
A "Ponta. Aguda" em Blumenau.;';A:� c�USuril_ âiA GUEP�RA.; A esp'hinge da
�. Jmpltl.ensa na QUE NA()
I BalrJa TER1ViII'l;\

..__.

I
í

o interventor 'Juracy Ma- \

galhães-ao voltar da Capitall
"

l�fiAIS IIFederal reuniu os dírectores I

dos jornacs de S. Salvador
communícanuo-Ihe que resol Já muitas vezes temos pu-I
'lera. suspender a censura á blicado aqui telegramas que I,
....

N d"
,.

t davam como terminadas as i
imprensa. o Ia scgum e .

Io Dltirio da Bahia publicou lutas sangrentas que se de-

I d,:;claniç"i!cs do interventor senrotavam n» chaco. I
que &IIlrmara haver· c11<.'- A Socledude das Nações I'ge. do a sua hora de com todo o seu prestigio nu-

da COllS!;![!,UI1'U. I(!<jmptJl'eCc'I' perantau oppi- . 'C: _ I

níão publica, A cormssao do A, B. 0, e I
Kst,.::' acto merece sem duo P?fÚ apesar d� toda a sua j

I vida alguma li nossa ínteírn boa vontade DLlO oot.f".:P n��-l
approvação, pül:-; mestra que I n�l'Hl:. r%u�mõl} satísfatorlo j

ti:' HHm{.,s .0 iJÚCI.'veu.'tor ha- ��e. itZ'�'�.',���(�.ese:>,� �l� �k:Z S�-IIhlano, exoepctoualmente, de- ore o te ... rítorio Iítigtcso. 1<1'

I i>lda. qUB todas :J8 suas ac- rip.!mente esper:,!va-se que <l;

I c
õ

es svjftnl doravanto
"

(',)[1- Vh Oonrl�n�UCHt Pau Arnert-]
, h e t;Í das pelo pu \'0 Dor .íúter- cana, dado o seu caracter pu- i

I
.,

" �- . T',.lffit"j"-' 'llnt�r';C"\ll") cnnse I
merno (lOS

.seU3 êlI'gao.s malsl '."':
., ';' .:

'.'
. �

..
,: - ",,-'i

tlutoI'isadus. . gms80 mrerromper ae Vf'Z a /
l)� imprensa é e sempre Iucta irlt!lol'i;! que se trà':8:,a I

foi ti lOI'ÇU. mais utíl ao Esta-I entre o Paraguay e a Bollvla, i
do. T0(�.(}. a�miq:istrad{)r. só I, �epo�.s desse �l1"uccesso I .

se lH�ílI:):LLClara SI aproveltac muitos toram os esforços em-! .

'essa energia, dundo-Ihc- a 'pregados por numerosas na-I ['

lliberdade necessaría para çõcs umigus, m .. s todos, sem I

:::m�ttir ep·jni,óes c

.ln�ç�II'I:�Ct.�pç[iO,
.resultararn i!lfructi-:Nós estivemos na Pedra da Gavea diversas vezes e po-

II�e:as que �o contrlb?-lrao �eros y.OIS que 07 benl�erail- demos a�Hançar q�e ne�la... enxergamos
para UUM melhor e mais ra- tes teímavam, SUl dos aos cou-ll ,cotsas demasiado estrauha s!
(pida reconstruccão nacíonaí. I selhos amigos e desínteres-
I

.

I'
��"-"'-"-"--""-""""'��\a,�-"-"'-v-.��

Pena é que po ucos sómen- sados, 11 verter o sangne no-. : >i"' _ ••••••••••••••••••••••••••

I, �e pensam ct.estÉ' modo, .
pois , bre ele seus mhn�3:. &:!ír'adoB:N��� �. e�.rnftU� M :: I h ora DTIen-! juntamente com a notrcla ctt)! cegamente á Cal'illIIClTIU do. IUl��U L'.&.rva ':: ,

I suspensão da censura a ím- Cháco. ".
'

, , ',....
.

......

� 91'er_1Sa l,'(>c{�bemos communí- E a lucta continuou sem-I, . taeêe de tos '

, Jrfelizlllente o eliche sahe de lado. Não e nossa culpa. 'Os nosso" P b .I y'lllU.,e-Í1<ires farã.o o obsequio de virar a folha!
,caçúO ue que em ernam u- pre, Cada vez mals cruenta I .

; co e e� A!ago�s va�'ios [or- l� cheia de sacrítícíos, pois I �rBWc4�s _Nãl) é sem grande sahsr�-

.Il,"".--'
.........--··............,,_""""......... IIIIIÍI_---..

, I,n�les foram Impedidos de I que é quasí patente o exgo I I. � .lu Q?-o que r�cebemos as not?-
. Contas L'n1itadas' e Contas Particulares

t
clrculal'.

'Itamento de ambos os paizes_1 '+. .,
CH1S qn� .dIzem dos. &perfel-

'l__�: "--:---. .-:-- .Agora Dl,uh;, Uill(l tenraiiva I
' A Dl!p;C�,OrIa de E,�,ta.tI�h�a çoamentos do� orgãos da im:

JUR05· O,E t1°,lo AO" AflnO "

" «o �,� t e>�: .r�,l n }i.O<-·��"-lde -pú'ifjeaç!i.o levada a ef_.enPub]��lda.de do ]\llmSt��IO P!eu;;a catharmense, :S�m'p!'e

I"
' I I! o cc._ P C I r ti. m a d a I feito pela SCCledude das Na-I' d,: A�[lc�ltura acaba de úlS- nos llltel'eSSamos mmtlsslillO.

......

BA'��n SIJ'" DO 88 SII'
IS� 9!,eme., dellt�l �LALKA� lções parece que terá o mes· tr'l?mr á Imprensa, dados r_e-,por tudo que facilite e auxi-

, ,'� I��
...

fi
� , "I I PLdluos�a C H S S 10 li (} fi S e c a 'mo result::.do que as anterio_j1latl:'os

a n\)?s� exportaç�o 1

lie o dE'se!lvolvirnento do
li ' hu� u � L ft Li ; rua 1 D. 26. - PllOne 41 I res, E' que a resposta do de Iructa�. �ItTlca� que dao pornalismo, P?lS que geral-

I ' I _... I Paraguay üontem aHirmaçõt.·s I
bem a. luCIa do mcr�mento mente os capItaes rogem das

Rua 15 de N�J\'emhro, FC. 33 l
.. de t81 ll�tureza que tornam des�a nova fonte de nqueza I empresas jornalísticas. A im-

IA Berllnd.a d.e, impossivd continuar as nego- nacH�naI.... . I prens& que t�do pOSSI!e p.ef-�
�_,_..����_:::::�:'r::����staf,.=�,_.= I'

"

ciações iniciadas. .

Ate ha pou�o tempo _a dlf- i manece quasI sempre na IID-
m_- »____ ,____ = ",=_ Vi�tm"a�1l"a de I '\0 pç r dpstas nott'cias te- hculdade_ da eX'portaça� �s,!mobilida.de, f'stacionada, in-

.lt�L't�\v]t.llm l"
1:1
'.

. t:Iva senao o mau acondlclo-I capaz de locomover-so e de
',,--.......-�......._-..-.._---_...-......----- -----.-- I mos outras que nizem ter si- namento que faziti com' Pod'
.� I' �

"f!. I I Persnec�;var- de no·
1 Napoleão �o to:nadtS o� ,�(Jrti�S... de la o nosso produdo c�e_ll!lr��\u�r'a imprensa em nos-

H morta do uH. 1.& 1" t. ;:> I enOla, ena,;1'.S e
�
.es. ,,? gaõse no extrangerro s') paiz só serve aos politi--I vaQ agitações na I Um'!. nova curiosidade his- zos Ptrt�nceT�te�. aos boltt;.�a quasi sempt-p- deteriorado ou; cos que mal aonseguem °

� J'.
...

I tÓl'ica ficna expO&Ui no Museu nos, a elll)�a fICa a 8� �HO I em pessimas condiçães hygle-. qu� aspiram retiram todo o

�aUUm� ,hulia } de Armaria de Berlim. Trata I
metros do orte Bulll�18.n, Inicas, Agora, porem, com I

sen apoio aos quP- os eleva
'r se da berlinda de viagem de! �UfI'�P.I general das tropas I a constnwção de frigorificos! ramo E ainda, são numel'osas

,\ ,..... .

I
Napoleáu, que caítl em poder! o lVlanas, que �este modo

I nos co.es do porto e ?ela f
os casos em que por grati-

�l de/cIS(lO do �?verno .dt'! das tropas prussianas depois I parece estar serlamente a- descoberta de novos meios dão cer�ea-Ihe aquilo de que,

do' �o �'��hat de PG�ohdlblr ;;'d1da da batallla de waterloo e den-'I meaçado. I �e conseryação, � e�portação ela ruais necessita: a liber-Porínenores seu I U, • �ú ma./ aTI UJ a_mI na- tro da qual se enconü'al'&m o
I .Ioa laranja, prInCipalmente dade.

'

'.; .c.U�. .z,� I.a.fll·.c�.�t.n. ! !P�lIO aucarretalda provat"edlmen- chapeu e m, condecorações I constituirá uma grande in- Isto' tudo nos accorreil aQi .cu,! u� U v I e esenca eamen o e no- .

1 te'!' d t' d
. ,

.:e>'T v '
"

'·dl" .

' .. '. " que 19ua men e;.. loram lDe ill-
O . "d t ..t U. _'

us rJa o palZ, sabermos que a nossa. i1lUB-
. '.'

_ };:: . .

,

'

. C�:i/:'1CI _�ntes na �ndla. ft:c� l d,as na.s. colecQ?es da Arma-. PI eSí CO e uO rú; o eSlorço dos n?ssos eon- tre conlreira (cA Nóticiai) àe�

_N.Jao'li.11.ê' e.}ltr.• �.no�,� qu
..

em naHs��i��e.o Ch�f? f.�Clf!'ll'la bel'lme.sa ha pouco te�- y"t lcorrent�s extrangelfos, Esta-'IJoinvme vaeínaugurar h.re ......

uao tenJi;u oU�ldo. fal�r do ["He! I: l�no pIe ery( M.u pO. A be.rllllda de Napoleao guay tambem V iSI a-l dos. Umd_?s, Espanha e A?S- vemente uma linotipo" a pri-,
. celebro

..,.g.u�rrü�e.rro.mca,ra�l duapUIlh C?� g umgo ftto.que agol.'a.se ,acha e�posta lt�al�a .uao tem consegUldollmeira enipreg.ada.po�llm. i.oro,guense. A Wdom.lta. br�vu�a ibu� "'co 6r .� os so re, o�lna Armar!a e propriedade rá O Brasil I dlllunlllr o numero,. sem�re nal em Santa.. Cathanll:l_ .

que.moettrou quando da lIlVQ,- !tOI'í"�d _�o��el.�dos. pelasu 'lU dos heI'deuos do marechal 1 crescente das laranJ1!s naclO� I Jornal Bom duas ediçõe8�
sã,o da 'Nicaragu� pelos

lUZi:"j' ão (1'j' üf. uran �/ app ea-
I Blllecher e foi emprestada ! naesquevãoparaoutl'os pajz�s, diarias optima red:9ição: 'sob.,lelros ilorte-amerJcauos, tor- ç. S·

. ,i el marCIa.
l';K, h" t 'I' pOi' estes.

O Museu Hohen- O sr. Gabriel Ter'ra pre-I Certgmente o commerClO I a competente dire"'ão de ]\u-
.'. -

.

th' h
.

"d' 1 por acaso o J.V.la a ma 1 M'd B' 'I 'd f d B '1 tt'
.. , T.Y • -'nou-o SI.ffiPa Ico.econ .eCl () desoQ d . ,.; h'b'

_ zo lern e o useu e res- sidente do Uruguay falando'l' e ructa:; o raSI a

mg1ra1rmo Soare'b� «A NOtiCIa.» sem'.no mundo. inteiro. Aqui haJs'e'" de tie,cdor aI prOI·I,19ao,lílU emprestarem tambem á á United Pretil'1 confirmou a a importancia esperada ven- me se tem destae-ado. enwe'a�.
. .

. .

1
'. '. I . ra e o pe a "O 1('la o .

B l'
. ,

d
'

d d
. . .

An�Cl'I.c.a pr�nclpa .m.t;nte onde
... 'q'.'ue será artl ,nlar r.. t

' A{marw, de
.

er I.m uma car- noticia de sua :pl'oxima visi- ce� o a concorrenCla os e-I imprensa. do nosso �tado,.
.

.

8'3 Ideras !mprerlaltstas dOSI •. '

p
..

c menM·'�d aejteu-�. de couro para documen- ta ao Brasil. maiS productores. Dese"amos pois á. II.OS88:.,
E d U 'd'

.' ....•.emer uma vez que 1. na· . .

N
-

d tê 4 d D
'"

.
'sta os. _lll os eram mInto. ppr é (} máiur centro tero-! tos, �(lm ,o lllonogra:na do S. Ex. pa�tirá provave,l- .

o ano passa o a
i'i
I e �= I coHega novos e futurQs me-'

corn�attda�. . '. ,1I'ista' da India. jImp6Iador.t um rf'l�gIO, um merite,em MaIO, para o RlO I zembro a J(roduç_o. da BaI ilhoramento. .'FOi por ISSO que a not)Cla! ; lenço e dlv�rsos o?Jectos de de Janeiro onde se demora- xada Fluml.nense fOi de .. '1- .

.

de sua �.J.orte, causou gra�de ,. . .' i prata cI_e uso partIcular de rá alguns dias em caracter 1.396.268 Caixas.
�

. ,C I DA D Epezar na? s? por
.

SandnlO •.
'

.

. _. .'
....

.' : Napoleao� O MUlSeu Pos:al of:l'icial; passsndo depoie, in- Desse total, 146,360 �egUl- i .

,
.

scr .�ons.der�do um hera.e,O Janao oro'_:Iez,.ome:;mo com um. ca.d?�. cognito� uma pequena tem_,ram para Buenos Ay�e8, ... '\ DE BLUM,ENAUamellCa?-,�m�s ta�be� deVI., . r" r. In')-,�01;nal e um �a�a de lt�· pürada e!Jl POQos de caldas,! 510;639 para LO?dres, 203.728:, •do as Cd ...U[lbtanc�as e.m
..
que i *es4a' .'

.' nel:ar.los qUoe ,pclIlllte calcu- onde desüançará por motivos pala Liverpool, 48.918 para IVolta a clrcu lar a',{)cc�m'eu o seu .assassm�e" ,! .I .I
..

\ lar a �uraçâo das éta:r:as na de saudê;
.

I Am�terdam� 33.206 para 0,En.! f ID.lzerü as ultimas notlmasi ". !poleomcas I3ntre os (hverso� O'.·· d � I vre, 27.931 ,ara RQtteraam. nossa o na que es-,
que o general Augusto ?an-I .

... I campos de batalha. Deste moo. .. pl'ograIl!-D?a e recepçao

I
etc. teve suspensa desde-

dino depois de ter cerad,oj lelegrammas da Agencia � do ficou. concentrada no Mu- ao Ilustre, ':'lsItante Plom�tte Para outros portos segui.! •

em' c.a.s..

a. do presidente su.ca;s.
·�

•. i. R.�ng.
o informam que o Ja-: seu de Arm.aria. de' Berlim fi S.bf dOS. m.alS de6Iu�brantes. 'r�m .qUantIdades menore� v.a-.I

O dIa 22 do mes pas-
sa reHrou-se em companhia; pao encarregou os seus re-· illfliof parte das recordações ."..

, fiando entre 13.000- 50 caIxas. I sado.de �eu irmão .e varios outros; pr. e.s�ntante.!>· diplomatbos em napoleonicas ,existentps na
.

.

,
Sommando-se entretantv o

I Fazemos este aviso.:generaeH. Ao passaram de .. · Moscou, de protestarem ener- Allemanba. f
_.

d total acima, saído pelo porto •

c1nte da casa Guarda foramlgicamente contra novas oc-

\ . cria' o na-j do Rio üom a saida pelopoT'� I aos. nossos asslgnan-
aprisionados,

.

elle e se� ir- � �mrre1!_{,jas verifi�adas' �a
D e llS ,t e s L pI n dos to .de

.

Santos teremos a ,ele· 1 tes para evita r pro-mão, Em segmda, conduZIdos I'
!�ontelra Mandchu. Dou; o com a asta -

I
vada clfJ'a de 2,569.619

caIxaS'j'
.• 2··t d·ao campo de Aviação são aviões militares nipponicos P A N � A 1 N Clona' que ultrapassa em muito a vavels mal en eM 1-'

summariamenü� fuzilados.
'

qu�ndo voavam sobre terri- Representante: prodncção de 1932. ... dos.
O presidente Sacassa aoltorIOS .da Mau(ichuria .

foram Cassw de Fonseca
...

__------__----

sa.b.er dO
..

snccedido reprov{:)u Irespe. !j.,vam.ente ..�lve.jadOS P�'. Rua. 15 26
.'
.�.

'. p.hone, 41 q Oh.ele, dO..
Governo Provl� 'E I"'� ai"

A's 10 horas haverá. a)'
pezarf-jsamente aquelle aeto las tropas russas �a i!'onteI- U, _.

.....• SOrI? asslgnou na Pasta da: m Du.ay ce!imoni3; e entrega. da ?an-
brutal e barbaro de s,eusp:a, sendo que o p.llot!l de �m �ol�ados responl-18vCls pelo Justiç� o de.3r�to que �ecla-I '. .... dalra: nac�o,[lal aG T., G., b).
subordinados, mandand<l t:�S_l C!�� �pa.relhos havla SIdo atm- illm.de!lte e que o govern?! ra. ferrad() NaCiOnal o dIa 19 Do TIro de Guerra de In-I compromISSO a OOIl.delrapela:.
taurill' um rigoroso inqnerIt.o! glQO nas costas. ... 8ovle�lCo tomasse. as pr�vl� I de _Março, em eOIDI?emu-1 daya� recebemos .ama.vel; turma dos novos �eseF'71a:tas:;
pc.ra áP.urar 'as .. resPoflsabHr-l j�flto c_om o protesto o den.mas necessarla.�. para lm-Iraça?

do IV Centenar�o, dolcunnte p!ira ...:08 festeJOs que i c), almcço O!lereCldo a COID-
dades

.
e punir 8eV€I'am�mte Japao pe�Ia t;:;,mbem

� qu.e f08- pedU' a reprodu,cçao desses naSCl�ento do padre Jose de i se realizarao am.::.!lh�, 11,
l'
Illlssao examlllado�a,

.

os culpa,dos,
.

.. sem castIgados os oIiwlaes e, casos, '.... ,Anchleta. naqueHe prospero rustrlctO. Somos gratos á genhleza.,

! _-....r_:.
__ .. __ .,,_�'�_•. _-' _ _... � __ ..._�......-:""'"..__ .. �.;......_.._.��"}

., ,
, I

$tC�"iEt����Z; ii:;JliL.S�i�,J1.2·
D I roi E C T OR

��!,...,.� ...-""_...__�t'I!',........,�.,,-,,.,.,..-.�����,_
. ·1. J�l.�hH\.aJ]( ...•... I '
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Editai

° grande remedia brasileiro, -EI i
XÍl" de Nogu eira. 40 pharmaceutico I ....-""""'......--------

Q'll"llll"'1'''0 :!oã.o da Silva Silveira. I ll;'ll"g� ,_ ...
.... - 'i!Il� .,�"í;���n.

venue-se em todas as Farmacias,

D.ro.g..
a

..

TIa.
•

....
s e

.... cas.as
de cam.panha e

I� Deix�."mft.
. ..
C'r.�"ar'.Sertões do Brasil. bem assim nas U l'!.) d

Republicas Sul-Americanas.

Uopta.do.olm.ialmen.te· no Exercito 1,1",.9...
·

..1.·4"
,

IELIXIR
Com' o seu uso, nota-se em

poucos dias:. .

•

l' - O sanguelimpo,deim�
purezaS e bem estar geraL

'

2' - Desapparecimcnto de

espinha8, Eczemas, Erupções,
Furunculos, Coceiras, Feridàs
bravas, Bôba, etc.

S· - Desapparecimento com
pleto de RHEUl\'IA'l'IMO, dô·":'

res nos ossos e dôres de ca

beça. .

.4' � DesappareciD!�t:to das

manifestações syphilitlCaS e

,de.todos os incommodOs de

fundo syPhilitico..

.

5" � O apparelho, g�stro
.intestinal perí'eito, p OIS o

c. .«ELIXIR 914» não ataca o es-

liii:����!{ª�A

XAROPE
Sa JOÃO

E' O melho! para a

tosse e doenças do peito.
C;ombate as constipações,
r:esfriaJós; coqueluche.
bronébitch� asthma.

O<Xarope São João
protege"e lortifica a gai�
ganta. Os btoncnios e os

pulmões. Milhares de
curas assombrosas L

Declaração fo abaixo assignado domi·

CiliadO. em.
Sl1

..

bida, leva. a
..

o

Iconhecimento do Commercio
que não se responsabilisa
por despezas feitas por sua Imulher e seus filhos.

Blumenau, 10-2-34. I
NATAL THO MA ZI

Coletoria d�I:���;U Estaduaesde\Edital de t8. praça deiPequenos f\nQuncios
E D I T A E S r venda e Arrematacão. lAnnuncios nesta secção: 4 publicaçõ.es, 2l0S sabbados atê 3

.

� ; cms. 3$000, de mais de 3 a 6 centimetros 5$000
-

l·�· ---------------

Imposto d.e.>.lndustrias e Profissões o Doutor Amadeu Felipe da Luz, Juiz de Direito da Co-!
---

.

marca de Blumenau, Estado de 'Santa Catarina, na forma da lei, etc. !����� ....-::� I������

De ordem do sr, Coletor de Rendas Bstaduaís nesta Faz saber aos que o presente edita], de 1 a. praça com o I g DF·.&. .. I H: t: �:I �?

cidade, torno publieo� para o conhecimento de todos os praso de _vinte (20) dias v�rem, ou .dele conhecimento tivere.m,IE
t r renas Me ro B I g Dr. meu, H. Pape li

interessados, que durante o corrente mês de Fevereiro que no dia 12 de Març-o vindouro, as onze horas, na perta prm- i}. ADVOGADO :� 1$= . . ;�

em todos os dias uteis. se arrecada nesta. Coletoria e e� c�paJ. da PrefeitL:ra Municipal, nesta cidade..
o porteiro dos au- I}� Causas cíveis, commeroíaes ; (:. C:lm.1Ca geral e �)

todas as AgencíaS�Fiscais de Rendas Estaduais do Muntcí dltor�o �e$te JdU.
IZO, ou

..

qUfm _

suas

ve.ze.. "'.c fIz�r dtrará a publico (t'� e

.crimínaes . �� i �'�
Especialista para moles- H

Pio, o pri..m.·..e.ir.:u.).·. s.amestre do imposto de Industrias e .. Pro. pregao e ven a e arrema acao, a quem mais er e maior hmco: R M' G'
; I: tias de garganta, nariz, :)

afere
.

d d I' .,-'
.

t b . P t': cua mas eraes : I:. :)

fissões, relaJivo ao corrente cxercícío. cer, aCIma. o preço a ava raçao, o seguiu e em. - . ar e
i : : f : ouvidos e olhos :)

íb
.

t do lote de terras numero cento ( sessenta e tres -1- (163·1); ::...:.::;:.:.�:;.:;..:;.:;.:;..:.:.:;.:;.� �: . .:�Os srs. contrl um es que deixarem de satístaser o pa- da Il h It . -R (J' Dist ··t d M duba.uies C .,! : Bíumenau - Rua Píauhy ;

.gamento do mesmo, d�ntro do praso acima. determínado, ,..

til a. _oupc1va ega, I" 110 e, assaran u )fi;, J��sta o.mm-!: ::����'';':;':;':;':l : :}

pOderão.fasel-o nos meses de março e abril, acrescidos ....a, .adquírí.to por .compra de Rudolfo Arndt, coul'ortne escn�u.ra : : ������

'com as Ulultas de 10 e 20oj.respectiv!1mente. .

_ re_g1�t;ada no Registro de Imoveís desta Comarca, 10'
.

OfICIO,: ACHILLES BALSIMI :

Exc.e.CU.dOS estes prasos, s. e.rão extraídas as certidões de
nu livro

nu.me.ro
3-H, sob numero 2.916, contendo tt area de �: :� i>&l.���:!!.�*1k<J:*1'..��*,:!!.*,�1'..�'!J!..1'..��)f?

Divida,;,Atiya e remetidas á Promotoria Publica da' Comar- 120.0.00 metros quadrados, extremando na rrente com ter�as de g ADVOCACIA �11 � DR. GEORG RICHTER ;:

'ca., a

..
.fi.·.m.......•.•....d.. e. ser ínícíad... a a cobrança executiva, de

-

acordo Ht'mnq�e Gaedk�, nos fundos ao Oeste com ter!a.s de R<?1noldo f: :� � lt
'Com as leis em vigor. Rassw�ller, ao �orte �om terras de JOãO Marciniak e ao Sul f! Civil, Criminal e Com- :� � Medico diretor do Hos- �

, com ditas da vruva Zíbell, avaliado por oitocentos mil reis (Rs ; . : � pítal Sta. Catharina
�

" : Decreto nr, I de 4 de Janeiro de 1934 800$<'00).- Bem este pertec inte ao espolio de Guilherme BU1Z'I�: mercíal =i � ;;;

L, k�!�e que �e aC:la em_ poderd�o inventariante Carlâs Butzke, a ; ::;':;':;':;�:;".-':''':;'�� ; I �
Formado' na Allemanha �

[f '. .

.

.

'.'
.

.

c J requenm�n o serao ven t os p':lra pagamento as custas e $����$�<i$'�.�Hf� � e no Brasil �
! .'

De ordem do .sr. Coletor das �endas Estaduais nesta Impost?s devidas pelo presente arrol�mento. E que chegue ao i * I � O
-

CI"
}t.

-Cídade, torno publico para conhecimento dos interessados conhecimento de todos mandou expedir o presente edital que ! .

.'l >t� peraçoes. rmca Geral '!!.

que de acordo com o De�re.ton.l, de d de Juneiro p.Lflca, será publ!c�do no Iog�r de costume, e outro dê'iVlHtI teor pa- � J. FERREIRA DA SILVA *1�hf:P��t{"999�9;P9999� �
.facultado aos devedores ue Impostos, taxas e multas, que ra ser publicado pela unprensa, na forma da lei. Dado e passa (;:

, Advogado J'{J
9':,;.g;;,p�.

até 31 de G.':zembro p. lindo, constituiram «Divida», o pa do nesta cidade. de Blumenau, aos nl)Ve de fever4:'iro de mi1l � 1 imessa .i, de Fevereim. -: ! I
�:
�����

g�mento e� 6 prestações, durante o corrente ano, bem as· novecent?s e t_flnta e quatro. Eu, Frederico Kilian, escriyão que\l

�l
� Dr. J. BERGER h

�lm, o perdao de multas, custas e porcentagens pertencen-I o escreV1
.. (assmado� A!l?-�det: Felippde da l_uz, estavam coloc'l-\ � � : g

'168 ao Est_ado e selos, aos devedores que. durante os !Ile' d�s e .devldamente inutIlIzadas, uma estarnpllha e&tadoa! de dois'! ,..
2 l:

Clinica geral, Espec.: doenças ;.

zes de tl A N E I R O e F E V E R E I RO. liquidarem mIl reIS e outra de saude de duzentos reis. Está conforme. ..����'*t���?�����.\)' : internas, do metabolismo, Se- :�
$eUS debitos, sendo que, ." ao contribuinte que até no mez o original.

.

�.&tit�:t<)t�����������4;� � nhorn!:" e crellnças. Venereas :�
... f

. BI
�.. {

e pelle, ·tu

....
e

......•.
eVp.relTO

.

Dão
•...ini.ciar O

_ p.a�a.me.nto d,a
..

s. p.restaçõ.es .:réf?- umenau, em 19 de fe\�ereiro de 1034. � DAI$? dI'
t, .' � :

rente ao seu deuIto, D.cará InIbIdo de lTIIClal.o em abril e j::
• _

\ti
f. ire noess �:

RUA s. PAULO. N. 79 - BlUMENAU
:

q
....
u

.

.ando iniciado em fe.Yereiro e até 30 de abril não procu:1
O .....scnvao: FREDERICO KIUAN. '.! Méaico do Hospital SI:!. lzabél � .:;.::..:;.;.:.;�.:;..:.:.:;..;.:.�;.:.:.:.=:.:�.:�.:;v:;.b

ral' satisfazer .o pa.game!1to da 2::1. prestação, será ímedia- . 'I O P
,-

R J. ç Õ E S �,....._...,..
�.......-..-.-. �,........".........

:tamente excluido do favor. de 'lhe faculta o referido r���<0�:<:::::1:'<:::::1� :'<:::::1���<0<0���,"",=-,<0�"'Ó�1 �
[!, -

;

* �:"" :�
·<1ec�e

.. �r.o.,. (art· I') .s.end.O.' que ,nesse. caso, extl'air.se-á a il ;) I: Oilli.ca Geral � �� l)lario Tavares da Cunha l�
ceI'tl.dao.do restante da divida, afim de que a Promdtorla � Credi4-o �lilil'llt1)l10 nreÃ;a'� C4 f·�� "'-,�é,' .� .. � �� ... � r lMD'l1 "}

,Publica, providencie para a cohrança executlva (art' n·).�; I.·.l! l l' i�i
"

UI
. ir" �l..�!'. j I �t� .,.�-... � ��$i�':rt",� �'t)<»;��<!i��.t f� IIt o :)

.. .... .

Outros esclarecimentos serão prestádos por esta exa· a o maior e mais acreditado Club de Sorteios do Brasil a �,��������:!>�itlt����� . � g
..... ·,toria, em todos os dias uteis, com referencia ao aludido a' a * DOI" ""'i � �� Tabelião do 2. Oficio H

.decreto, a todo contribuinte que o s::>lieital'.
. a

Filial em FlorianopoHs: ;J � r. lV81ra e 01 va � f; BLUME�AU F
Coletoria de Rendas Estaduais de BlumeDau, em 2 ;? Rua Visconde de Ouro Preto N. 13 au' �.. ""UI'í t= ·5

de .feverel·ro de 1934, &l\, R lt d d � I :::.t,
- Ad/Jog.i1dO * ':: Santn Ca'lB rl'ua :::iesc:. a

.

o o 222' sorteio, reallzado no dia 18 de Fevereiro de lm4 ,
�

� -

)
tlSS. E. LI M A, Es(·rivão. II.... Alametlü Rio Branco Jb :.

& C d
l!!; .,

., � ........._,..__ . .._;.� _,.,_.. .. _ ._.._..._..._ _.._...._._ • ._.._..._....._

�
a .erneta n. 130481 � L��}����:;:;������il�-��

d PE"'emio no vaicr de Rs. 5:1�C�OOO a
'.' I 1: i" � J •

�." l�'
FoI premiada com mercadorias, moveis e tecidos no �\ .�::::;���.T········���:.:.:{·l· Lmta� ue

I

C[i3Cão
.� �

valor de ClllCO contos cento e vinte mil reis (5:120$000), ;, CLt- l: T B R A fi A 'S

De ordem do sr." Exator das Remia's Estadual'''' de!'lta Cl'da-
.

í) d.erneta n. �S.4S1 p0rtencente á prestamista Maria de Lourdes í( {.' ., I �.'� � h�rJQP'f!l'"� -' U, �antos, resIdente á rua General Bittencourt, 48. (_, H A D V O G A D O �í �[i h�r Ih.Hi �3
de, torno publico, para conhecimento dos interessados, que, de I (t. P�efmíos no valor de Rs. 30$000 4 (':' RUA 15 DE NOVEMBRO :;:1ncôrdo com o Decreto n: 32, de 20 de d€zembro p. findo, f.i('ou � �t fabolida a taxa de viação terrestre, cr�ad.a, pela lei n: 1.556, de í) 10.529 - Manoel Roldão Silvll; Imarui dI: B L U M E NAU .� !

28 de outubro oe 1926, na parte que incide sobre vehlculús mo- l\, . S.lt;l - Amelita Ricbard R'Óc,hu, Pulhoça a :
I :5 i n Doutor Amacl...,u Fe1iDDfI eb

vidos a mo. to. r,. e creada, em substituiç,[l.u, a taxa
..

de $100 (cem. 1 6.089 - Rute Pavan. FJoriahopulis . a �:;.,:;.:;.:;��:.:..:;..:;..:;.v:d II Lu�, Juiz de Di;etto dai c! ;)m',:'l�
í) ].434 - Paulo Borca, Brusque

--

reis) por litro de gazolina consumida, a qu�l, será acrescida ao u, 1;:.'727 - �1a]'ia Hodrigues, ltajahy & :;������.�! ca de Blumenal1, Estado de

preço de velida da gazolina ao consumidor. 1& 9.471 - Paulino Torres, Flol'ian(}polis � �� :j I SI1 nta Catarina, na forma da lei

". Compete ás Cia., OU Emprezas exploradoras (lo comercio 1 ? (j.(j,O - Ar}' Camargo, :'1andllI ",'�: Dr l\fi 9.x AmaI·�li �� ! et�...
.'

d 1· d
.

f' d E t d ' "" 5.874 - Manoel Pe.reira de Mello, Huguassú 11

f'
. ,lu

U'i I F '

.

e g.azo ma e aos que. a a quenrem ora o s a o. por comta.1 í) lO"'J O D' "'I" ;) : :, .-az sa,ler aos que o JJresen'

lU, �. :;'
- sn�iill �

Ulra, L' oriallopoiís U,
. ,

P"üpria:, o, pagament? da, taxa .acima referida, e.sse p:lgamento �. 1J.úl)9 • Rnfmo L.aJ:doso, ltinga í); AOVOGAOO : I' t� edital virem I) dele notkia

sera feIto a Tesourana e Exaíonas do Esta.do, ate o dta 10, or (J. G. .. :\, tlVerem que, tendo pro�edido a

,.

d' d �l d
í) Premias no v.:dor de 1r".5. 10e:oo' � RIO DO SUL li

meio' e gUla, isenta e se os e será . evida sobre gazolina ven- u,
..,' o li '�

.
;{! �ueL:ada<;ã� dos be'lsc? GEORO

d�da no mez a;Jterior. a 9.451 - Joana G, Alves, Trindade a, �: ;.1 ltEIS, faleCIdo neÍ>ta CIdade aos

As elas., Emprezas esplOl'adoras do .cowercio do. g.azolina; ct
m 2.128 - Jd!r Mello Lisbôu. Laguna a, ��..._�,,____'_'..�. I vinte d.e Dezemól.·o de 1933,

t t fr ã F d 1.)·.�.',9. - AJ.h.a. .f\ss.un._C'ão,·I'.·lorianupolis ""'<at{>>U"' "" .J."'=-"'".,. ,,.�"""' .... .,.. '> d h
ou seus re.presen an es, anquear o ao ISCO, to a a vez qlle

- �;i; .,.,..,. ."....,.,...,.".... "' ..,.;O·� .... ,.,.,. /I ','o sem
-

elX��T erde1ros "'0·,·or1"-
_ íl 0.0",8 . VIctor LlIua, 1\1afru íl ... ""

., -

J'ôr solicitado, os seus registros ofieiais de vendas, bem como" � 4,4',,1 . }'dexundre Schauffert, Burra do Rio � * Erich KarmaIll1 �! ll1éfite cO'lhecidos, convoca a

fornec"rão com exactídão todos oS esclarecimentos e informa- (i V!85 - Isaias Mendes. Camoos Novos <1

j �
'.> I todos que tiverem direito a es,

.çõés que forem pedidos sobre stoks, consumo, Ilenàas, expedi' ;J 5·�S') - Durmes ]ozino AnrlÍ'ade. }\l'atinguaba � �
Dentista * I ses bens a virem habilitar-se,

_

t d' d t d
. U, 3.5.201 - João Honorio .da Silva, r'lorianopolis íl

.,. 1,' 11
'

d
çoes �. C'7 sen o am a que, o os que comercIarem pom. gazQ' & 12.588 _ Joé Arnerico de Souza. Laran"'eirus u.';' Rua 15 ôe Nooembro. � I

O p:3Z0 oe n ?vel1t� ias, sob

lina aa.querid.a .!õra do Est�do, p.or
c

..

onta propri�, ficam Obriga.\ /) 8.342 _ Olindilla Vieira Silva, Flo1'Íall�polis í) il.i � I 11 as penas dn. le1. E, para que

dos a ter um ltvro de regIstros de vettdas, deVldamel1te rubri- u, u.a, I;
le,e{one nr. 203 'P II ehegtle a noticia de todos, man°

d I E t L-" I 1 1 d I f 'f' d
íl Bsençõe.s. 'de pagamento "'or cinco s _·,""'�o.s {�""_..,.. ""� .., "'_""' , '" � do ,.

ca O pe O xa or -'-' Isca oca, o q ua cona e especI lea amen- U,
... _ ""..,...�"'y;t". �v..."...''''' ,.vo;; .,.+��c���4i!>

>

U expeOlr o presente, q ue se·

te a entrada e venda da gazolina. (i, 0.61}4 - João Costa Neves, Lages � I......,_,_�,._..,_............,...... �.-.-I ra afixado no logar do

Qua.lquCl infração será punida com a multa de 2:000$000 /( 6.568 - Al'minda Gevaerd, Ftoriallopolis d .;
-

: : costume e publicado pelá hu·
..

"d 5 $
..

f f
� 7.294 . Ary Seppas, CaDelinha I

{.
D t P' '1. A

. :<i·' .

e na remCI enc'a :000 000, e, SI, a 1ll fação se re el'ir á so- a 6.450 " Herbel't Boeh,m Blumenau a (i ou or lragluc rauAo:) I prensa, na .ornw, �la lei. Dado

negação de 1a;x:a, além. da multa ficará o devedor sujl?ito ao na- J! ti1.759 _ Jorge \Vollinger, Tijuquin!ws ';1�: •• ...:) 'e passndo nesta c'dade de Blu-

g;unento daquela por inteiro.
•

li. 10/:47 - jilp.inta Maria de Jesus, ltajahy
(\ �< Chmca MedICO Clfurglca �ç i mel1�u. aos 11'8S de Janeiro de

.

ficou tambem abolida a taxa sobre as btcicletas de uso a 2.:91,· João José Alexandre, Itacorobi a J :5 i mil nOVf.'Ccl1tos e. trinta

par"tl'cU' !are's
í) 7.119 • OJindino H. Avila. Florianopolis í). 'Partos. li'Tolc;>4,1· ... S de

.�
I me quatro 'Eu Ti' d

..

.

.

. u, J::UJJO _ NiJton Kucher, Blumenau.
u..:, �., co •• íl:I .' ,.E re enco

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumena.u, em 4 de ']'a- í) 4 "8" O 1 -,. d PIB I I J P
;)
..

1,; ••: Senhoras e Crianças) :.' ! Kilian, PS.cri.Vf!.o q ue o escrev. I.
U,

. .i) ;, - r anum� e au a uec 18 e, oão essoa l\

.neiro de 1934.
'.

í) � .:: Tra
..
vessa A"ymoré :�Ie f<ul,sc.revo. Blumenau, .em 3.

E L· E'
- U, Florianopolis, 18 de fevereiro de 1934. U, '. de J 1 J d 93L!. ('

.

asso . lma sCrlvao � ii :: (F.ulld08 Antor..io Reinert &Cb.) : I, .

al e l'� � 1. '.. ,."sslgna.do)\.í,. VISTO Os Proprietarios íl;: : I'
Al1Iadc,u rellppe de luz, luiz

� j�ão p.';)� O. Carvalho eh & �
.:.�::..:;..:;.:;.���� de Direito. (�sfav3.m colocadas

�.
FISCAL DO GOVERNO FEDERAL

•

aves Cia. u, I U1�a �stampl1ha estadual de

u, (J, dOIS ImI rEis e outra de pduca

d
Agente em Blumenau � I çilo. e sá�dê no �alor de du-

;) Herciilio Ferreira & I ,zentos .rels: .que .tOral.TI devi.da-
u, RUA BOM RETiRO, Nr.12'" I fl'ente wutIllzadas). Está C:Olí-

ii (!. I

j
forme:: o origil�ai.

a�<0����<0�������<0��<0<0�"'Ó�""-:5& I Blumenau, �m�) de J�nciro
de 1934_ O Escnvào :

fREDERIl�O KJUAN

r�����*��:,;�*.1!�**�*-*�*5::1�. .

FARMACIA �.
� CRUZEIRO DO SUL·�
� Rua �cl��o�ov�,l�o, 32 ill�=;;�:::l\
oi{ Atende rapidamente � .

�. Serve com esmero *iH ADVOGADO. B'
� � ! H RUA 15 DE NOVEMBRO, 37 :�
4{ SERVIÇO NOTURNO �T

.

I � PERMA..NENTE � I í� 2. ANDAR.' ��
999999r9q;�9q;:-;;;�!ii'il. '9"'" ..:;;;::r99"'� .: :�

:lr Y')II ' ....... ��_"�_'_.._,._,_�_.........__

1;':-.

I�===-==·�=�-
I
,

EDITt\
fi

L
De ordem do Sar. PI'efd�o

I' prcvisorio f�l.l.;·o p;iblico., qt.:e
durante o mes de revuelfO ar-

1 recada se o impo,.,to de Vei'::�l-
los e plac2s, referente ás car

roças, carros, bicicletas, �tc.
e l'elativo ao eX{;rCiciO cor
rente. Findo o mes marcado
{) imp .... �;tü só será reeebido:

I acrescído da multa le9'31 ü:.i-
.

d
�.., ,

,clan (I-se no mes de Maio a
i cohrança executiva.

! Thesoumrin Municipal de

I· BIumenau, em 5 de FeVel'l'i·
.1'0 de HW,�.

I AUrelio Kaeslner
Tesoureira Jfwlicipal

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



Caixa Aposen.tadoria
Ernpre'zQ" Força

Relatorio

lI","'e Pensões dos Empregados
Catharina

da
Luz' Santa

N· 3 .. 1933
,

'

C'onierencias medicas 2 Pequena drurgia
, ,

I'
6 hospitalizações, com 98 diarias.�

A Junta Administrativa da Caixa de' Aposentadoria e Pensões dos Empregados Como se verificou no ano anterior, tambem neste ano a Empreza prestou
da «Empreza Força e Luz Santa 0athal'ina», cumprindo o que determina' o ariígo J49_do o seu valioso auxilio aos associados que, por motivos diversos não puderam ser

Decreto rr 20.465 de l' de Outubro de 1931, �em o prazer de vos apresentar o relatorio atendidos pelo serviço medico-hospitalar da Caixa, gastando a quantia de Rs: 1:325.000·
,concernente ao movimento. desta Caixa no exercicio de 1.933. com o pagamento de diversas contas.

'. '
.

. .
.

. .'. ." .'

OONCLUSÃO '

'JUNTA ADMINISTRATIVA

CONTRIBUINTES
"

i,' 15

"'"

. Manteve-se em exercícío, inalteràda. durante o exercício em relato, a Junt?-
Administrativa empossada em 7 de Novembro .de 1931, tendo-se reunido no decurso ..

do

,':1110 em apreço em 3 sessões ordínarías.: citem

CONTRIBUINTES:

Em síntese, aí está relatado todo o movimento desta Instituição no

decurso do ano de 1933.
Permanecemos, no entanto, eo inteiro dispor daqueles que por ventura nesse

de quaisquer outros esclarecimentos.
Blumenau, 26 de Fevereiro de 1934

alto Rohkohl Presidente
Oswaldo A. Gleich. - Secretario
Ernesto Knaesei
Peter Ziemendorff
Erich Weise'

o numero de contrib9intes"elil 31 de Dezembro de 1933, era de setenta e seis
: (76), sendo. o seguinte O' 'movimento tlurante o exercícío:

Total dos contribuintes em 31 - 12 - 1932 75
Novos, entrados dnrante (;) .ano de 1933 _,g" 77,
Aposentados, desligados do serviço ativo 2'

Empregados que SP. retiraram da Empreza 1 3

Total dos assocíadosetívos em 31 - 12,. - 33·
---. 14

Total dos apos�ntad.os,· em 31 - ·12 - 1933 2
.

Total dos contribUintes em 31 - 12 - 33 76
Em 31 de Dezembro de 1933, achavam-se todos os associados desta Caixa, re-' Igularmente inscritos, com 1881 beaeücíaríos, assim distribuídos:

" D E'BIT O

�. 'Il�---B-E-N-E�'F-I-c-ro-s-.-R-E-G-U-L-A-M-E-N-T-A-R-E-S--·-------------�.�."".". Secções Asds.oocsi.a,.·
-

Beneficiarios inscritos I

t1 '-'

- Aposentadorias por Invalidez 1 :391 $000

. J '.... .
__.

'.

�spo2as I Filhos Filhas Tvtal �:��ig�� ��:���fares ���§�:�g 6:409$100

l idministração ...' ..•... 14 12 28 DE!3PEZA DE ADMINISTRAÇÃO
l Instalação e coneertosr...':' 31 24 61

�,.Usina hldro-eletriea .....
.

4 4 14 Pessoal

� Oficinaruecanica
..,

6 4 3 9

'j"1 C'o.n.s...e.l'
..

v.a.ç.ã.o e co.nstruçãO 19 17 . 31 73 MATERIAL:
.

Total dos ativos � ---sr
...

� Material de consumo

I Aposentados .

2 �, Alugueis

� ..

,

.

Tot�lis
. 76 63 Portes e telegramas

" Publicações

I Assinaturas de jornais
Custódia de títulos

.' '. ....
.

. . .
.' ..' Comissões bancarias

". '.
TêIl1 sidÔas maís amístosas, as relações observadas com. a Empreza., força el Despesas míudas .

L
-.

U

..

Z

...

Sa

-. Ilt.a. c.at.h.ari.n.a, tendo .. cump. ri.d<>. ' 1

..
egalm

-,
en.te, .a8.s.u..

as

...·.O-:b.... r.l.·ga.. çõ.es
. financeiras, efe- I· fuando os .deposltos dentro dos prazos fixados pelo Decreto li. 20.465.

.

BAIXAS PATRIMONIAIS
....� , Cumpre-notar quê, além dessas obrigaçi'íes legais; a Empresa tomem ainda a' .

·

-seu cargo o oagamento.."das «íudentzáções», contribuição essa ínstítnida pelo art. 43 do I Depreciações de Moveis e Utensilios
·

supracítade Decreto, á gunI estão sujeito todos aqueles associados que se inscreverem

lj
RESERVAS CONSTITUIDAS

· cpm tempo de serviço anterior á fundação da. Caíxa. .'. �. '. .

I
.

' .

Concorreu a Empreza para essa .verba eom a quantia de Rs.' 2:810$200, que" Resultado Liquido deste Exercicio

'.

é I) total das contríbuíções devidas pelos associados ativos, durante o exereícío de 1933.
.

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO
. ", "--------------

.

Tem esta Junta a: imensa satisfação de' transcrever, para conhecimento dos Isrs, associados, o trecho final do acordao proferido pelo Conselho Nacional do Trabalho, j
DO processo relativo á proposta orçamentaría desta Caixa para o exercicio de 1934,

pu·ll:----------------
........�-�

blicado no

«D.
Iarí

..
o., .0.Ii{'i�,l» d

..

e

..26."
de

D€.Z.e.
m

..

br.o d.
e 19

.. 33.-. Lê�.S.
e no f.inaldaquele a.cor.dãO'-.1 CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIA DOS

aprovando o referido· tll'çl:J.IDento com algumas emendas-, textualmente i-;
_._.

,
«Outrosím resolvem. citar a Caixa pela pontualidade e correção, não só» lt . MENSALIDADES
«nas

..
remessas ·.d.os. elementos de escrituração como tambem na observan-» It

I
Pessoal da Empreza

«cía das instruções vigentes.»' ,

Reconhece, '
.. poís, aquela alta autorldade, com isso, os esforços empregados JOIAS

pelos dirigentes desta instituição para o pontual cumprimento, não .só das disposições Iniciais _ Pessoal ativo.
legais,.. c_om.o.'. tambem... ,. da.S l.·.n.....8t1'.uções daquele I,n.stituto Fiscalisador. '.:

.'

.

.

. .). Iniciais - Aposentados
INSPEÇAO E TOMADA DECONTAS .".

.

.

I.'
Aumentos de vencimentos

No período de 21' a 26 de Agosto de 1933 foi esta Caixa. inspecionada pelo
.

INDENIZAÇÕES
sr. José. Gon;ara!_ muito. digno Inspetor do Conselho �acíonal. do Trabalho, que procedeu .

· a uma üacatísação de todo o serviço da secretaria e tomada de contas dos exer�

II
Pessoal ativo

cicios de. 193112. .... . '.'
.

.

.: Aposentados
.

Declara aquele alto tunctonsrio no seu relatorio que encontrou em ordem os
CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO

serviços da Secretaria e',. que considerava ·magnifica a situa;çao fínancetra.da nossa Caixa. •

SITUAÇÃO ECONOMIÇ07F1N'ANCEIRA . QUOTA DE PREVIDENCIA

Conforme podeis veriiicar pelo anexo rr t, a r'eceita geral do exercício , cons- CONTRIBUIÇÃO ..
DA EJ'I;1PRE�

tou de Rs: 63:879.000. "', Tendo sido orçada em Rs: 51:Joo.ooo, a arrecadação, assim,
A.ti.JUID.ADE .DE 1 1/2./' SOBRE A RENDA

foi superior á previsão em Rs: 12:799.000.- Oomparada á do exercício anterior, houve
tambem um aumento de Rs; 7:'121.390.

.

.. '
,

, A despesa reàltsadàutíngiú a quantia. de Rs: 13:728.100 (21, 49°/0 da receíta),
tendo sido, portanto, R�: 2:062.90'O.inferior',á, orçada, que. é de Rs: 15:791.000.- Compa
rada á do exercício anterior, houve tambem redução no totalue Rs.. 2:070.600. No ane

xo rr 2 está detalhada à exe�ução orçamentaria.
O saldo dé exerciéio, incorporado a «Reservas Comtituidas» (ex-Patrímonío),

montou a Rs: 49:821.300, elevaudo assim a Rs: 107:288.610 o saldo desta conta, que cons-
------_",-------------�

títue o patrímonío desta IllStituição. BLUMEN:A_U, 26 de Fevereiro de 1.934

APLICAÇÃO DE FUNDOS IHSPONIVEIS Otto Rohkohl Oswaldo A. Gleich Gustavo Stamm

Presidente da Junta

Anexo N. 1.

Demonstração da conta "RESULTADO DE EXERCICIO". apurada em

31 de Dezembro de 1933

6:000$000

297.500
720.000
37.300

108.000
60.000
33.400
57.800
5.000 1:319.000 1:319.000

329.600

49:821.300 ,1.'Rs. 63:879.000

7:625.000

C RE'DITO

4:193.500
26.400

.
312.500 4:532.400

2:810.200
13.900 2:824.100

25:039.500

14:981.560
.

RENDAS PATRIMONIAIS

JUROS DE APOI.lCES
JUROS BANCARIOS

4:250.000

I247.800 4:497.800'
Rs, - 63:879.000

A importancia aplicada em titulos federais, durante bano em relato, lllontoli'
a Rs: 48:039.600, com a qual foram adquiridas 56 apoUces da divida públkà. federal de
diversas emissões ao portador;no víl10r nominal d� Rs: 56:000,000, aoj4ro a.,auaJ êle 50/0.

·

.'

Como podeis verificar pelo anexo If 3, a importancia .total a�)licada na COIl1pra
de titulos,' elevou,se a Rs: 82:258.700, compreendendo 100 apolICE's no valor nominal de
Rs: l:ooo;óoo cada uma, o-q I;e,jam Rs: 100:000;000.

.

AfOSENTADORIAS POR.iNyÁLIDEZ
.

Durante o exercicio em reláto,·. foram conCEdidas pela Junta Adnilnist'ra"
tiva 2 aposerrtadorias por invalidez1 a vigorar ue 13 de Setembró' de 1933, >no total de
Rs: 390.ôoO, mensal, a,saber:--.<. " .....• ,. ._'

N' 1 - Fri<:'dric.h ',XI, Heitmann - Fevereiro -..;..._ Itajaí - Rs: 200.000
:{. 2 - AntúuÍo }�uclm' Carpintei#O - Itajaí � Rs: 190.000

SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES .'

A caixa dispendeu no decor:re.r do e;;'ercicio' de 1933� ,as importi.ncias de ]la:
2:492.000 � Rs: 2:ó26�10o, l'eSpf:étivame��e, con:; a aSBis�encia medfca e hospitalarpre�tada

.

aos aSSOCIados e membros de suas IaID1lIas� E. o segumte o mOVimento '. desta secçao !-
'.

Pessoas atendidas 63
.'

Exames de raios.X 1
.

Consultas ;')9 Exames gineéologieos 4

Visitas domiciliares 20
.

Exames de laboratorio 11
Visitas hospitalares 184 Aplicações. de injeções 17

CU1'ativos 86 Alta mrurgla 6

Secretario da Junta Encsnegado da Secretaria

Quadro demonstrativo da
lativo ao

Receita

Ane�o N.2 ..

"Execução OrçamentQdc�". re-
ano. de 1933

'

Somas

������ Diferença 1

Imp�l'tan::L:: 4J m�is
7:625.000 11,94 425.oco
4:532.400," 7,09 532.400
2:824.100 4.42 282 121:000.000' 25 39

: 4; 00
:0 .500 39,21 4:0�.-:;'9.500Hi:20o.ooo 1 g·�no2' 3 �

2....
. . .

·.V'_" 00 0, ....0. 3:160.200
'2��:��oo'" 4:;57°'8°00 6,65' '

.. 1:750.000.
1-=";"-__---=-.1_:_:.-=4�.2·::..::o�o 0,39. 47,800
51:100.000 63:879:000- '··'1oc;:OO'·' 1.2:779,000

,���-----=�-=__�� a

7:200.000
4:000.000

TITULOS Prevista

.
Mensalidades de 3°/0- Pessoal daEmpresa

. Joilis�Inicíaes e aumentosdevencirnentos
IudÍ:mizações"Pessoal a.tivo e aposentadO
ContribQição dO" Estado
Contribuíçilo da Empre�a
Juros de. Apólices
Juro& Bancários

-.-

Contin:l.ta

'0 ." .�

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

presidente da Junta

Blumenau, 26 de Fevereiro de

Oswaldo A. Gleieh,

Secretario da Junta

1934 Resolve:

De ordem do sr. Cap. Prefeito tio Municipio, faço pu
blico que no dia 20 de Março corrente, ás 10 horas, neste

gabinete, serão recebidas e abertas, na presença dos

interessados, propostas para fornecimento, ao Hospital
Municipal, de generos alimentícios e, outros, constantes
da relação abaixo. '

Os proponentes deverão observar o seguinte:
a) A proposta deverá ser apresentada em envelope

fechado e lacrado, nela constarido relação nominal ,
dos

géneros e respetivos preços unitaríos. Essa proposta, que
será em duas vias, deverà estar com a primeira devida
mente selada. Os preços deverão ser escritos por estenso
e em algarismos, não sendo permitidas emendas, rasuras ou

entrelinhas nas propostas, sem a competente resalva.

.
b) O proponente que melhores vantagens oferecer,

I tícarã como íorneoedor do reí=rído Hospital durante tres (3)

R I..., 129
I mezes a contar da data do respetivo compromisso.

j'
eso uçao nr. c) A Administração Muníeípal reserv,a,-se

o direito de
anular a presente concurrencia ou 'excluir dela uma ou

O cidadão Jacob A. Schmitt,
mais pro'po�tas, sem ,que. pO!' i�so, possa caber aos propo

Prefeito Provísorío do Muni-
nentes direito a qualquer musmsaçao,

cipio de Blumenau, no uso G E N E R O S UNI D A D E

das suas atribuições,
RESOLVE: Arroz

'Nomear a professora Almida Assucar

Trisotto, para exercer o car- Feijão

14:535.790 go de professora da .escola Farinha de trigo
.mixta do Caminho dos Caça- Fubá

�:325.ooo 16:§60.790 dores _ Floresta _, creada Farinha de mandioca

_

Rs. lo7:820Alo com o Decreto Nr. 45, perce- Macarrão

I
CONTA DE COMPENSAÇAO bendo os vencimentos que lhe I Batatas inglesa

.,' 'B,_an,',co, dO<,B"raSil C,I Cust6d"ia
10o:üoo.ooo competirem por Lei.

I Banha

Rs. 207:820.410
Preíeítura Municipal de Blu- Manteiga

menau, em 16 de Fevereiro Sal
,----------------------��--�------� de 1934. Vinagre

Jacob Alexandre Schmitt i-ímeuta do reino

':;oão Gomes da Nobrega Cebola

R I
-

30
Canela

eso UÇaO 004 1 Ovos
Queijo

O Capitão Antonio Martins Bolacha
dos Santos, Prefeito Províso- Araruta »

rio do Municipio .de Blume Maizena pacote
nau, no uso das suas atrí- Doce de laranja, de banana,
buíções, considerando a ne- d

.

b t kíl' e gOla a, e c.
'

1 o

l cessidade de seguir a Capi- Marmelada

Ital �o Estado, em objeto de Aveia
, serviço, I ToucinhoI resolve: Linguiça

" Designar o cidadão João Peixe
I Gomes da Nobrega. secretario Milho

! Geral, do Munlcípío, parà res- Anll
,ponder pelo expediente .da Fosforo '

f I?efeitur:
durante sua ausen- Sabão

,
Cla." - Soda

� �__�__��__������������
__��������__��' P�kHur�M�:c�� dem� AzpHe doce nacion�

Blumenàu, 26 de Fevereíre de 1934 menau, em 28 de Fevereiro Mel de, abelha

OUo .Rohkohl. Oswaldo A. Gleicn Gustavo Stamm de 1934.' Herva mate

'En(,afregado da Secretariá
,Antonio Martins dos Santos Caíé

. Prefeito

Somas
Saldo
Totais

Nomear o cidadãos Izidoro
Olínger, para exercer o car

Encarregado da Secretaria
go de üscal distrital de Ha-

, monía, percebendo os venci
mentos previstos em lei.
Prefeitura Municipal de

Blumenau, em 13 de Feverei
ro de 1934.
Jacob Alexandre Schmitt
João Gomes da Nóbrega

Gustavo Sunnm.

"BALANCO GERA.L", levantado em 31 de Dezembro de. 1933
ANEXO Nr. 3

IVO

. VALO�ER INVERTIDOS

Moveis e Utensílios
Títulos da Divida Publica

VALORES DISPONIVEIS

�:634.7no
82:258.700 84:893.400

Caixa
Banco do Brasil - Rio

50.400
6:015.820 6:066.220 saco de 60 kilos

saco de 60 kilos
kiloCREDITOS ,DIVERSOS

Empreza Força e Luz Santa Catarina
Juros a' receber

'

»

»

saco de 45 kllos
kilo
�aco

kilo
de 50 kilos

saco .de
garrafa
kilo

50 e 60 kílos

::,.._: ,

'o."
•

"

,c:, P,AS S I,V O »,

»

duzia
kilú

DEBITO;-; DIVERSOS . »

Aposentadorias a pagar
Outras contas a pagar

CONT � DE COM!?ENSAÇAO

379.500
152.300 531.800

Titulas em Custodia

RESERVAS CONSTITUIDAS

Resultado do Exercicio de 1931
Resultado do Exercícío de 1932
Resultado .do Exercicio de 1933

100:000.000
,

»

»

,

(Patrimunio)

1 07:288;160

207:820.410

de 60 kilos13:544.100
43:923.210
49:821.300

Rs.

-saco

kilo
Maço
Caixa
lata

>:,.'

kilo
»

�residente da Junta Secretarw da Junta
»

Blumenau, em 8 de Março 1934.

JOÃO GOMES DA NOBREGA
Secretario Geral

RUA QUINZE! 28

NEITZEL

PHONE. 28
)

,VELAS DE STEARINA VELINHAS PARA NATAL

'SABAO "VIRGEM ESPECiALIDADE"

ARTIGOS DE iA. QUALIDADE

Representantes em Blurnenau :

c O L IN

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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98 de' Fevereiro de 1934

"O

Malburg
LONTRA'

está sob a dlreeção do pharmaceutteo. João Me

deiros, que conta mais de 40 annos de pratica
profissional

LIVRARIA

PAPELARIA. CARL WAHLE TYPOGRAPHIA

Artigos religio�os

ITAJAHY BLUMENAU

�,

negociantes e exportcôores õe maàeiros
e rereaes

Secção fluvial

Rua 1::; de Novembro; 90 - Telephone, 17 - BLUl\-IENAU

OHerece as seguintes NOVIDADES:

, ..

::;
,'o

I Representqntes do mOinHO IH6LEZ

_ii...+5-;&& fEM

A Pharmacia Central

Trinta, annos de euceesso

são o melhor reclame para
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tra
tar e embellezar os cabel
los. Extingue a caspa, ces
sa a quéda dos eabellos,
evitando a ealvieie. Faz
voltar á eôr naturâl os

cabellos brancos.
dando-lhes vigor
e mocidade. Não

b-I-��
contém saes de
prata e usa-se

I"--�
como loção. .

,�,

5$000
5.000
5,000
6.000

6.000

5.000

6.000
5.000
5.000 .

5.000

M4ãWjii ·'?fM..,§U SiW4s+fMU'*MS**WYW'

����.j���:�l
Colegto Santo �

Antonio

.'. -

Manipulação esmerada e escrupulosa.
Não se substitue medicamentos

Productos de alta qualidade.
Especialidades legitímas.,

Des;confía� do remedio barato

que, muitas vezes, é imitação,

KiLi&SMFi $Má 1ft dSONtJiGfid §

I
I

í
I

fABRICA UE TELHAS fRANCESAS
PEDRO EULALIO ANDRIAMI

TIJUCAS -:-. CATARINA

MATERIAL DE PRIMEIRA

QUALIDADE E ISENTO DA

INFL1JENCIA DE

AGUA SALGADA.

Atendem-se pedidos
para qualquer

ponto do ESTADO

Represemantes:

Internato e Externato.

Curso elementar e Curso ginasial oficializado

Abertura das aulas do curso elementar:
15 de' 1< evereiro

Matricula desde ja
c urso especial de preparação para o exame de

admissão: 1. dJ fevereiro

Matricula está aberta

Inscrição para exame de admissão .

l' até 15 de Fevereiro

Exame de admissão: 27 e 28 de Fevereiro

Inscrição para exames de 2a. época:
1. até 8 de Março

Exames de 2a. época: 9 de Março

Matricula para curso ginasial ate 14 de Março

/

Contas Limitadas e Contas Particulares I
Claudio Edmundo.tUm engenheiro brasileiro na Russia
Mauricio de Medeiros; Russia. 6a. edição
Antenor Nascente, Num Paíz Fabuloso
Ivana Rowena, A Confederação dos MOrtos
Kosciusko B. Leão, A Visão da Mísetía através da Policia

,
" (Socialismo, Oooperatísmo)

Augusto Machado, Caminho da Revolução Operaria
e Oamponeza

-Laíayette Soares de Paula, São Paulo um ano
, após a Guerra

J. Co�ta Palmeira, A Campanha do Conselheiro. (Canudos).
Chamísso, O homem sem sombra.
Custodio de Viveiros, As 3 Luas de Mel.
Marío CapperAlves, Tratamento Sanatorial da

Tuberculose Pulmonar 6.000
Waldemar Coutts. O Desejo de Matar e o Instíncto Sexual 5.000 \

Menezes, Psicologia "

10.000
Carlos Maximiliano, Hermeneutica e Aplicação do Direito 14.000
Artur Castellaní, Televisão . 10.000

Darcy Azambuja Racíonalízação da Democracia . S.ooo

Jorge Salís Goulart, A Formação do Rio Grande do Sul 10.000

Massimo Bontempellí, Vip,a e Morte de Adría e de seus illhos' 6.000
Martim Gomes, As Loucuras do Doutor Mingote ....�_o

5000

I·
Galvão dI' Queiroz, Caíva. Contos 5.000

'.
P. Werner S. J" A Respeito á Vida Nascítura 1.500

Correio Aéreo: Aos bons paes
Aeroposfale i 'E'n'atural que a vossa felici

I dade dependa de vossos filhos
.

I e deles depende quasí da Sau-

fecha,. n
.. a1:

de; .?es.ta depen.de, quasi ex

Correio>' , cluslvamente, âe lhe, dardes de
, 3 em 3mezes, um frasco da

I afamada:

I
LOMBRIOUEIRAMINANCORA

I Não ha egual. Uma creança

Ide
11 mezes atacada de desín-

registradas - ás 10 horas teria perdeu 543 vermes de 3

simples - ás 11 horas qualidades testemunhado por está em viagem até

para: P. Alegre, Pelotas. seis pessoas idóneas em Itspe- Fevereiro
Rio Grande,Uruguai, Argenti- iú, MuniclfJio de S. Francisco Volta será publicada

Ina Chile, Perú e Bolívia. do Sul filha do Sr. Carlos J. Substitutos: Dr. Hoess e

Para o Norte Neurernberg, professor. Cada Dr. Richter.

aos sabbados
frasco é uma dose. Torna-se .de Consultoria: Lages, Hos- I

I
uma .vez em

.

café _com Ie!te. pital I
reg.istr.adas

- á.s 10 ho
..

ras ·'I.�t'·POls
do efeIto. nao precisa I

simples ,.. ás 11 horas d�e�a nem purgante. i

para: Santos, 8. Paulo. Rio, � eade-se em 4 numeros (1, 2 I
Vitoria, Caravelas, Baia, 1.3

e 4), cOllform� a edade, em ------------- i

Maceió, Recife, Natal, Africa, I t?dos?s neg<?Clos, nas farm�- I

Europa e Asia. leias desta cld.ade. e drcgari- Dr. Oswaldo Esp'lndula II.' .r

"

.

• as e na Farmacía Mmancora.
Oualquer outra informação, ! !fornecerá Q sr, Agente do

- NOTA: Se quízer poupar vos- MEDICO
.

Correio. da saúde e vosso) dinheiro com Clínica medica em geral
---------------

doença desconhecida e remédios e de Creanças
!

I'PECA
AO SEU FORNECEDOR

ahabítua i-vos no coraeço de qual- 11' ..

."
.

.
..

- Vias urinarias-uretroscopia
quer doenca ao deitar. dar um interna

L E V Ybom suador e de manhã, cena Moléstias de Senhoras Ium purgante de Lombrigueira '.
.

.

sem operação
I
Minancora, E' O melhor de t» Diatermia-Varizes- ,DO .

PHARMACEUTICO
l
dos quantos existem, e de eíei- Hemorroidas f

.

GOTTLIEB ELLINGER to rapido e Suave. I', ermento4 d t·
Residencía: HOTEl.. HOLETZ

oom o annos e pra 1- Muit2S diarhêas infantis são !ca na Allernanha e Oonsultorío :

no Brasil
causa-tas só pelos vermes e den- Rua Bom Retire N. 8 I

O melhor para doees

das 8 ás W e das 4 ás 6 NÃO "fALHA·NUNCA.

t·���;c.i�"."i.���:.iaI����:.� � .I.;:mf:t;�4:�a:�,�� :�o , �1�:e�bo.. larmacias desta

End. telégr. <G�opp> - Codigo: �ibeiro> t·.
RADIO OLUB BLU-

D
IndustrIas de Inadeu'as

.

o
.

MENAU
Fabricação de í1 Madeiras desfolhadas o do pb .......-ehIaL

.

OFICINA
Caixinhas de cedro, � de cedro, imbuia. pinho. � JOÃO DA SILVA
buguassú e pinho 1,\ louro, carvalho,

4
SILVEIRA Tendo contractado um pro-

A�soalho' » canger�a etc
•

Poderoso Tonico ç"

i
em frlzos e tacos � Compensados de �edro o J.lsSlomd competente" 'com-

forros, rodapé t � pinho. O ! e Fortificante munica aos interessados que I

_""'1IOIdo ""III........

I
acceHa em suas officinas

Portas compensadas e folheada;,> com Imbuia c: I ��.... - Ir""i_

I qua�q.uer serviço de ,"conc�r-

f%!õ'õ::;f%!õ'õ::;.fS!õ!õ:&�:.�iH.it" I R��� to em apparelhos de Redio,
����� instalações, etc'., etn. .' ,

..-------

,

I
I
'.

Florianopolis - Dionisio Damiani.

Estreito - André Maícote.

Palhoça - Germano Berkenbrocj-,

Itajaí - Amadeu Angíolcto.
Brusque - OUo Sehaeífer

Biumeruni - Oscar Ruediger

unA SAUDE ••• \fUlA LONGA •••

OB ! EM-S E USAN DO O

ELI.�Ia D�: I'tlOGU'�IllA
F,-nnregario com real van

t"'J;,.'m nos sejruintcs casos:

Rbeurn�ttsm� em �m', RachitismOr "'anchas
u peHe, Espiílba�, Ulceras, üanurrllãilS,

Uarínr0S, Fistllias, Sarnas.

1
Al\'T1 - SYPH1L1 rICO

PODEROSO: AN n , JlHF.:l MATICO
ANTI· ESCROPHULOSO

JUROS OE 6010 AO Anna

BANCO SUL DO BRASIL
I .... Rua 15 de Novembro, n', 33

L_::.d. Tel. «SULBRA�IL» --- Caixa Postal, 5

� Dr. medo H. Pape Vende-se
Um excellente terre

DO com bôas aguadas
proprio para arrozaes,
milho, batata, feijão e

outros productos agrico
las, por preço de ocea

sião.

Informações com o Snr.

J. Ferreira da
Silva.

nesta redacção

Vende-se
I·

o ,A', DF' DEPURATIVO DO SANGUE

j LACHOCON

II A LAXO-CHOCOLATE

!
C ON���N

I,: ." "I,c Vende-se em toda� '.

O
Farmacias e Drogarias

N

Um excellente ..
terreno

com casa,na esquina das
ruas Goyaz e 7 de Se
tembro está a venda.

Informações nà C. Te
lephonica Catharinense,
á rua 15 de Novembro
Dr.76.

·1

A mala aerea

Agencia do

Pa..a o Sul

ás sextas-feiras

Pharmacia
SA:t.::rJ:'r�S

'

..

r ,.
Exijam de seu

fornecedor C A- f E' ·e O M E T A
Torrado dos

melhores cafés

do Brasil

Andreza Campos da Luz
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