'evoO'lldas as disposições em contrario.
Preteitura Muoi�ii>al df:.' Blumenau, 1 de Junho de 1939

JOSE' FERREIRA. DA SILVA
THEODOLINDO PEREIRA,

Art. 30 - Este Decreto Lei entrará em vigO! quinze (1S)
dias depois de publicado e será transmitldo
telegrilphicàmente 808 Delegados Fiscais do
Tesouro Nacional nos gstad')s, para efp.Ho de
imediata divulgaQã�, revogadas as disposições
em contrario. Rio de Janeiro. 25 de Maio de
1939,1180 da IndependaDcia e 510 da Republica.
(aa) Getulio Vargas-A. de Souza Costa.

1a Coletoria Fede1:al de Blumenau. 2 de Junho de 1939.

-----------.....;_----------_ ..-�-

Na convalescença das cnfem:údades, quando �

organismo se sente ainda debilitado peIã do�ça
e pelo regime dietetico} o TONICO BAYER é
p!:'ovidenciaI.
-

Levando ao sangu"e 110VOS elementos vitais, &m:i·
<'luecendo-o de globulos vermelhos. o TONICO
BAYBR apressa a convalescença e fornece ao

organismo vigor e ellel'giaJ evitando· as recaídas.

Alfredo Büchele Junior. De ordem do Sr. Prefeito, torno pubHeo qUê durante

Escrivão. o mez de Junho se arrecada nag te�Gut'?uias da sMe e in..

tendencias distrita.is o impo!lto de VIAç.:\.O, relativo ao �.
, -.�--.....,.................."._�-._�---�-

xer"l'ol'O corrent....
-

I f···
.. ···· 000•• •• ••• • •••• ,

�: '"

Findo o me; de junho, {} imposto $6 @j�rá l'ÜC@llldo,
! é Clinica Especiê-lisadi.l t! acrecido da multa de 20'/., e esgütadi.l o prazo legal, o

II l;!.. HE�ORlmOIDAS - sue Cllfa radical sem operação e se� dor :\! mesmo será cobrado judicialmente.
f DOENÇAS ANO-�ECTAES COLITES e DIARRHÉAS - rebf':ldes :1 OBSERVAÇÃO: A arl'ecadação dI) imposto 'rERRiTO·

sua cura pelo tratamento directo do intestino ª', RIAL URBANO efetuar-sa-a, no proximo mes de ,Julho.
H VariZes e lJleeras da perna euacuragsl'antidasem o )éraçÕ�8 H Tesouraria Municipal de Blumeoáu. em 1 de junho de 1939
f� Estomago - Fígado - Intestinos

-

:1 ALFREDO KAESTNER

f..::�_. Dr.' Mendes Araujo -.::�l--
TeioureirD

l Com longa pratica. só na espeCialidade
.

J.:::'
Av. João Pessõa, 68

�{ Curil,.,. .

H
':;:'��"':;::;� .:.;:� :;��.--"' �:.:..���.:.:.���:;�

I
I

cerveja de sua preferencia
Produto. da Cervejaria Paranaenso
Leitner & Fischer Ltda.. - Curitiba:

<

. Depositario e distribuidor em Blumenau:

Walter W. Berner

d PAULO
BlumellHtlU 5t8. tédharlna-

"Deposit'.'3 PopuIares"
de 20$OUL nté lÜ.UOO$O
ganrlo jm'os cte

desde l.'

pa-
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f ituraMunicipal �e Gasparl���;������1
Quadro sintético da Receita, relatrvo ao mês de A.blil I Norte (Norte � Br"\;::ll,!

:-_"""""""""',.._,.,.,.,..""""" .......�_""""'__._--�-

.

Europa, .Aírica. i\Slél e 1

I 1 I
Oceania. I

TITU LOS
A r r e c a d a c ã o TOTAL ltenda Se'\w-feiru:. I

1
__

"

.. '

.

Anterior .··.1·. '. Do Mês fixada Agencia 14. bur(.l� I
'-_-==�=,....,:-_,,;,.t..c..,.�� r:cm;,��.r: � 9'!:C'q. "Co cU'" ".)IQ��'-r'S!l!r C'aP_

Correio t tl . ., f
26:755$000 638$000 27393$000 40:�:;0: Para c Sul ':16;000$000 Segunda-feira:

5:000$060 Ager cía 14 horas 'I'1:800$006 Correio 15 "

41:100$000 '

1
14:800$000 Blumenau-Europa ern l5:208$300 18:418$500 30:000$000 . I

921$000 {}21$00o 6:000$060 3 dias e meio
.

1:500$000
1!400$000
2:150$000 Informações e Papel-I
i:500$000 avião, na Agencia dos I

---:����._���..._�����;;... �:8�O�0;;lf:$::.::.00�0 Correios e com o Agcn.!155:050$000
I te da AIR FRANCill !

.

I

Roberto 6ros§eml:uu::4�ei!
Rua.15 de Novembro. I

---- .. --.- - - ...",.".,.,......--�--l
I
i
)I �y�-�

������������������. �e�:_1:

li _<.... ('"li {/�.Y.,o, J ,_;1\BE LO
p fr;.·:i�t;le (j r;

:1(>
..

�.
.

dRAt-H':O
,J .. _

i r:���i{P'i'!o-aâ;,���!?,D�i H'l<>. ��'l..� ".� iii U� .�
,,�j�j \ei �&�'� � �-L�I
I ALEXAf��DRE

IR'Rvibl tYJ C,�BElOS
110 BRANCOS
����,��:'������

Imposto de licenças
Imposto predial urbano
Imposto territorial urbano
Imposto sobre diversões publicas
Imposto sobre prod. agrícola e pastoril
Imposto de capitação
Imposto sobre indústrias e profissões
Imposto sobre gado abatido
Taxa de serviços municipais
Emolumentos
Rendas patrimoniais
Divida ativa .

MuItas e rendas eventuais

300$000 150$000 360$000

13;210$200

27�$ooo 78$000 350$090

2:256$500 . 94$000 2:350$500
1:099$900 375$200 1:475$ioo

43:893$600 7:374$500 51:268$100
Saldo de 1938

Em caixa 11:160$900 11:160$900

-Ioão dos Santos
.

Tesoureiro

Gaspar, 2 de maio de i 939
62:429$000

Leopoldo Schramrn
Prefeito

·l�:'.'.··..-<-'
/�-:_�':..

Renda

fixada
TOTAL

la; Cantara Munioipal
2a. Administração e fiscalisação
3a. Expediente e despesas diversas
4ã. Viação e obras publicas
5a. Obras novas e desapropriações
6a. Serviços de utilidade publica
1a. fomento agrícola e pastoril
8a. Educação, cultura, e publicidade
·9a. Higiene e assistencia soda I
toa; Contribuições e auxilies
11á. Divida ativa
12a; Despesas policiais e iudiciarias
13a. Despesas patrimoniais
14a. Despesas industriais
15a. Despesas eventuais
16a. Verba de aplicação variável
t 7a. Aplicação da receita especial

6:345$500
1:436$000
8:480$300

6:345$500
263$300 1 :699$300

4:418$100 12�898$4oo

23:600$000 I
6:000$000 I26:612$500 I25:000$000 1

4:000$000569$700569$700

945$000
400$000
1:258$700

2:410$000
1:846$200
.2:287*500
11:108$500
200$000

3:355$000
2:246$200
3:546$200
11:108$500
200$000

17:140$ouo
5:900$000
22:497$500

!11:000$000

1:800$00°1
3;959$900 4:000$000!1

. 7:500$000!
.

"_ 1

«

3;959$900

38:073$900 7:854$&00 45:928$700 155:050$000 I
"

í

1
I
I

I

Saldo que .passa para: maio'
Em caixa l6:500$30o 16:500$300

62:4�9$00o

[oão dos Santos
Tesoureirc

(jaspar, 2 de maio de 1939
Leopoldo Schramm

Prefeito

oavJ.oso::niJ ,:OHNlí\

I
,.

..

QUE DOR BRUTAL
Ní� ALLUC!NA I
-��

.

�

.. As. d{_ú�e5 desesperam c nmarguram a vida, Mas
é absur-do soffr'e l-as paci�ntcnlênte, q uandc se
cem ;1 mão UIn rerncd io de l!·.ffic�cia g�u:�lntida
corno a Cafiaspir-ina, Cafiaspirina nô o sornenre
a1!ivia as dores, como reanima, rcsrabclecendo o
bem estar normal.

.

o Seja precavido. tenha sempre á mâo Canas
pirmn.

Pera os coJJtjrrimído.,; de
Cdfi,1SPir'hul brotcgldos
com l'([p�l CE'LO
PHilNE.

t ��st&��;;���������E������1�l0��:tI<��
I �"""'..�.."""'.. _'k.ij���"""'_'_""'��'-�.·",,",,�··<·,,=_·· �.-�.<�r-,.���

IEdI"1"'� r de Secund � lJE"f"L.>:;, _.<"',
I " Q l ) i'j

li 1 ...

'

J.�)a. ,K 1, G: l'� {:�,.
I o Doutor [oão de Luna Frelre, ,Jni;� do T)jl".:lt{1 de: •

I marca de Blumenau, Estado de 8a11(a Catarina, na Úm;;).

I da Iel, etc....
i FAZ SABER aos que o presente edital da segu nda pral:a,
I com O prazo de dez dias virem, noticia tiverem ou inteLJ�;i1i' nu:
i sa, que aos dezessete de Junho vindouro. às dez 110i<l3, á por
j ta

-

principal do edifício do "Fórum" desta cidade, o porteiro f.k �

(auditorias deste Juízo, ou quem suas vezes fizer, bir,,1 n publico
pregão de venda e arrematação, com o abatimento dê vinte por

I' cento (20'/.) sobre a respectiva avalia/ião, a quem mais dér e
maior lance oferecer além do preço determinado pela rsducão

Ilegal,
os seguintes bens Imóveis: UM TERRENO de cu ltúra, par

te do lote de terras n. 3, margem direita do Rio !i[)j�ü-;:'u�0, 1:0

[Jogar Salto \'{!eisbach, contendo 25 geiras, mais Oi! menos, ou
sejam cerca de 60.500 m2., extremando na frente com o W:;
Ilajaí-Assü, nos fundos com terras de Luiz Krieck, entre ferras
de Adolfo Schmalz e um caminho publico, com as seguintes edi
ficações: Uma casa g' ande, de moradia, construida de pedra. ma
deira e cal, . coberta com telhas; outra, dita, construída de ti
iólos, madeira e eál, coberta com telhas, e um grande rancho,
feito de tijolos e cél, tambern coberto com telhas e todas outras
bemfeitorias existentes no dito terreno, avaliado tudo iunto por
TRINTA CONTOS DE REIS (Rs. 30:000$OOU), bens estee, per
tencentes a Richard Hinsch, residente nesta Comarca, hipoteca- ,

dos á Caixa Agricola de Blumeuau, hoje, Ba,ICo Agricola e Co
mercial de Blurnenau, e penhorados para o pagamento da quan
tia de Rs. 1:J:262$IOO e mais custas que acrecerem, tia ação Execuri
va, que contra Richard Hinsch move a Fezeuda Nacional, 110
-Iuizo dos feitos da fazenda Nacional da Comarca de Floriano
lis, Capital do Estado. E para que chegue ao conh,�clmento' l"
todos, faz saber ainda que ditos bens se acham no Jogar 5[!Uo

I Weissbach onde poderão ser examinados pelos ínleres:jado!.>. E
i para que chegue ao c,mhecimenlo de todos, m:mdo�l expedir o

ipresen!e que será afixado no logar do \;OSlllme e publicé,do na

i forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Blumenau, aos

I vinte e nove de maio de mil novecentos. e trinta e nove f.u,
I Frederico Kilian escrivãO o escrevi. (assinado', ,Jü�lO de LiI;'ía
I Freire. Esta conforme o original. Data supra.
I
i FREDERICO KIUAN, Escrivão.

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



"Bobemios �o a( I
'. Por iniCiativa de algune jo· g;rso . ','. 1:';0 ..
vens de nossa sociedade to) flavia 1wntem bnn(:arulo no ceu (mf{;,ttarlo de .u

oIgoDÍsado um conjunto re- trella» um. pedaço de lua que instante a instante se es

gional de amadores pare a (Jondid por detraz de uma nuuetn, »ora 1'eapal'ecm' de:
nosa- bem montada emtssore pois oúw'nrlo a terra de soslaio.. IiJ os 1n�ns . olhos,. que
PR.0·4, Radio Cultura de não 'podem sentir e n�m ver a VIda sem, titar os,seus, sen:
Blumenau, tiram, na lua que bnncava de escovuie esconde, um sym
Os c�mponente8. deste COD' bouemo admtravel. . .,'

'I:i"'.·.·.··....,..
··.··..J... rle··.. n.·ci-s do .�l,.n.�·.e,te1i.,.,.iio· . do. jt:tnto s�o 08 6eg�lOt.es: I Era como a nossa ventu-r(.t, Euriiu: e wtenm,Uente.

�"" 5 - 1."'& 3.;:2 .... .. ,HenrIque !Vlol't>i.ra, clartne I Extraordi.'ta'I lamente del'lciosa!
. . ,:..

.

_

Trabàlho
.

te; Alfredo Nogueira, Ren�to E você não flcha que somo« fellz8s ,ass��;�P ,�.onll!d.
. ..... No combate <;\(1 analphabetís IMen�. e Athayde Neves,_ VIO do o sonlto bom da espr:.rallça e esperaniio peta tao .. e.

Encontra�se nesta eirtade Q VI na Industrta cerâmica.' ,Iões, J. C. Carvalho (Sapo], sejada rcdempdto? .

. .

' ., .'

sr, Fiscal. do Miaisterio úo de produtos ca!cárellB para mosõ não tomarão parte e�!,aqu!nho e pa�deiro; ,Vil' , Havemôs de 'ir peta vida, com» t.{'lU1J,�
. ?�;l-'t,�;) ajeTrabalho Industl'i?.· e Com- cenetrução O'abricuç!io de Iou- I os indmerentes li sorte g!ho DUAS e Pereu6 Jt., CBn açora. Oom a mesma fé e eom a mesu:.?' e�nfw.���.�: de.

met'oio, q1.4i3- vem províden- ça, porcelana,. vidro 8 arteta- do Brasil! tores.
• que chegará tombem a nossa (frnnde h'iJl a. de ftuwtda e.

olflJldo elSclareehnentos e au- tos, espelhos, lapidações e pt •

.

Ao! Joveos «Br.nemlos» os De todo o coraça«,
imos parultodos. os ínteres- Iímentos de vidros e cristais, 009&061 parabens e feliz sue-
sados sUjeitos ao art. 11 dó material santtarío cerâmico, Po rta ria n 78 cesso para o futuro.
RegulnlnOIlto Il_pprovado pelo tijolos, telhas. mauühas, ladrt- ..

'

." .'
.

". ,,'
.

Decreto D.; 1..918 de 21 rI.ti A- lhos, azulejos e semelhantes, .José Ferreira da Silva, Pre.
gosto d.e l�i}Z - Iuscrípção cimento, marmerarías; e anã- feito do Muuicipio d(� Blume
no Instnuto.d.e Aposenbdoria togosj ; nou, no uso' das suas atribui..
e P"!usues. dos Industríaríns. V!I. na Industrta de couros; ções:. ,

Termínaü prazo pura es- peles e respectivos artefatos; CONCEDE ao CoqtaOor des.
· sas inij�ripções no sabbado VIU. na Induetrra da borra- ta Prefeitura. Walter Puetter,
proxhuo e. os ínteressartos cha (!abricação de pn('nmat�· ! quinze díes de f�rias �eteren-
�s.tãQ sendo atteaõídos na COd, cataaras de ar, manguei tes ao ano proximu fmde.
Pref�itUra Municipal (las 9 a:s ras, tubos, correias de lrans- Prefeitura MunIcipal de Bill
12 e daI:> '14 as 17 horas. wisf.1ãQ, material Isolaute, ar· meutiu. 26 de Maio de 1939.

.
Dàl1lO& em seguida os ar- tigos de ebonite e vulcanite. José Ferrt1Íra da Silva

tigos ·do}.iitado
..
decreto que recautchlU6gem e semelhan Prefeito

IDostnull. os int�H essad05 in.) tes) ;
cursos;'

. IX, na ínuustrta dt� joalhei. Portar i a n 79
... .
Art.. H,.o ...... Sào a.ssociados l'a e gravação (e6tabelecimen

• .

obdg�Hórií)g do ltlstitulo de tos de hl,f'idaçãi\ gl."ftVHçllo e José Ferreira da Silva, Pre
· Apos\;ln�-adQria y Pensõp.s Õ", Illoll!!.lge.m de Joias); feito de Blumenau. 110 uso

Ind!.tetriário� :
.

X. W iuúu ,trá do mobilia· das SllaS tltribUtções,
.

a Jos.emp.'egado15 que, sob I dv (f,;jJ{'iCdÇão dê moV\:;i3 , ta· AUTORISA, �., sr, T�soul'ei-
..

,

qualquer forroli de rernullera· f pet<.:s, capachos e oleados, 1'0 desta. Prefeitura. a pagar
'f}ão,. prestem sel'\;i(.�os aos es oIiGiWtS de decorações, de es· à transmissora Radio Cultura

]8..be... le.C...irueu.·. <O�: iIl
..

'uústria(;:(3 tiZis tu.t.ador e anál.Gg.os); '. I de. Bl.umen.au� a

.

importan�
como: 'XI. na jO{tustlia de contec ola de nove contos con-

.

l. n._Il. indmitrja da madeira! ç.ões e vestuarlos; -'- Alfaiata' f t05 de réis (9:000$000) correa
(benefICiamento, serraria, CBf- nas;

.

.

.

'.

pondenLe a nove me��B de

pintaria, fabricação de arttl- XII. na industria de _apar_8 subyenção que lhe [OI. CO,!!
factos de VIme, junco e cor- lliamento �leldco (fab�lOaçao c�dlda pelo Decreto leI n. ·"ll

tiçaJ.ta.nMrias e fabricl1.çãode de aparelbamen!o. eletr�oo em de 31.., de OezeID:.bro de. 1938.
barrI�as,prepa!'açitG de pastas ger,al, de IlHitO!181 r8dlo·�ele <.José Ferrell:a da SlIva
de CelUl4)S� e cóngeneres); fo�u�o, teiegrafwo e_televl�JOr. Ftefelto

. '.
II. l1aInaustría 1üxtU (UtlçãJ; ohcmas de raparaçao e con-I """'_...w..,._w_.- _

.•.. tecelfigem,.LQalharia, passama· gen",res);.. I (I'<e �,,�)l. �����, 1,'Cl!>::'
· naria e cordoaria tintuI'&ria e XIII· na IndustrIa de produ I I,ll)�' f."Ep�nf.S1J e fI:g hygk,-<
cstampariadê rio� e tecidose tos tarmaceutiCt"lS e. do peJfu I � d", ;;{:.
�emelha.!ltes); ffi:irias;.. !

;:�. rH. fia industriametalúrgica I XIV. na iudl!stria graí:ica I "'fi (ccmoô\

(siderurgia, metalurgia, do fer (p{odUçfio de livro, litografia, I CQruifAf:nlOl.
.ro e outros metais, estampa· zincograna, Íotogl'8.VUfaS, en· I fll6.ru kwlliffC-6�
ria <10 ferro e outros meíae�, ca.dernação, ofiCinas graficas ) I
Utminação e tre!!I8.çã>1 do fE:r4 de jornais e revistas a congs-

di:;.

Iro, galvanIzação, esmaltagem neres); a y S A
--------..-••.--_._--

e isemelhantes);
.

XV. {la rll.bricúç�h, e repa MfIOO J'C'f;t�. ! 1.'0, C � Iy. :na imltl8trj� qUÍ'úüca(la· racão de iustrument{lse upa'

.

·ruzelro·'!·brlCaçã� .

de proauctos qmmi- relhos especiais (feÍogios,CI")·""" SO� dur.ante 30 diasC9&· fo�toros, polvl:ra e expio- uowetros, instrumentQS ,de fi- .. J
'"

h
I IM

alVOS, tmtas, vermzes� 138m3!' gica, astronomia, gAodésia, ma. a c agou e estál GrB<I1*if=;X� P!�ep ..

t�s e�COl'antes, extraçaó e re· terial para medicina .9 cirllr I Pltãt&cs & á venda I cionalmente baixog de:
fIn!1çap. d.e ó�e?s vegetais e gia, balanças, maquinas e ims-I �MA � A�If(t.�� O lll'. 31 da revista Jeadttr'- 10 Automovei� llsallos crn born estdck,.
a�l!�aIS e a.tfnu_ad-es subisi-

t
trumellt{Jl� de pesquisas e cs ! � � $.. Ii'� " � brasileira �.c Machines escrever usad:;>s.

�Hlrlas� .

JabrICaçao de álconl tudos. aparelhos ff.!1ograXicos e I ,
. v

mdustrial e 'úutros solventes cinematograncos, instrumell. . ..... _ 'O CRUZEIRO" i Di\er�os Radios usados.
o:ganievs, r destilação de car- tos de musica e analogos); hldrnuhca, lDsti\laçao de luz'

I' CAnLOS HOEPtKE 5 A
VO€S,� petroleQs e derivados e XVI. na cunstrução e repa agua� gás, esgotos (exc�to que traz uma bela ro·

.

·fi ... •

congeue�e8); .
ração de maquinas fi sparf'- Q.?u!ldo ti c�:,;o d�\COll�e8�lo, portagem da Condessa. BLUMENAU

V.;. DO H!ÚIl'3tl'1I.1 do papel. pa lhameutn agricoJa. illdustl'iai e narl�6 1° :t,�pe�tlo se1'':u;o Cfano e mOd1.lfl !
"""'''''''''===''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''===

pela0 e reapectlvr1t; urtefa'.1 de, fi.aterial de fnw. s.p. í.lrtP.· p.U....b�l. CO}.' cul; �a9.al) ....e. l.e.f.llge- "A
..
CIGAR

..

RAH !
to.s.

.

.' .

. '.

.:. -'. fuça0 �e fHllflCl<!S, Instalação 1-.
.

I
XVIl. na cnnstruçao ClV l.

ti'.'. USlll.. as.. fabl'lOfl.S 6.·....
6

....
611e .ES.,á.á venda nesta. redac-I__ o ==� <'....."..,,�-==-<,..,__ _ .. ,'"'-=.,.; Ihafitus;

.

•
ção � numero dt>

.

Junho da

«8e _é penoso cm'ttannos no Brasil, com uma elevada
YV

...IIL. U'l8. illdUSir

.. i.8.S.. de.
!lA CIgarra MagazIDe.

Ipf'_,reentagem 'de analphabetos, é vmgonnoso e cavard tr8.(It1iormaçau {tlaostormação
nao fazermos algo para ulphabetisal,os! �

d.e prOdutos elabur8dos em ge I
---�-.�--

-=�� - ��:�l�r;:l��:�������:::�;� ;��J{;liJj�� "
laHci.Qiol!!, fabricação de ID<tfi
Pi'all' q'ue:J"o'" e erem' s 'i{

A la1to, ri,' .,c",,;., '" ,
"' l!I . , .! qt.

.

e • pa ,

t.Q.
ruo Cl<:S.'.::"'.::�'"

.•
:I';'

..

"

Í<lriels, fabricRção de bt'bid .1:1, h'illle? UmC1 '
.. :,' '011

.

h t "
U .. cestlanl& Ih" I'n.-:,,'-·.

mgl1.rros, c aru os, -,-UillO de Fil OE cosia,,: �,,.,�;i�
Iv, fUOlO d'esfiado e tlnltlogoel; dores di!' Crl:)�'C�.

XIX. na industria de �xplo- :�!�ens t' le.Ua de

,'açã9 de salinu@, pedreiras, Seu orqanislI'lo pr(!d:.<:!
bt'r:reira8 e areias e de mate- da aer expurgado do "cid"

dais de.. cons.· trnnão, marm"'ra. urlco " 0Q!y0lJ vem(mo�, ClC'J.lU\lta.dos
Y >$ pelo de1icleru. trabalht> cios r!ns.

I rias; Tom� QUIIl!I110 ClI)t�s <::;:l PiI.ULAS
XX. nas. industrias alimenti· PI:: F.OSTES.

.

cia� \:IIi gelaI; Abandone o d_imo. PP'!;. milho·

Art. 172- Por ....otiv." de 1'0. rez dlt�. tm{ermqs do lfiP.StnO
.... v mal. teem cecuP'H",d" Ú ..oude

fração do presente regulamen- uscmdo <.III PlLUI.A.5 DE FOSTEH.

to, serão a.plicadas ai seguin- Tome o J)rlmeiro'�'idr" e cl::sç;,.,·c

tes multas: (>s resulludos.

I. de lOO�OOO 8 200$000 (cem
mil reis a dUZHU.tOii mil feia),

I M;f) que iHfriugirem O!\i tH'ta
11, 17, ou 30

, D
DE BLUMENAU

.

&2id� Mil "!W--��

:Com vistas as
.ustri

(5

IR

Nomes que expõem
ao rldlculo

Chronícas Socíaes

Traz uma optíma ino
vação o ante projecto
do Codigo de Registro
CivU: 08 ofrit:iael!i não
mais registrarão preno·
mes 'Iue expQoham 8.0
ridículo os Sfms dOUQs.
O artigo referente· é

de facto necessario. Evi
tará que alguem de ago•
ri! em deaute, tenha que
se lastimar da escolha
infeliz de seus paes. E8�
tas, muitas vezes, criam
para seus filhos uma si·
tuação intoJeravel e 1'(.
dicula, d.eterminando
complexos ele inferiori
dade tão somente pelo
Dome feio e grotesco
que lhes impuzerliUl (lO
nascer,
Varios prenomes de

uso correute entre nós
justificam t.'sta inov'lçu.o.
An8lysem os leitoreli, por
e.x:elllplo, (I grotesco e
ridículo dos seguintes:
Judas Bezerra, Augustc
Conte da Silva� Amarica
de Mello, Petl'olli.), Cal.
vino. Victor Hugo do
Sacram�ntQ, CorneUo,
Cleopluís} etc.

�-
_j

8YLYIA.
.....2'==...."..

A·
. '!te do sr, Frederico Schwanka

nmVerElOrlOd5 t
.

d I' Junior, escrivão da Couecdto-P8SS0� .segun fi- eira a .a·
ria Estadual em :MSSf.lIH'EtU U·

ta natallcía da Exma, sra. d.
lia

Mathilde sonse, m. d, COD8or- i
.

I
te do 51'. Antonio,Bonse, l Viajant125 -n

fazem annos hOll:.':. I SR. OSCAR S'l'hIN
.

-- O sr. 'I eroílío Longo, I Encontra0:. e desde ha dIas

residente em Benedicto No·! nesta cld8.da o sr, Oscar
voo .

. .

.

. i Steln, digno e conceitua�o
- O memno Jalme LeOnI-1 inspector das importantes m

das Carlini, filho .do sr. Va dustrias de A, .I. Renner &
lerio Cal'lini, fmadente em eta. de Porto Alegre.
Timbó.

. OH, ABELARDU RUPP
.\manhl1 llnniver8sria se o A BefviÇO proftl'!sioM.es

menino 'Yi1mar, filhinho do
passou por Blumene.� o, sr.

sr. }:i'ra'lClSCO w�starb. ! sr. Abelardo RU.·!)�," lnU_�t1�d{)
Sexta feira.:

'." t c8u�id!co. no fú ro criá C.BpIta.I
� O 8r .. Fran:!i Gbs.t.wHJk�,! do Estado.

80010 da firma RIscbbleter e iI __ ..... -. ....
_..

............- ....... -- ... � .......--

I Ge!jtwicki,
nesta cidade. ,) Gibi

�•• A 81'6. d. flerta Negrel· \ j"' d
.-

ros Schwanke, In, d. CrJflso:r· I esta á vend.l.l. nestá H� acçao

,Cinema-'·Bu�Ch
! Amunhií - 5a. feira, dia S -- Amanna,
"

Um programma e6plcndiJ(.I! _
"

.1' - Hospital Iofantil de Victoria -- da. D, �" . .b.

2' - Paramount .Jornal
3' - Protector por Ataca.do - boBo s:H'rf. '

.

4.. _ Um magnifico drama de Dventuras pJjl�(�1(liS ff'.le em-

,pulga e arrebata. .

Bulldog I)rumond em A!ric�".
o valente e perspicaz BuUdog e�_luta .COll! ré�.t�S ��u das
f) uma perigosa quadrllhb. de eS;;1l0�8 mie. namonl.�t:i:'i.
Entrsdes 2$000 Gal\ma 1 soOO

.Atten
41

IP"i'I' ..

HI8M
Hobner e MusUudor. Novo e gra,llde

sortimento. - Dura,ate 1 lU8Z:

por pre90s ele occé1siã o! _.

P I A N ADAS, 8 baixos 285$000, 2 ..J, haixol3
585$000; 24 baixos, 31 vozes 7:15$000, 48
baixos 985$000, 120 baixos já por
1:580$000. H a l' lU o n i k a s ii boWc51
desde 178$000. H a l' fi o n ik a s com

vozes de handoneom. Gnita5 (le
bocca .:.8educt.ol'cp c ,Tango;;.
- Discos --- Vitrol.a:?

V i o 1 LI e s. _.�

CasaWilly Sle1t"e�'i
(em fronte da Casa Hoepckc)

�:raior sortimento na praça em "artigos de inverno)').

casacos, rnanteaux e 8obretudos de todos os t.ypOB;
sempre pelos pre'05 mifls biiíllf$�OS da pra-;a!

o sabão ..

"Virgem' Especialidade"
de "ElIEL & elA. ......-.. JOII"l[( �M8,Jea R.egistradal

Conserva
.

o tecida da roupa porque lava
..

facilmente e com rapidez
·1iQ.,.·m.ra::E1I3B·IGDlIOR·&JGI .�

..

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


