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A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas. ",,�, "':�' ,:'),;,,' "'::t
,::__________________ t: LONP.RESi 22 (G) - Mac Donald, ao regressar de sua

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CAL_LADO dresidencdia, dâ'Esc.ocia, d:Eclarou que considderava a situação atual
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o mun o gravissima -

•

a maís grave, a iantou, que existiu des-

ANO II I Florianopolis, Sexta-feira, 23 de Agosto de 1935 I NUMERO 299 de r914."
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ro
&LNJAE 'te

o nosso distinto patricio e

talentoso colega de impren
sa sr. Antenor Morais, rece

beu o seguinte telegrama:
"Palácio do Catete, 21 de O governo do Estado ofe ..

Agosto de 1935. ,

Antenor Morais, Inspetor ,recera
Ginásio Catarinense. Floria
nopolis

O centro dos Inspetores "

federais do Ensino Secunda- JOINVILE, 22 CG) - Chegou hoje aqui o ministro da

rio, atendendo a 'solicitação Viação sr. Marques dos Reis, que foi recebido pelas autoridades e

do general Panta'eão Pessõa, grande massa popular. ,
'

presidente da comemoração Após sua chegada foi oferecido um almoço a s. s: e][�ias.
do DIA DA PATWA, reco- o sr. governador do Estado e ao ilustre visitante, no Palacio 'Hotel.

tempo indeterminado. menda, confiante' no vm;so Para que a chegada do sr. Ministro da V;ação se revistis-

Entretanto, si o protestem- patriotismo, a execução, no se do grande brilho, o comercio e às fabricas ceraram suas portas.
te se refere ao comutador 1 estabelecimento da vossa Uma companhia do 13 8. C. prestou cont encia.

da excita triz seda aconselha- inspeção, do seguinte progra-
vel importa-lo, mas cumpri- ma educacional e crvlco+> O sr. dr. Nerêu Ramos governa-Íor do Estado oíerecerà no

ría ao governo, por certo A creação de curso do DIA proximo domingo, á noite, em Palacio, um banquete ao titular

mais acertado, importar o DA PATRIA, que deve ser t da pasta da Viação.
citado material da Casa Sie- de 25 do corrente até 6 de G .11.",""

- _.
mens Brothers de Londres, Setembro, é para os alunos r'a .. , Icaçao Ue emergen-
onde foram construidos _os de toc'as as séries e re,feren- eia 1105Corl"eios e Te.
geradores, bastando para IS- tes á data e suas figuras
so enviar o número das ma- históricas. No dia 7 de Se- legrafos
q.ui!13S, tipo � d�ta da aqui- tel�bro� hasteament_o .da Ban- -�-
siçao, o que fJ.ctlmente obte- deira, Juramento CIVICO, ses- RIO 22 (G) O D' t

��
f' d

.

ria a peca exatamente igual, são cincmatografica com Regl'on'a'l d C
.

-

T lue
or cdom �de erdenclda. as. casdas Je negpoclo,

� .

05 orreios e e egra- a se e o istnto e oão es-

sem causar transtornos e passagem de cintas sobre fos do D',-t it F d ri R I "

b
'

t
. ,

1., n O e era, sr. au soa.

a orrecim2!1 os. a,ss,untos patnot�c?s, passeata de Azevede, tendo recebido ôn- cionarios dos Correios e Telegra-
CIVIca, festa religiosa e dis- .

d B d B 'I f I ., •

V. S. sa be o t ib
.

7 d
.

b I' d'
tem aviso o anco o rasi os que razern JUS a refenda gra-

r

p
ri Lllçalo .

e sIm, 0dOSt cOlp'n 1- de que estava á sua disposição tificação recebam 0'1 meses de Ju-
qU {� e o u r- zeres a USIVOS a a a eço

.

f'
.

h J 11
O-ol�_I'te dií

-

-

ticí
.'

.

quantia su iciente para pagamen- n o, u 10 e Agosto e que 'os
..... 1 usao no ICIanO motivo co· t d tif - d

.

f'
, .

d. o a gr� I Ic�çao e �mergenCl,a pagamentos ossem micra a hoje.
memoração. a hmcionarios postais-telegrali- ás 13 horas.
(a) Luiz Caetano deOlsves-

cos, detei-'minou ôntern mesmo qüe-
------------

ra. presidente" Ban I do expediente de Sessão Econúmi� CO n' us-
Prefiram sempre o ine- ca da sua repartição fosse pro- trial e Comer

guaiavel SABÃO INDIO de rogado de modo a se proceder
Curitiba. com rapidez a extração das lo- clal de Sta.

--------.

j lhas de pagamento.
Os impostos 1_ Determinou �:�: que os íun- Catarina
prediais e os 'Medida justa
templos, Estiveram em nossa redação di·

RIO, 22 (G)�O sr. Cesa.
versos moradores de Barreiros,

l'io Alvim, juiz dos feitos da municipio de São José, solicitan-' Para o preenchimentos dos car

Fazenda, baseado na lei mu- cl� do sr. prefeito daquelle municio gos de auxiliares e datílografos do

nici,pal que isenta de impos-
010, �or nosso intermedio, pro'Vi- �anco Indus.tria e Comercio de

tos prediais os templos cato-)
dencw,s a.fim de serem, feç�adas ::;anta Catilnna, acha�se abert.o

Ilcos, indeferiu o pedido de I

aos dommgos, a.� meIO dia, as concurso,. conforme. '�d!tal pubh
penhora requerido contra a I venda.s ?e. Clllloeuas, Itaguasm e cado na Imprensa ltaJale�s.e.
igreja" Batista; por falta de Bª�Iª�r0:!.. " .�ara o cargo d� auxlh.ar �ão
pagamento de taxas"

- raI atItud:-, nos exphca�, e eXIgIdas. as matenas Antmétl.ca
O juiz firma-de,

-

'tambem, to�ada em Virtude das �ontmuas Comercial! Portuguez� _Geografia,
no pr6ceito constitucional que de��rdens, PQn�? em pen�o a ga- Chorogra�la. e Contabthdade. (no
prescreve igualdade Ide tra.� raIltl� das famlhas pi'Oduzl�as por ções prelImmares). �s v�.lclmen-
tamento, pois ac;h� que () e�bnagllez, q,ue se tem ven�cado to� serão d� 2�0 mIl. reis.

.

isenção dev� ªhra.nger, tam- naqu;l?s locahd�des aos dommgos. ,�ara dahlo�rafa eXIge-se Ant-

b�lll, OS tetllplOs de qualquer
E }�S�O, pOIS, que se atenda mehc� ComefClal� Portuguei, Ch�-

religião.
'

. est� rnlmma �rete?�ão,. quando rografla do Brasil. e D.atílografla;
maIS, tal medIda Ja fOI tomada I perceberão 150 mil réIS mensais.

A idade minima exigida é de 18

Não é su f IC i _ Of iC ia I i58" anoOs candidatos deverão .apresen-

VIENA, 22 (G) - O jornal e�1te qão da J-vgu tar na áto da inscrÍção certidão de

Tagg ocupa oito paginas com o I idade, atestado de condúta e 3

extrato de programa da anexação de bicho fotografias (para a caderneta pro-

da Auüria elaborado, segundo RIO, 22 CG)-O çli�to.r fissionaL

afirma. pelos diligentêsldo ReiCh,!dOS Correios � 'Telegrafos S. PAULO, 22 CG) - Fa- O-e-s-a-b--am-e-n-t-o----
�s5e plano compreende a instit�i. consq1to,u v m:n!stro da Guer- lando á imprensa" o industrial iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

çao de slaiaaller alemão em V�e·;l· ta sobre se a SImples apre- Alexandte Siciliano sugere ao go
na, a desltit�iç�o_ dos Prefeitos e s�,ntação do ,cer�i�icado de wrno a idéia de seguir o exem

a, S�& �twshtUlça<) por dele?ados allstam,ento e sutlcl.ente para pIo do govermo italiano, que de

dlre�t,os.do gOVcIn� �e 8erh:n, a a admIs�ãQ de l�ncionarios, cretou o monopolic dos jogos de
substItUIção dos oficIOS austnaço,s emquanto não seja regulado azar. Em abono da sua tese

por oficiais alemãç\\� O decreto no, 23.175. acrescentou qu� sómente o jogo
O p,\,0g,&ma prey.e a realiza- O ministro resp'mdeu que de bicho daria ao Tesouro uma

ção das eleições somente depois não" estabelecendo que só a renda anual de 500 mil contos.

�e dois ano� da anexa�ão, na. has� caderneta de reserv,ista serve Concluiu informando que ela

d? atual 51�terna eleltor",l refun�, �e provada .capa�idade mi-l bOIou um prajéto nesse sentido
dldo. htar dos funClOuanos. calcadQ na lei italiana.

a u

da Cia. orça
Catarinens

,)

Continuando a criticar o
I ferido serviço com perfeição;

protesto apresentado em assim, não procede a alega.
Juizo pelo advogado do sr. ção do protesto de que a

João Acácio, atualconcesslo- cidade ficará ás esc�ras, pOl
nario do abastecimento de c',. I

�

"C .

.

11'
luz e força elétricas á nos- �a a� ,omm_erC!a

C it 'J f Conselheiro �ilafrat 9 (.td. Mercado
sa .api a, e, que o con ra- Barbeiro e Cabelleleiro
de Diario da Tarde, vem Attende chamados ;1_ domicilíos pelo
publicando, ha alguns dias, I Phone n. 1.284.

como anuncio; refutamos J Lauro Mendes

hoje, mais alguns argumen- O espl (to E' sabido que
tos contidos naquela peça •

"

, �.�.f, com a reíor-
processual. ao (j! � �h.O
Iniciaremos com o seguiu- ma politica da Alemanha,

te: poude o mundo observar que

«Quando os serviços de o novo direito alemão, tez

luz desta Capital estavam prodígios e coíltínu�s preces

sob a administração direta sos de transformaçao.
da Diretoria de Obras PÚ- Como principio antepõe-se
blicas no Governo do seu agora ao eu individual, que
último Interventor foram en- no direito romano e, até pou

comcndados par� importa- co tempo, no .clir�ito alemão

ção da Alemanha diversos ocupa l) a o pi�n:elro plano, o I
materiais elétricos especiais, nós da coletividade a que!
para urgente instalação em tudo deve subordinar-se. A

substituição aos existentes, ec.onomia jà não segue as

antiquados e imprestaveis suas proprias leis que, mui

pelo uso e má conservação». tas vezes no passado, produ-
O técnico que aconselhou zirarn resultados nocivos para

o cel. Aristil ano a enco- a comunidade nacional. Atu

mendar dois transformado- almente ela acha-se a servi

res de 200 K, V A" para ço da coletividade.

wbstituir (s imprestaveis, de O novo dir �ito ecollomico

600 K. V,A" rão andou foi ideado como base para a

muito acertado pois, essa reforma da economia nacio·

modificação não apresenta nal, .cuja finalí�ad� é a de

proveito, visto corltinuar �s cobr!r a lleces�ldaae da c_?
transformadores como maIS mumdade e cUjas normas sao

sobrecarga ainda. as seguintes: h?nrÇl_;dez, .leal-
Mais adiante diz: dade, ordem, dIreçao, hber-

«Os coletores das excita· r!ade e trabalho.
trizes dos três geraàores, Todos esses principios, a

são ainda da instalação ini- partir da honradez e letllda-,

cial trabalham para mais de,-estavam fortemente afiro

de 25 anos e estão por de- mados pelo antigo direito ale

mais gasto�. Dentre os ma- mão, p�rque sàm�nte? hCi

teriais especiais encomenda·· men: cllJa honra na.o . tIv.e�se
dos pelo Estado, para im- sofndo qualquer dlml11.U1�ao,
portação da Alemanha, estão desfruta v� iodos os direItos

incluidos os coletores em na cornumdade,
apreço e até agora ainda Ao principio do l�vre jogo
não recebidos. das forças economlCas, do

A demora desse re(ebi· laissez faire, opõe-se a idéa de

mento e sua colocação no que cada qual, agora, é cu·

serviço poderá acarretar a rado_[ dos interes�es da co·

paralisação completa dos ser� mumdade e qu.e somente nela

viços de fornecimento de luz encontra sua hber�ade.
e força a esta Capital por A o�de.m val�nsa-se 110

tempo indeterminado». 110VO direIto alcmao como ba-

O atual concessionário, se para ativarem-se todas as

apregoando- se :1 acionalista, forças vivas da nação e ela

prefere, entretanto, o mate- està fortemente enr.aizada nas

rial de procedencia estran- tradi.ções c�ntenanas da ec?'
geira. Afiançamos que os nomla medle�al, dos greqII-
2neis coletores, que rece.. os çle artezoes, d<l epoca
bem a corrente da excita- hanseatica �em como a mo

triz, pódem muito bem. se� s?fia politica� econ,omia. do
rem fabncados em Flonano- FIchte, Ruhlebcil, Lmt e 1;10

polis. Podemos garantir que socialismo prático de Frede
a firma Rodolfo Rhein, está rico o Grande,
,j:}abilitada a executar o re- Ad.

"�-

Luz

Com/;:;rim idos e granulado
ejervesçent/{l

ROMA, 22 (G) - Segundo uma nota oficial, a Rea
Aeronáutica Italiana conta atualmente com um total de 40.433 ho
mens, dos quais dez mil são oficiais e sub-oficiais.

Purgativo ou laxante para
adultos e crianças, não pro
vocando colicas e não habi-

III

Ia da
Patrla O ministros da Viação

em terra catarlnenses

um banquete
Palacio

em

1 '

tuando o orgamsmo.

Composição:,

Comprimidos: lado,·fenoJ�
ftaleina.
A f()lma de granulado

contém ainda sais alcalinos
extraidos de frutas, de efeito
laxativo e agradabilissin10 de
tOlr.df, superior em gosto e

em fêil'o aO$ sais de frutas.

Modo de usar:

ou 2 comprimidos ou

uma a duas medidas do gra�
nulado de uma só ver; o

granulado dissolver nagua.

Pil�ograma
nasisia de
anexação
da Aostria
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CONCURSO PARA OS CARGOS
DE AUXILIARES E DATILO

GRAFAS

\1
I
I

de um telhado

Hoje, ás 13 horas, mais ou

menos, desabou parte do telhado
da residencia do nosso distinto
colega de imprensa sr. Arí Ma
chado, sita á rua Tenente Sil\'eira
nO.47.

Felizmente não houve desastI�
péssoal a registar.
A Policia �Qlllp�U. ao local'

i.

'.,
.. .., "/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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addo ente da dili lum
Re�atorio apresentado
prefeito de Blurnenau

sr. Gover-r1a
Geriiiano B

c-r pelo
dL;lschi

ao

sr.
Exmo. Sr. Dr. Nerêu
Ramos, D. D. Gover
nador do Estado.

Examinando, de relance, o balancete do livro "D.:.spesa Oi

çamentaria", verifica-se tambem, em varias ver bas, sensivel econo

mia, Na verba "Administração e FiscaljZ'1�[IO;!, por exemplo, no ti
tulo «Subsidio do Prefeito», nota-se uma economia -:1e Rs.....
2:450$000, que provêm do período da Administração em que ·0
Secretario respondia pelo expediente. No titulo «Secretario Geral»,
é, tambern, de Rs. 166$900, a economia; além de OUtros titule JS

que apresentam relati va economia.

c!espesa do exercício corrente, foi consignada a esta rubrica, a im
portancia de Rs. 60:428$000, o que equivale a 1 J 'l- sobre a re

ceita tributaria do Municipio.

Germano Beduschi
Prefeito

Theoldomiro Pereira
Secretario

Higiene e Assistencia Pública
Florianopolis

A' rubrica acima, consignou o orçamento do corrente cxer

CICIO, a verba de Rs. 39:000$000, estando nela incluida, a sub
venção do Estado ao Hospital Municipal. Dentro desta verba, es

tão sendo socorridos os indigentes, combatidas as epidemias, e aten

didas, em parte, ás necessidades do Hospital Municipal, onde são

recolhidos numerosos doentes pobres. Para atender maior número d
doentes indigentes, internando-os, necessario se torna o aumento de
predio hospitalar; o que, aliás, não tem escapado á cogitação desta
administração.

Pelo quadro demonstrativo anexo, tem-se perfeito conheci
mento do seu atual movimento.

Computados os valores provavei« do eXCêS:;O da arrecada
ção dos impostos jà descriopts, ou sejam R. 48:276$6001 e a

economia verificada na verba «AcLnini�traç;;'_o e Fis::aLsaçiio», qu�
é de Rs 2:6 J 6$900, obteremos um saldo provavel de R, . , . , .

50:893$500, Levando, porém, em conta a percentagem rmxi.n»
de 20010 de inserções de contribuintes, em divida ativa, no iim à.::
cada exercicio, mesmo assim, teremos U'TI s::tldJ de Rs. 4 i :238$ lSD,

Quanto "í divida consolidada, que no s �i.l rcspetivo titulo,
acusa um saldo d� Rs. J .OóO:600$OOQ, dCV;!-3C observar, qu�,
deduzidos do SeU total, os debites assumidos pelos i'vlunicipiJ5 J.,)
Rio elo Sul, H:lmonia, Índaial e Tlmbó, na importacia d.': .Kõ...

634:050$000, bem como Rs. 7i :500$000 da5, apólices sortea

das nesta data c qu,; serão pagas no d ecorrer d) mê: d.; j.dln, e

nais Rs. 12:800$000 recebidos antecipadamente ao vecunen.o, ,J,i
Prefeitura de Indaial, depositados em conta ilDivida Con30!idadal1,
conclue se quP, a divida consolidada atual, real, deste l\tLmicipio é
de Rs. 342:250$000.

Dando cumprimento às determinações de V. Exa., no tele
grama circular n. 674, tenho o prazer de passae, ás vossas mãos, o
relatorio dOI atos administrativos deste Municipio, relativos ao pe
riodo de l ' de Janeiro a 30 de Junho do corrente ano.

No periodo administrativo que ora relato, estive até 27
de Maio, á testa dos negocies do Município, como Secretar.o 10-

terir;o, respondendo pelo expediente, até, que, nomeado por V.
Exa., em aquela data, para o cargo de PrefeIto, fui dessas funções
investido com a confiança e o aI oio moral de V. Exa.

Agradecendo tão elevada prova de confiança, tenho a

certeza de correspondel-a, empregando o maximo esforço para rca

lisar uma administração sã e prolicua, cooperando desse modo, pa
ra o prestigio do honrado governo de V. Exa.

RESUMINDO:

Auxilias Diversos

!
Vê-se pelo orçamento vigente, que á rubrica acima, foi con-

I signada a verba dc Rs. 4:200$000. E.' ela destinada aos paga'
mentos das subvenções á estação dilusora Radio Clube de Blume ia!'

A receita orçamentaria para o exerciCIO de 1935, foi ar-I e à Feira Permanente de Amostras, instituições estas, de relevante
çada em Rs: 703: 123$000, tendo sido arrecadada até a presente utilidade para o Municipio,
data a soma de Rs. 405:865$085.

Receita Orçamentaria

Obras Publicas
Despesa Orçamentaria

Foi fixada em Rs. 703: 123$000, a despesa do Munici
plO, para o presente exercicio, tendo sido dispendida, até agora, a

scma de Rs. 269:760$140.

Foi dotada esta rubrica, no orçamento d» exercício presente,
com a verba de Rs: 216:1 J 7$500, para conservação e construções
de estradas, boeiros, pontes e compra de materiais. Dentro deste li
mite, tem o Municipio atendido a tojos os serviços de conservação e

reconstrução de estrada, compra dr. materiais etc.

Como se vê, pela descriminação abaixo e pelos quadros ane

xos, foi dispendida até a presente data, a soma de Rs: 123: 150$220,Pelos demonstrativos anexos, verifica-se que o numerario distribuida entre os distritos da séde do Município, Massaranduba
existente, em cofre e em deposito no B�nco Nacional do Comercio, e Rio do Testo -na construção e reconstrução de estradas, compra
se eleva a Rs. 142:000$945. DedUZidas deste total ,as Importa�- de materiais e gasolina. construção de boeiros, pontes e etc .

• las d:: 5:625$000, 264$000 ,e 16$000, ,de deposites respecti- No primeiro distrito (séde) foram construidas 47 pontes, 36

,�me�te, pa:a }ag�mento� de
1,I:r05 de apohc�s �a. �ontCl Ponte I boeiros e empregados em canalis,aç�o 719 metros de tubos de ci

Ir,da ta I: �lu�ut:ls ce predios escorares e custas Judiciais, temos um I mento de 20 cm. No segundo distrito (Massaranduba) foram cons-
saldo liquido de Rs. J 36: 104$945.

[truidas 14 pontes, 12 boeiros e empregados em canalisações 141
metros de tubos de cimento de 20 cm. No terceiro distrito (Rio do

Divida Ativa Testo) foram construidas 10 pontes, 6 boeiros e empregados 27
metros de tubos de cimento de 20 cm. em canalisações.

CONCLusAo

Encerrdndo esta exposição d0S sevirços públicos afc.t,)s a

esta Prefeitura, durante o primeiro 5,�,TI,;:,tfe do corrente excrcicio, é

provavel haja-me escapado algu.n is i;1fol";najõ�,. Entr:ta::tto, estou

pronto a dar as que V. Exa., julgar neces iariav, se do, balanços
e anexos juntos, não ficar perfeita;'.1"�!1te eiuc ,1acJos todos o:, atos

Administrativos deste Municipio.

Caixa

�,
Prefeitura Municip.il d�, B�l.J;ne:E1u, 3 O de J ,1iI�n de ! 935,

----��----Eleva-se a Rs. 674:749$450, a divida ativa atual do
Municipio, sendo Rs. 40:699$450, de impostos inscritos a arre

cadar-se na séde e nos distritos, e Rs. 634:050$000, relativos á
quota parte da divida assumida pelos Municipios de lndaial, Ha
monia, Timbó . e Rio do Sul, de conforrr,idade com o Decreto
Esladoal, n. 575, de 18 de abril de 1934.

Obras em Construção
Estão, atualmente, em execução, varias obras de regular vul- Balanceteto, como sejam:
Ponte sobre o ribeírã" Itoupava-Norte, com um vão de 20

m., alturll 10m., largura 5,80m., com coberta de zinco, orçada em

Rs: 36:810$800, conforme orçamento feito pelo sr. engenheiro re

sidente" da Diretoria das Estradas de Rodagem.
Ponte sobre o ribeirão Ma�saranduba, no distrit0 do mes' Contas do Palrimonio

mo nome, com o vão de 10m., por 3,50m. de altura e 4m. de lar-
p'

.

gura, orçada em Rs: 6,'000$000. Batm�omo .

L d
.

- d S P I I" ens ImovelSevantamento e remaca aml5açao a lUa . au o, que 1-
B

.

d
.,

d IS'
.

d'
ens moveis

gda áO centlro aCida

1 � a dtoupava- eea,. emdcu]o serViço, se Ispt'n- Divida ativa
er regu ar soma, a em e outros serviços e pequena monta.

V
.

_
"

anaçoes no patrlmonlO
Efeitos do exercicio financeiro
Divida consolidada

Por um ligeiro exame do balancete do livro «Receita Or-1 Divida flutuante

ç.amentaria», que elucida o presente relatorio, chega"se á conclusão Conta de passagem
de que a situação eeou )mica-findnceira d<- Municipio, é conforta-
dora.

Os impostos de maior renda são os de Industria e Profissão,
Veículos e Domiciliar.

Do primeiro orçado em Rs: 1 50:000$000, arrf!c�dou-se.
neste primeiro semestre, Rs:96:805$000, ficando, por arrecadar, no

segundo semestre Rs: 69:425$000, ou seja, um total de Rs: . ,

166:230$000. Verifica-se, portanto, um excesso vrovavel, na arre"

cadação deste imposto, de Rs: 16:230$000.
Do segundo, orçado em Rs: 125:000$000, arrecadou-se

a soma de Rs: 1 J 5:673$550, neste primeiro semestre, ficando, por
arrecadar, no segundo semestre, Rs: 27 :689$500. Evidencia-se por
tanto, um provavel excesso, de Rs: 18:363$050, na arrecadação
deste imposto.

Do terceiro, orçado em Rs. 125:000$000, foi arrecadada,
no semestre hoje findo, a soma de Rs. 124:339$000, ficando, por
arrecadar, no segundo semestre, Rs. 14:33-";$000. Conclue-se, pois,
que o excesso provavel na arrecadação deste imposto seja de Rs.
13:683$600,.

Outros impostos de menor vulto, como sejam; DOe Gado
Abatido", «Afefição de Pe30s e Medidas», «Publicidadc», etc.,
darão lambem provaveis excessos de arrecaàação .

do . Livro Razão,
Junho de 1935

em 29 de

Divida Consolidada TITULOS DEBITO CREDITO"

A atual divida .:onsolidada, deste MuniciQio, proveniente
de apolices e bonus em circulação, está representada pela soma de
Rs .. 1 .060:600$000. Em 29 do corre'lte mês de Junho, foram
sorteadas ap:>lices no valor de Rs. 71 :500$000, que serão resga
tadas durante· o mês de J�lho proximo.

115: J 76$690
252:300$000
123:470$000
674:749$450
12:341 $200Divida Flutuante

Situação Econonzica-Financeira 24:459$240
1.060:600$000

92:969$100
9:tOOO

A divida passiva flutuante, está, atualmente, reduzida, na

importó.ncia de Rs. 92:969$000.
.

No decurso do p ...riodo d0 exercicio em relato, foi ela a

mortizada, na importancia de Rs. 35:352$950.
1.178:037$340 1.178:037$340

Bens Imoveis

O val<'T desta rubrica eleva-se a Rs. 252:300$000, re

presentada ror predios e terrenos do Municipio, localisados na sé
de e nos distritos.

Contas do Exercicio

Fundos Dis/Joniveis
Banco N. do Co;nercio c{dispoúção
Idem c[divida consolidada
Idem clponte lndaial
Caixa

30:000$000
80:024$500
5:800$000

26: 176$445
269:760$140

9$000

Bens Moveis

Està este titulo representado FeIo valor de Rs.
123:470$000, de moveis, utensílios, material técnico e veículos e

xistentes na séde do Município e distritos.
Despesa orçamentaria
Conta de incorporação
Depositantes de dinheiro
Receita orçamenta r ia

5:905$000
405:865$0135Balanço Geral do Ativo e Passivo

411 :770$085 411 :770$03)Compu;ando os valores dos titulos do balanço geral, que
vae anexa, evidencia-se, que entre o filivo e Passivo, existe um

saldo de Rs. 33:046$295, de ativo liquido.

Instrução Pàblica

Contadoria da Prefeitura Mlmicipal de Blumenõu, e;n 2)
de junho de 1935.

VISTO
Germano Beduschi VlI'alter ,; Puettl3r

rontuàOl' interino

Continúa na 3a. página
N."io tem sicJo por mim discmado, o desen'volvímento des-

te ramo de administração pública Municipal. No orçamento da
Prefeito

.. , .....,..

I

)

I

...;')

J

. ..;
I
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historiaOperosidade e
. .

honr-adez
Continuação da 3a. pàgina

Municipio de B�II�"e.�rí�atuj

Balancete .do livro dep;js'tante"; de
dlnhelro em 29 de Junho. de 1935

Palacio Municipal
Terr eno á Rua Minas Geraes

Predio da Intendencia de Massaranduba
Terreno uo Morro do Aipim
Pedreira da [toupava Rega
Terreno na Ponta Aguda
Idem em Massaranduba

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 23 DE AGOSTO--S. LlBERATO
---Iill@Íl�f.l,'U',---��{!.j'iJi�---

J 593-1595-R.oubo de imagem, blasphetnias e cas-
5:625.�?OOO f'h;o-Foi coduzich, CPl solenne procissão, da igreja da Ajuda para
26 ;:$000 C dR"

.

F" B Io .ouvento -

05 ,dwu JS
.•

ranciscanos, na a lia a imagem de

_16_$_0_0_0 Santo Antonio d'Argoirn, onde teu aliar distincto, imagem esta vin-

5 :905$000 da em uma L-ota ele I 2 embarcações, tripuladas por indivíduos que

professavam a seita lutherana, a qual sahiu de França com destino a

apoderar-se da mesma cidael.:;. Antes qEe atra vessassem o oceano.
EM accometteram os tripulantes o cast.Ilo de Argoim e depois de muitas

barbaridades, roubaram a imagem que, dtb'Jixo de insultos e blas
phemias, embarcaram em um dos seus navios dos quaes, assaltados
por violentos temporaes, poucos c-caparam. Entre estes, estava o que

VValter Puetter conduzia a imagem que, por zombaria, arrojaram ao mar, na altura

PREFEITO CONTADOR INTERINO
do morro de São Paulo, indo dar á costa na praia de Itapoam. O

----i;{F7�f�-.-.: --_ . primeiro senhor da Casa da Torre de Garcia d'Avilla pôde haver

Jli\ Lffl .".
",�if'"'_'iJ'J

II a imagem e collccou-a na capella do solar, donde tempo depois foi

��m U n � C! P �O de B I u rn ena li L:vuda rara a igreja da Ajuda, e d;.hi para o Convento de S. Fran-

I
ClSCO.

QUADRO DEMONSTRATiVO DO �.10VIMENTO 1 ô63-Fallecimem'o de brasileiros notaveis-i-S« pro-

HOSPITAL MUN!CIPAL DE nLUMEi'\lAU, DURAN I
vincia da Baba, na occasião em que no Theatro S. João, assistia á

TE O PRiMEIKO SEMESTRE DO EXERCICIO
.

represcutuçào de uma p;:-çJ., fallec:eu o escriptor dramatico dr. Agra-
CORnENTE

. rio de Sc.uza Menezes, nascido na mesma cidade a 25 de fevereiro
de 1834.

1 b78-No Rio de Janéiro Iallece o senador do imperio,
<11. José Mnrtins da Cruz Jobim, director da Facuidade de Medici

na. d" mesma cidade, e nascido ClT: Rio Pardo, a 29 de Fevereiro
de 1812.

1882---Fallece em São Paulo o grande abolicionista Lú'z
Gama, que, sendo filbo de urna escrava africana, consegue a custa

de grandes esforços, justo ren..me como orador e poeta. Foi tarnbcm
um dos propagandistas da R( rL�;:ca.

1 892-No Rio de J�neiro, fal!ece o marechal Deodoro da
Fonseca, o proclamador da RCPlibliea, e seu primeiro presidente.
Rcnunciou este cargo em face da revolução de 23 de Novembro de
1891, que restaurou a legalid,,;Jé!, alternada pelo golpe de estado de
3 do mesmo rnez e anno,

Juros de 'apoJiccs Estadüai� conta

Ponte Irldaial

Balancete do Livro Bens � moveis, em
29 DE JUNHO DE 1935

Alugueis de prédios escolares
Custas [uridiciais

220:000�,OOO
2 :000';:,000

.

�I

1'8': 000$000 CONTADJRIA DA P;:{EFS!TURA.. DE BLUMENAU

5.000$000 29 DE JUl"IHO DE 1935.

200�)OOO
5:000$000
2:100$000

VISTO

Germano Bsduschi

252:300$000
UlWQ!!: �
--_,/

Contadoria da Prefeitura Municipal de Blumenau, em 29

de junho de 1935,

.IDOVISTO
G�rnnmâl �BduiCn� WaUar rl.i�t�af

Contaàor interino

Chefe do Hospital Municipal
VISTO

t?refeito

de Junho 267
575

2.35Q
1.539
3.827

Dor>nles internados' de 16. de Jimeiro de a 30
Consultas, Idem, Idem
Curativo:', Idem, Id�m
Injeções, Idem, ldem
Oiarias de tratamento

BALANCETE DO LIVRO BENS MOVEIS. EM 29
DE JUNHO DE 1935

550$000
2:340$000
1 :460$000
2:820$000

79:41 O�jOOO
13:600$000
1: 122$700
.
773$000

9:440$300
50$GúO

250$O()(l
700$000
530$000

10:068$000
356$000

Intcndencia de rvlassaranduba
Gabinete do Prefeito
Tesouraria

Secção de Contabilidade
« « Obras Publicas, v, í .ulos e acessonos

BLUMENAU, 30 JUNHO DE 1935

Dr. A. Rabe

« « « motores e maqumas
material técnico

« escriíorio
diversos Germano Beduschi

«

« «
« «

« «««

« « « «

Delégacia ele Policio

Junta d � Alis.amento Militar
Sala do Arquivo
Corn.s ão d� Combale á Raiva

Hmpital Municira\
Cadeia PubEca

Contadoria da Pieíeitura Municipal de Blumê%u,. em 29

de [unho de 1935.
Convido os associados desta agremiação para a sessão de

assembléa geral, com o lim de eleger a nova diretoria e tratar de
outro: assuntos de importa-reia, a qual se realizará sexta-feira, 23

I do corrente, na séde da União dos Varejistas, sendo ás 19112
horas a primeira convocação. ás 20 heras a segunda c a última,
om qualquer numero de sacios, is 20112 horas.

���_.���; � i�'.f'!',I,., II:!
�

5�!$W�t.1i!1iyif.�� ��d��r��lense

de Farmit�ce.lt�ti'cos
o-o

Assern bléa Geral
-'�-

de
O Conselho CillSUltivo do Es-I sôbre a despeza que acarretam o

tado aprovou o seguinte parecer vencimentos dos escrivães unico s

que tomou"o. número 185.. I fixados na tabela anexa a que se

IlEm onero n. 376, fOI pelo refere o art. 16 do projéto.
exmo. Sr. dr. Governador do Es- Tratando-se de uma providen
Lido, submetido, á' apreciação cia salutar que ha muito carecia
deste Conselho, nrn projete de I mos e cujas vantagens são indis
decreto sôbre a crcação do Juizo: cuíiveis visadas pelo projéto, tais
Privélti'lo de fVIeJ.10ff'S. ; como assistencia. proteção, vigi

Do projeto, compete: ao Con- i Íancia, CoIOCé\Çã�, guarda, educa
selho apreciar a parte da creação I ção, defesa, processo e julgamento
dos cargos, ex vi art. 10 letra C dos menores abandonados e de
do Dec. 20.348, de 19 de a linquentes opino para que seja
gosto de 1921, e se pronuncÍar cl1llcedic!a a abertura de um cré-

JUl'{OS DE 8 0Io 173:200$000 ��.�.';).. �r.""".J1i!lõ>��r,,,,,r.�éID�GIJ;"�� !l't .

1 d 2400$000
• ..,,;

•• D' ••••• ..,.""'''''... �ê��.�J.·.---- (!<:
..1'''.;.':',.�.!)l..,-•. f!OO. '.�'��.. �."".!§f..""'.�fl: C'lo e?pecJa e rs.: ,

» »6 oio :> 1 :400$000 ���"[I)J�\,....11!,,,!Yr,,�'t�.. ",-���, ,,.,,.: :;',,·-:i.i�'�!��lF�
ci! 1;'.{j}

'!c- IQ). <l>W;r� . 'i;1.@1 enquadravcl no art. 13 n. 1 do
» 'j 010 142:900�pOOO i:� I decreto citado, para atender a5

» 7 Oio 237 :000$000 ���

e b
�.� alnspe�a co

• .

t d
\ fli� m· ...

,
..
'

. r"O.·-. ;.
�...

o smas venClmen 05 e

» 7 1 r[Z o") 99:600$000 ,;,fi'),
-�1 e"cr:va-o L' f' d t

. �.ii'if ��."I
� ,< ale o Irn o corren e ano

» 8 �lo 200:500fOOO G p. e aprovado a creação dos cargos

»' 8 alo 16:000$000 $ ;: constantes no projeto, ficando as

» 1 O 010 160:000$000 ii ii despesas dos mesmos e as demais

1.060:600$000 G � fi fi., � ft � � íl'i L �.' n �.'
.

T. r fJI �t' � a serem tratadas pela Assembléa
_ 'Fi' � U L L U �-,,5'I -.:tI Wil � U ií'l. I,;,. BI U ;; Constituinte, qUa.ldo transformada

Contacklria' da Prefeitaa Municipal de Blu- • em.Assembll�a Legislativa Ord;-

d 1935 NA nana.

meuau, em 29 de Junho e .

- Florianopolis, 21 de agosto

GERMA��S��DUSCIIl ��;���; I:���!ER Ue I o 01 o I ,L"� te�;:i��O (F�)d�;o;;�!:mM.�:
Prefeito linho Calado !unior.' Luiz Fre-

MUNIC-IP--.-O-D·0l_-a-L-u-MENAU 'fI::�::nBlu�,rmando Ferraz e

Balancete do livro da Divida Flutuante
t�';i

Prenlios em mercadorias

em 29 de junho de 1935 � III 7 O
60:000$000 I G!!ll

12:886$800
11 :510$800
2:514$000
177$000 A senhorita Jandira
297$- C_om esta insignificante . quantia podeis habilitar-vos á felicida.de 11a

1:>00 ,.... ..3 e...""" "'� Vargas assistiu o pa-
413$000 ,-,r��cl,r� �UJ""'\..IO PREDIAL! .

1:176$000
110 de Siene

1:058$000
.
A C';f!�::D"I�q. MU�UQ PRE- ROMA,20(O)-Aconvite

720$000
I
O IA L.� des.aca-"e da" mais senas e vantajosas SOCIedades porque:- do podesta de Siene, a se-

160$000
a joia de entrada é accessivel á todoS-.2$OOO nhorita ]andyra Vargas, as-

2:056$000 ..
sistiu, nu palacio municipal,

D Exige 81penas a c�ntribuiçal�) de ao famoso palio de Siene.A

92:969$100 ,. $000 para cada sorteio.
. senhorita ]andyra Vargas'

����� I � que foi objéto de grandes

Contadoria da Prefeitura kIul1icipal de Elil� G � I mi m· 'I
i' atenções das autoridades, es-·

VIS!f�nau,
em 29 de Junho de 1935 I a�lllta�",vos. Inscrevei ..vos! 3 ;���d��:��;i���sd�oe�::_

W P TFr') �
� I sll, sr. Sy; vio Rémgrl de Car�

GERMANO BEDUSCHI ALTER lJET �l, � �él.. +ro c. �o aJo <. 'Ci aI

�releit� Contador Interino �OG....e---------��---------�O��.O�: Luiz'- s'pa;anIg° eC���o� aO,
S5'

123:470�ooc

VISTO
Germ ane Ei�ti�@cM

FLORIANOPOLlS,' 21--8-1935.
o PRESIDENTE âg:�H.':I!\W!SilVA

APOLICE de ?OO1>OOO
}) » ICO��JJO

I OO��OOO
20C$"00 »

)}
»

» »

lo)

» 20G$COJ
» 580$000

» 1 :000$000
» 5 :000$000 »

»
»

» »

BONUS »

o Governo do Estado decretou on-

tem a creação do Juizo de Menores.

G' Usar o SABÃO INDIO quer
� dizer, economia sobre todos

I os pontos de vista.
Caixa Agrícola de Blumenau

Companhia Hering
Carlos Hoepck S(A.
Alugueis de casas escolares

Juros de apolices da lei n' 106
» J 44
» 160
» 173
» 196
» 210
lo) 236
}) 250

Por 1$000
» » » » »

» )} }) » »

» » }) » »

» » » » »

» }) » » })

» » » }) »

)} » » » »

-oi

i,

I

I
I

I
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ATIVO

252:300$000
123:470$000
674:749$450

30:000$000
80:024$500
5:800$000

26:176$445

1.192:520$395

1.192:520$395

e
71(2010 sobre 207:000$000

MunicilJio de Dalbergia
7 1(2olol sobre 146:700$000

Municipio de Timbó
7 I (2010 sobre t 37:700$000

Municipio de Indaial
7 1 (2OJo sobre 115:200$000

PASSIVO

l-Administração e Fiscali
zação

15:525$000

ti :002$500

10:327$500

8:640$000

45:495$000
'

ORÇADA

550:000$000
700$000

28:500$000

703: 123$000 405:865$085

1.060:600$000
92:969$100
5:905$000

Hercilio Wagner
Escriturario interino

Contadoria da Prefeitura Municipal de Buimenau,
em 29 ]lInho de 1935

Vencimentos do medico municipal
Hospital Municipal:

Auxilio municipal 20:200$000
Subvenção estadual 4:800$000
Combate ás epidemias
Socorros públicos
Enterramentos de indigentes

3

6:000$000 3:000$000

25:000$000 16:740$800
3:000$000 15$000
3:000$000 1 :455$000
2:000$000 685$000

39:000$000 21 :895$800

3:000$000 1 :123$300
3:000$000 ---

6:000$000

3:922$500 2:615$000
4:800$000 2:421$600
1:800$000 900$000

10:522$500 5:936$600

45:000$000 21 :959$000
1:200$000 500$000

46:200$000 22:459$000

166:717$500 87:670$870
50:000$000 35:479$350

216:717$500 123:150$220

4:000$000 1 :808$500
300$000 202$300

4:300$000 2:010$000

3:000$000 1 :250$000

1:200$000 600$000

4:200$000 1 :850$000

5:000$000 3:355$520
-."_'

703:123$000 269:760$140

75:520$000 33:238$050

82:735$000
91 :500$000
60:000$000 35:352$950
60:428$000 19:387$900
39:000$000 21:895$800
6:000$000 1 :123$300

1 0:522$500 5:936$600
46:200$000 22:459$000
216:717$500 123: 150$220

4:300$000 2:010$800
4;200$000 1 :850.:pooo
5:000$000 3:355$520

.b,,;-, .•
703: 123$000 269:760$140

__________�� �___.. �k_.�� �� � �� • ___

Municipia de Blum.nau

Operosidade
honradez

Continuação da 2a. pagina

Balanço Geral do Ativo e Passivo em 29 I-Rencla Tributaria
de Junho de 1935 _2-Rencla Patrimonial

3-nencla Gventual
4-'R.encla cem aplicaçl10 especial
5 -'"R.eceita com aplicação upecial 11 :028$000

.!1mortizafões 67 :4000$000
[uro« 45:495$000

Resumo

1.159:474$100
33:046$295

• 1.19Z:520$395

Contadoria da Prefeitura Municipal do BIumenau, em 29
de Junho de 1935.

VISTO
Germano Beduschi

�nfelto

5-Agricultura e Pecuaria
ARRECÃDADA C b ' . .

d d·om ate as epizooüas e ga o

368:623$900 Auxilios diversos
526$400

t 7: 127$585 õ-Despesas policiais e judiciais
6:787$200 M d d I·I anutenção o estacamento po 1-

12:800$000
cial (de.creto n' .

192, de 31112131
Inspetoria de veicules

_____
Vencimentos do carcereiro

Confére
VValter Puetter
Contador interino

7-Despesas Gerais

Iluminação pública
Jardim público

8-0bras Publicas

Conservação e construções
Compra de materiais

9-Seguros
de operanos
de proprios municipais

IO-Auxilios Diversos

Balancete do livro despesa orçamentaria Subvençxo ao Radio Clube de
, Blumenau

em 29 de junho de 1935 Idem a Feira Permanente de Amos-

Visto
Germano Beduschi

Prefeito
- ....._-..---

Municipio de Blumenau

Walter Puetter

•

rontaOor tntertno

ir----

Municipio da Blumen�u

ORÇADA

150:000$000
30:000$000
125:000$000
125:000$000
80:000$000
20:000$000
1:500$000
5:000$000
500$000

3:000$000
2:000$000
5:000$000
3:000$000

500$000

200$000

700$000

1:000$000
2:500$000
24:500$000

500$000
28:500$000

4:800$000

3:000$000

3:228$000
11 :028$000

5.. receita com aplicação especial
Decreto estadual nO. 575 de

17 ..4-34

Amortisaçõesi

Municipio de Rio do Sul
10010 sobre 230:000$000 23:000$000

Municipio de Dalbergia
10010 sobre 163:000$000 16:300$000

Municipio de Timbó
100(0 sobre 153:000$0000 15:300$000

Municipio de Indai_al
10010 sobre 128:000$000 12;800$000

67:400$000

406$400
2 -Divida Passiva

__

12
....

0$000 Juros da Divida Consolidada:
526$400 Emprestimo 106

ltIem 135
Idem 144
Idem 160
Idem 173
Idem 196
Idem 210
Idem 236
Idem 250

Decleto 4

1: 133$650
1 :268$025
14:449$610

276$300

17: 127$585

2:400$000
Amortizações:

2:773$200 E t'mprellmo

1 :614$000
Idem
Idem

6:787$200 Idem

I
Idem
Idem •

Decreto

106
135
144
160
173
236

.4

Su�sidio do Prefeito
Representaçlo ao mesmo

Balancete do livro receita orçamentaria. Secretario Geral

em 29 de [unho de 1935 Contad�r
Tesoureiro

ARRECADADO Escriturario

96:805"000
Almoxarifc

. .

. JJ Encarregado da Estabshca e Ar-

124:339$000 .

qUlvo

H 5:673$55 Por!elro-contínuoO Datilogrefo
12 .688$800

Intendente do Rio do Testo

t :825 Intendente de Massaranduba

e:545$$000 Auxiliar técnico da Seção d. Obras
J. 000 P_�LI'
300$

UI} icas
000 G ·f· EM" I

2:554$200 .rah lcaçAo ao ng. umcipa

959$
Fiscal Geral

000 F· I A 'li
4:731 $000 F�scal D'ux� ai

r

3:203$350 I.SC� istnta
..

Diarias e transportes dos funclonarlos
550:000$000 368:623$900 Materiais de expediente

Publicações e telegramas
Alugueis para intendencia

TITULOS

Bens imoveis
Bens moveis
Divida ativa

Fundos Disponiveis
Banco N. do Comercio cldis-

posição
Idem cldivida consolidada
Idem c}ponle Indaial
Caixa
Divida consolidada
Divida flutuante
Depositantes de dinheiro

ATIVO LIQUIDO

1- renda tributaria

Imposto de indústrias e profissões
Idem territorial urbano

II domiciliar
" de veículos e placas
" de testada
P de gado abatido
P de publicidade

Aferição de peso e medidas
Remoção de lixo
Emolumentos
Taxa de expediente
Licenças diversas
Rendas diversas

2-renda patrimonial
Venda do patrimonio de Masssa..

randuba
Alugueis de proprios municipais

3 - renda eventual

Multas por infração
Idem por móra de pagamento
Cobrança da diviba ativa

Juros de capitais

4- renda com aplicação especta
Subvenção do Estado ao Hoepital

Municipal
Renda extraordinaria do Hospital

Municipal
Alugueis de predíos escolares

Juros:
Municijlo de 'Rio do �

t,
.L" I ... "o

Divida Flutuante

AmortisaçOa de dividas inscritas

ORÇADA

7:200$000
1:800$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
4:800$000
3:600$000

3:000$000
2:-400$000
1:800$000
3:600$000
3:600$000

4:800$000
1:200$000
3:600$000
3:000$000
2:400$000
3�000$000
3:000$000
5:000$000
720$000

REALlSADA tras

ll-Eventuais
I: 150$000
900$000 Despesas imprevistas

2:833$100
3:000$000
3:000$000
2:400$000
1:800$000

1- Administração e Fiscalisaçãc
2-Divida Passiva

Juros da Divida Consolidada
Amortisações
Divida Flutuante

575$000 3-Instrução Publica
1 :200$000 4-Higiene e Assistencia Pública
900$oQO 5-Agricultura e Pecuaria

1 :800$000 6-Despesas Policiais e Judiciais
t :800$000 7-Despesas Gerais

8-0bras Públicas
9-Seguros
10-Auxilios Diversos
II-Eventuais .

2:400$000
600$000

1 :800$000
t :500$000
1:200$000
I: 159$800
1:155$750 �������������������

1:704$400
360$000

72:520$000 33:238$050

1:260$000
600$000
4:179$000
5:600$000
7:000$000
9:450$000
7:470$000
1 :280$000

29:896$000
16:000$000

'

82:735$000

3:500$000
2:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
16:000$000
40:000$000

91:500$000

60:000$000 35:352$950

3- Instrução Pública

Professorado municipal
Material escolar
Alugueis de casas escolares
Subvenção �as escolas Dlo muni-

12:800$000 cipaia
Aplicaçlo do auxilio estadual

33:000$000
6:0008000
4:200$000

14:000$000
3:228$000

Contadoria da Prefeitura Municipal de Blumenau
em 29 de junho de 1935

Hercilio VVagner
Escriturario interino

Confére
VValter Puetter
Contador interino

VISTO
Germano Beduschi
PREFEITO

-----:010--

Municipio de Blumenau

Balancete do Livro O ivida Ativa, em 29
de Junho de 1935

Existente na séde
Idem no Distrito de Massaranduba
Idem no Distrito de Rio dg Testo
Municipio de Hamcoia
Idem de Indaial
Idem de Timbó
Idem de Rio do Sul

35:423$350
4:289$100
987$000

146:700$000
102:400$000
137:700$000
247:258$000

674:749$450

12'295$8
Contadoria: da Prefeitura Municipal de Blumensu, em 29

1;047$1�� de junho de 1935.

475$000

5:300$000
270$000

4-Higlene e Assislencia
Publica

VISTO
Germano Beduschi

Prdrlto
Walter Puetter
rontaOor Interino

Continúa na 4a. página
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OU com o corrector EDUARDO NICOUCH

--------------------�----

DE UNI BONl [<ADIO

São ne'.:�SSJr;0S 3 qualidades
SELeCTIViDADE-SUM E MATERIA PRJMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

� í'k.-.\1i iijr-!'il II � �Kflm�lIV �� � �,� t1 �' (1��
��1.'IIW1;I>.Nl���.:r�jt.."I:,��...�"i)wi;�

1!��"-���aR fi) .� H. � f'i�it' t\jit'm�iH%"',,\I'=__ .Jirijam-se ao Reprc-
sentante, nesta Capital, sr.
J oiào �.fl:zno�� � - "';"';''''' �,��'"i.!. ,r • .....,�aH��.J.\V,
que se acha ínstallado, com
escriptorío, á Pr.çAçA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.Pi:ÇArvl CATAL(/Gi)�;, PREÇOS, l:TC.

CL:l.--mJA CONS. lVi/\FRA 54 MATRiZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. PIlOto
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Foram escalados para a lide
NÃO·SERA' PERMITIDA dos primeiros quadros o sr. Tet. Foram �preendidos em poder

PELA POLICIA Aldo Fernandes e dos segundos dos ,conhecidos larapios João Ar-
RIO, 22 (G) - Do gabinete o sr. Rodolpho Paiva. Os auxi- ge�Iro Cardoso, vulgo Triha I,

do Chefe de Policia comunicam- liares serão fornecidos pelo Fi- Heitor Coelho, Aristides Saturni�
DOS o seguinte: gueirense F. C. no ?e Brito, Waldemar Candido

«Tendo sido distribuidos, nesta AI�lxo e José Pedro, os seguintes
capital, boletins convidando os es� LINS NO GREMIO obJétos, furtados na resídencia do
tudantes para uma passeata que L' d

sr. Jovita Gandra: uma capa um

d ' I' h' Ch f'
lOS. o consagra o atacante sobretudo, dois chapé·us e

'

umse evera rea Izar o)e, a e la t d
-

d pr' T I
que a uou com estaque na repre' guarda�chuva.e o ICla

,

noh IC� 'dque
ta Plas�ea� sentação da cidade e no Avaí Esses b' 't fta não sera permiti a e ape a pa� F C b d d'

o Je os oram entregues
. . aca a e elxar o Ame- dI'ra os pais e diretores de estabe·· I a� seu ono, pe o COIDlssario Fulvio

lecirnento de emino no sentido de
fica, � egando falta de disciplina, Silva.
para lOgressar no Gremío. As li- :;::;:-:=---=--:-- _

eVitar o comparecimento de seus h b' d EDUA"FiD 0-f Ih
n as a alxo emonstram a realida'

i os e alunos á me:lma. d
PHONE 1100' f

e do fato. Trata-se de uma N IOOL
I�

Este apelo é eito em face de entrevista d
'"

d ICH
"

------------

.

f
"

d h
o eXimia Joga or aos

B IC IClE'TA" I� ormações seguras:)a o c.on e� nossos colegas de.fl Noticia de
cimento da Delegacia Especial de Joinvile' "C t

.

Segurança Politica e Social, de cI'amos'�m onsoadn e ao que notl-

aband d 1 h,
... um os nossos num"-

Ona a que e ementos estran os a classe ros antell'or I -
.

�

A P I S hl f
.

d'l' d
es, com re.açaJ ao Ill-

o sr. au o c emper OI en- estu anti e agita ores contumazes aresso do I t d'
.

rr·
I D I d d P d d·

. o exce en e lanteuo ICO

Vmdo de Blumenau chegou .-nte
- - tregue pe o sr. e ega o e 0- preten em esvutuar os flOs des- LI'ns nas ho t d G .

S
..

'
. . I rnaclonals I'

.

b'
.

lé L . d
. .

, ses o remlO por-
o sr Conrado BalslOl capitalIsta ICla, uma IClr ta, marca UCl- sa passeata, e molde a eXlgu f d J' '1
residente naquela cid�de. RIO, 22 (G)-Os jornais a6r- feT, n. 07.227, encontrada aban- medidas violentas da policia, que t�VO, e �InVI e, t comol prolme�

mam que os ladrões internacionais danada, ôntem á noite no Cais as tomará, realmente, no caso de ac�rocsa °dUVIr aq�ete p�pu ar

Plaer
S· FI

.

h Alf AI F d
. .,.R J l'd

e a sua In ençao, reso ve-

Está nesta capital o sr. Raul Imon elc er e onse onzo re enc0'lÍ. • a. ser a tanto compe 1 a. mes entrevistal�o.

Seára, inspetor da Cia. de Segu- Gon7.a�e�, prêsos ha dias pela nos-

IF-:Jia!íl!'!W!�t����,Si::.:�����:'jCr.-:� I Então Tico, dizem que voce

ros &quitativa». sa polIcIa, fazem parte da grande I Para a belteza e saude de seus dentes, � abandonou o seu antigo c1ub para
quadrilha internacional para o tra- � use sempre � ingressar no Gremio.

OUTROS PARTEm: fico de escravas brancas e venda .n
P t SUL B I O L]f'dI' toxicos. " a. a b -Sim, é verdade. Fiqu�i desgos-

Irineu {Bornhausen � (Formula do DR. BACHMANN) � t�so com certas coisInhas e prin-Ambos são arrombadores· pefi- li " � clpalmente
.

d'
.

r d
Via aérfa vi",jou para a Ca� gosissimos, tendo praticado inume- �� A venda em tod�,s as pharmacias e casas � .

com a 10 .ISClp ma e

pitai da H.ep",b,.ca, o nosso e�ti- ros assaltos em varios países da I � de perfumanas.
"

. �� J cer�os Jogadores do I quadro do

d I
.

B A"men·ca.
1t�....__...

-

.!'II alvI-rubro. Emquanto alguns se es·

ma o conterraneo, sr. (meu', or- Iõ_· ...__..._�r. ......., Si���"Z'!;r; forçam por ac�tar as ordens dos

Regulamen- "

to do serviço
de estiva

,

���t��������*=a#*��:::::oo��'-
� Nossa Vida 8

L:.'IiiS"':..st����*=

De cinema
RIO, 22 (G) - O Delegado

do Trabalho Maritimo, coman-
O "seu cinema" o." imperial Io- d Blante arros Falcão, reunirá hojecalizará hoje, ás 7,30 horas, em

a diretoria do Sindicato dos Es-
última exibição a interessante pe- d
licula de Raul Roulien e Rosita

tiva ores, para lhe dar conheci
mento do novo regulamento do

Moreno: Não deixes a porta serviço de estiva e do salario mi-
aberta, que alcançou grande su-

rumo,
cesso ontem,

CINE IMPERIAL

235 Ago.to 13.0 II

23
As nossas exporiações de frutas

de mesa conlinúam a aumentar.
No primeiro semestre do cor

rente ano as remessas realizadas
foram as seguintes:

Bananas, 4.970.892 cachos,
no valor de 12,564 contos; la- CINE ROYAL

Tanjas, 909.72/ cachos. no va- Cl. t
.

I
l J 2"O 656 eopa ra, a magistra monta-
OT ae . contos; e outras d Cicil B D M'l '

.r. J. 3 486 l J gem e lCI . e I e, estara
frutas ue mesa,. tone auas. h

.

1'1' R ·1
no V L J / 652 I o)e, pe a u tima vez, no oya

a OT ae. con os.
á 7 30 h

H bre I 1 . J JS' oras.
ouve, so re tgua penedo ae

1934, as diferenças para mais, no corrente ano: bananas, mais
/./03.70/ cachos emais2.550contos; laranjas, mais /3.242
caixas e mais /.614 contos; outras frutas de mesa, mais 1.213
toneladas, e mais 351 contos.

Pro' opera
rios en-, teci-

dos

II SEXTA-FEIRA

RIO, 22 (G) - O mmistro

Agamenon Magalhães, falando a

REX uma comissão de empregados das

O Rex, o palacio dos sonhos. fabricas de tecidos, disse que no

reprisará hoje, ás 7,30 horas, o
meará brevemente .uma, comissão

emocionante fiim da Columbia: para elabo�ar o projéto da crea

Sentimento e Justiça, interpre- çã) do I�sbtuto de Pensões e Apo
tado pelo apreciado astro Jack sen.tadonas para os empregados de

Holt, tecidos,

-----l�I-
nhausen,
em Itajaí.

hHIVERSARIOS

Sra. Cassio Abreu
prospero industrialista

Dr. Ivo d'AquinoRegista-se hoje o
.

aniversario
natalício da exma. sra. d. Olga
Nunes Abreu, esposa do sr. Cas
sio Abreu, nosso colega de Im

prensa do jornal O Estado.

CINE ODEON PORTO' ALEGRE, 22 CG)
-Constatou�se a cisão na classe
dos ferraviarios do Estado.

Os empregados em ferrovia de
Santa Maria, reunidos em assem

bléa geral. fundaram o Sindicato
dcs Empregados da Viação Ferrea,
com séde naquela cidade.

Regressou a Blumenau o sr.

dr. Ivo d'Aquino, prove to advo
gado ali residente.

Sem novidade no [ront, o

empolgante e monumental film de
grande sucesso, será focalizado

. hoje no Odeon, "o lider dos. ci
nemas", ás 5, 6,45 e 8,3G horas.

Serà, sem dúvida, mais um tri
umfo para o Odeon.

6EHTE HOUA

Arão Cunha Está em Iesta o lar do' sr.

Passa hoje o aniversario nata- Abdon Sant'Ana e de sua exma.

licio do nosso estimado conterra- esposa d . .Alba Vieira, Sant'hna
neo sr, Arão Ferreira Cunha com nascimento de um robusto

.

NOmeadoIuncionario da firma Carl Hoep� menino, que receberá o nome de

Selagem de
.cke SIA. Cid.

.-"s.tock" o JUIZ de Me-
noresAniversana-se hoje a gentil se

nhorinha Nisia Lopes, filha do
sr, José Boanerges Lopes.

E'ALEClmEHTO:

Gel. Ptolomeu de Assis
Brasil RIO, 22 (G)-Terminou on

tem o prazo concedido pelo titu-

Festeja hoje a data aniversaria Falleceu ontem, na Capital da lar da Fazenda :'para . a execução
a exma. sra. d. Iracema Zomer Republica, o voloroso general dó do decreto numero 22.955.

Garcia, esposa do sr. Pedro Exe�cito sr. Ptolomeu de
..Ass.is O Sindicato dos Lojistas do

Garcia nosso companheiro de im- Brasil, que com tanta proficiencia Rio de Janeiro, orgão representa
prensa: e operosidade dirigiu os. destinos tivo do comercio, atendendo que

do nosso Estado; após a revolu- a execução dv citado decreto vem

ção outubrina. acarretar sérios embaraços para o

O extincto era estimadissmo e comercio. pois não só representa .

respeitado pelos catarinenses, que o levantamento de um verdadeiro Por mfrações regulamentares Io-
viam naquele varão o servidor inventario em todo o stoc"k., como ra� multados: Empreza Auto

abnegado e destemoroso da sua a selagem de mercadorias jà de� Viação Ltda, Carlos Ca�pos �a
patria. preciadas, o seu presidente, H. mos, Empreza de Ónibus Tnn-

O governo do Estado, como Castro Araujo, telegrafou ao sr.
dade.

homenagem postuma, decretou fc- Ministro da Fazenda solicitando
------------

riado o dia de hoje, como luto seja prorrogada aquela concessão, A passeata
Nj- oficial. em virtude do mesmo vir onerar

A Gazela apresenta condolen- ainda mais o comercio. dos estudantes
cias á familia daquele ilnstre pa
tricio.

O sr. Governador do Estado
nomeou, por áto de ôntern, o sr.

dr. Hercilio Medeiros. juiz da
comarca de Mafra, para exercer

o cargo de Juiz de Menores.

Multados
Artur Rosa Filho

Assinala hoje a passagem da
data do aniversario natalicio do
nosso distinto conterraneo sr. Ar
tur Rosa Fílho, comerciante resi
dente no distrito de João Pessoa.

fAZEm AtiOS H01E:

a exma. sra. viuva Ana
colich :"ivramento;

a exma. sra. d. Zenita Lessa,
esposa do sr. dr. Henrique Lessa
juiz federal. e� Belo Horizonte; I .

o sr. pnmeiro tenenteUoão Bs- Fale�eu, ontem, �o Hospital
nicio Cabral; de Caridade, desta CIdade, li sra.

a senhorinha Ema 8eilke, fi- d. Vitoria Pedrini da Silva.

lha do sr. Germano Beilke O seu enterramento efetuou-se
no Cemiterio do Hospital.

Afastou-se da Liga
"Católica
••

FqRTALEZA. 22 (G)-O
·Unitario" publica hoje seb o ti
tulo-Ao povo cearense-um ma

nifesto do sr. José Acioli, chefe
do partido conservador explicando
os motivos que levaram a <afastar�
se da Liga Eleitoral Católica.

OELAMBERT & CIA.
Faz entrega com caminhão,
lenha serrada.

rJ:-IE.C3Am UHS •••

PEL05 CLUBES
Dr. EdgarPedreira Gremio Crisantemo

Acompanhado de sua exma.

esposa, está nesta capital o sr. dr.
Edgar de Lima Pedreira, Juiz
de Direito de Tubarão.

Realizar-se-á, amanhã, promo
vido pelo Gremio Crisantemo,
nos salões do Club 1 5 de Outu
bro, 11m animado baile.

Dr. Ivo Guilhon Comprae para vos conven-

I cer o formidavel e economi-

J
�o SABÃO INOIO.
UIZ

ladrões

Está nesta capital o dr.
Guilhon Pereira de Melo,
de Direito de São Bento.

:4
,
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Redator CYPRIANO JOSE'
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Quebrará o Tamar"')daré a

homogeneidade do
Avahy?

-�-
Dõmingo proximo, a tabella es- diretores. outros não lhe dão im-

tá acusando um jôgo que, em portancia. Durante o tempo que
certo tempo. era tido como [ra- estou aqui, ainda não houve um

co. treino siquer. Joguei durante o úl-
Áahyenses e Tamandaréenses timo campeonato na capital do

pelejarão em disputa do campeo- Estado, pelo Avahy, onde a dis
nato de Ioot-ball da cidade, e cipliua, a obediencia e a ordem
oferecerão ao nosso público spor- estão acima de tudo. e por isso
tivo momentos sensacionaes. não consegui acostumar-me no meu

O Tamandaré apresentar-se-á antigo c1ub o America. Resolvi
mais treinado, cochso, torre mes- então ingressar no Gremio. onde

n_to, com uma dianteira perigosis- já estou treinando e me acho sa-

sima. tisleito",
Formarão a artilharia rubra:

Arthur, Pacheco, Pernambuco, O ATLETICO VENCEU
Walmor e Magrinho. Vê-se que
são cinco bons players e ligeiros, Realizou-se em São Francisco
e a inclusão de Pacheco, um ex-

o encontro de foot-ball entre o

celente dianteiro, veio contribuir America, antigo club de Lms, e

pala maior realce da esquadra o Àtletico local, que já nos vi ;i
de Sody. Sua linha de halfs apa-

tou e foi vencido pelo combinado
recerá com uma surpresa, que

da capital por 6x2, vencendo este

linda nos foi permitido divulgar; por 2x I. Foi um prelio movirnen
a sua defesa Isalvo imprevistos, tadissimo.

t�mbem será reforçada. Sody es- O=-=E=-=-L-A=-M-B-E-R-T-&-C-I-A-.--
ta trabalhando incessantemente, Attende rapidamente lenha
para que o seu c1ub não seja em toros
mais vencido durante a tempera-

.

da. Levantou-se a diretoria do
Tamandaré de um modo inveja-
vel. .

Muito bem tamandaréensesl
O Avahy, como todos sabem

é atualmente ponteiro da tabela .

O club de Walter possue uma fal
ta, no momento, com a saída Ide
Carlos da defesa. Entretanto, es

tamos seguramente informados que
W�I�er já sanou tamanha respon
sabilidade. Sua dianteira procu
rou treinar com afinco, para não
encontrar dificuldades em alvejar
a defesa adversaria. O score do
turno foi 3 x I, favoravel ao

�vahy, e domingo e que apre
ciaremos?

Os segundos quadros tambem
desenvolverão um jogo brilhante,
dada a colocação do team secun

dario do Avahy. Assim são duas
as pelejas que e nosso público
apreciarà na tarde de domingo.

PHONE 1.100

Relataria da
Prefeitura
deBlumenau

Pu�licamos, em nossa ediçãode hoje, o relatório referente ao

movimento administrativo da Pre�
feitura ?e Blumenau, que obede
ce a onentação segura e inteli
gente do sr. Germano Bedu5chi.
Zelando pelo bem estar dos seus

• ••
:t

mumcipes: Incentivando as fontes
economrcas da sua comuna e tudo
fazendo e� pról do progresso e
da prosperidad, do município que
admlOlstra, o sr. Germano Be- j
duschi, da um grande testernu- i

nha de honradez e trabalho.
\

ROUBO
OS JUIZES apreendida

O Governo do E�tado nomeoU
o sr. Eduardo Nicolich. para se

encarregar, dentro do Estado, da
propaganda e demais trabalhos I

conc:rnentes á Exposição do Cen
tenano Farroupilha, a realizar-se
na cidade de Porto AI�gre.

A ":Iaior montagem em
serrana.

OELAMBERT & CIA
PHONE 1.100

NOVO
GRUPO

";

Foi marcada, para o dia 7 de
setembro p.� vindouro, a intalaçãO
�o Grupo Escolar «Polidora Sanj
tlago», da vila de Timbó.

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




