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! i r-rerenura l'iflAUfnClpal �e K���.H�lenaUj
I .'

. I

I De·C,,·,oJ.O �l'l 'f" �h.l'lJlenau. em 18 de Abril dei
1.1

.

� 'l':l p� Il .. '!tU 1934. l!l. i
. '.

_
.

l\.tr tins \ Antonio 1I.;Ta.r:.Ü)s ..
dos ·.·.8."t.,ntos em Porto Bdro, um elege...

n

.... t.,
... ·.e.··... b

... un.O'
.. <.llOw COCll

II O cidadão Antonío mar!fiS - • -��"-� • -

.

""

"dos Santos, Prefeito Provtsc- i S A B O N E T F I quartos, banheiro (agun quente é trLl), sotan
! rio do Municipío de Blume i

-
.

I .'

t '0
. , em centro de terreno que me de 44ipor 250

i nau, no uso das suas a ri Ul-!

i ções, considerando que a ma- I
�

II' íor parte (ias (.>sculas rnantí-
das até lia pouco por este .

[Muntcipio, está looaüsada nos!
! territorios reeen�eIlH?Dte df'S-;
: msmbrados: eonsiderarulo uue
I ,.

.

•..•

" o numero das «scolas muni-

i cípais do actual municipio de
I Btumenau é. presentemente,
I muito reduzido, não justifi-I

I.cando, por iS:5O. 3':' d.espe.. ZêlS.1"prc_;yenientes da Inspetoria I'I
Escolar Municipal, � "��'" 0.,.3. e;;:; i i"

r Decreta: �.O] IlLW la ey.il.�!t i
" FIca extinto o cargo de I�!ô'':nspetor Escola. I' l\luulcipa,L

.

o

I creado com o Decreto. Nr. 40 I
,."

i de 5 de Janeiro do corrente I
�';'

..t) i ano.
.

. I
,

Prefeitura Municipal de Blu-]
I menau, em Bl de Março de I

� 1!)34. I ,"�,

Antonio Mnrtins do= Santos . [G';��
i�JI

tl, 1491

dois outros terrenos li parte,

sranz
Convida todos 08 BJumenauenses ás festas em
comnH,lmÚração do seu

e da

Benção da bandeira
a serem realizadas nos seguintes dias:
Sabbado, dia 28:

GRANDE. BOM E BAR,I.\TO
IlECUSE It41TACOES

I
I

'I Mais lnforrnoções com o
I

I na mesmo Víllo
i

x.xv�

Concerto
com assistencia do côro das
damas e do Club Musical no

'I'heatro «Frchsinn», ás 201/2.
Domingo, dia 29:

ás 9' horas - Recepção das sociedades con

vídadas IL'l. pra ça da Estação
da K F. 8. C.
Marcha de gala pata a Casa
dos Atíradores, Benção da Ban
deira, concertos, grande resta

popular (bebidas, café, doces,
churrasco, etc.)
Grande baile na Casa dos Ati
radures.

ás 10,30

Capi�al 5.J�)O{J):ot)@$O[DO
Deposito no 'Ihesouro -- 50o:of.w$üoo
Fund j) �n 13)4

ás 21
FO'GO

TRANSPORTeS
Segunda - feira dia 30:

ás 10 - Almoço com concerto na

I�
VENDE-SE

uma casa nova, feita de tij< 1-
10s, sita na Velha, por pr. ço
de oceaslâo.
Para tratar com

JACOB Bl1UECKHEE::ER

Caixa de
H

ensoes aos

anta Catarina

-

F
• •

rrovianos da

DEL.t\TORIO Df 1933
r o quadro de associados pelos diversos departamentos." a partir' de 1932. grande tem sido ti diminuição experi-
I que é o segue:

'. J méntada na despesa subordinada a esta epigrafe.
A Junta Administrativa desta Caixa, em obectiencia

ai la. Divisão - Administração Central 16 Movimento Financeiro
dispositivo regulamentar, tem a honra de apresentar-vos 2a. Divisão � TJ'afegú. 50 l. O quadro abaixo mostra os. resultados financeiro ..
o relatorio e dar-vos conta dos nego cios da Instituição, I 3a. Divisão - Vra Permanente 63 ; desta Caíxa relativos ao ultimo tríenío:
durante o ano de 1933 43., Divisão - Locomoção 43

I

Anos R�ceit!l. Despesa Saldo .l: da D. sja R.

J.unta Admínístratíva I 5a. Divisão - Construção 620 1931 73:090$512 H6:562$897 36:527$715 50,02
Secção Fluvial 30 1932 8o:434$i40 B8:462$702 41:971$438 47.82

Como no aBO de 193�, conservou-se inalterada a com-I
Caixa de f\posentadoría e Pensões 1 1933 107:8.48$.307. 4u:587$6oo 67:260$707 37,63

posição da Junta Administrativa empossada a 2 de Janeí- Total DW--;;F Como se vê, o saldo apurado em I93;}, foi maior
io de 1932 e que desde aquela data vem gerindo os ne·, Secção Construção 84,14 eGo, 25 .r em conírotno com os verificados em 1931
<Tocios desta Instituição. . . .

� :-
e 1932, respectivamente.t:I

Foram realisadas durante o exercicío de 1933, seisl Co� �,r��m�l� dO.s trub'i'alhos d.e cons�d�ç�;O dos P:�-
. Apraz-nos. pois.:,registrar que em ]933 consumiu esta.

sessões ordinárias, nas quais Icrarn apreoiados e resolvi. longam ��tvs o a �s.radd de .l erro. S.uuta Catarina, ocorri. jnstítuíção apenas (,/,Ó:.i,I' da sua receíta., tendo-se escr-itu.
dos todos os assuntos submetidos á sua deliberação.

no uo mes de Setembro do exercrcio de que nos ocup -

rado a medito do patriruonio social um saldo de 67:260$707,mos, assaz apreciaveís têm síno as vantagens pecunrarías equivalente a 62.37.1' da receita total arrecadada.
Eleições advíndas para esta Caixa, visto como atacados que roram P t t t

. . . <

'1
.

",
• ',�' (1" •.

'

", • I
..

_

�'ü. o an, (I mms 2USpiC:lOSO SI �e . evar em linha r1i�
. .

os referidos serVI v- OS sob o reblmen da direta aumtntstra conta. que alem do aumento produzido pela seccãr . �'. '_

Expirando a 31 d� I?e.zemb.ro do corrente ano, o mau- ção por parte da Estrada, todo ú pessoal, nos termos dos t ;-()' . I f .ir -l' .? '"
y,.-'

••c�.,�"
dato da atual �unta Aamllllstl'atlvR, dever·se·á, no decouer I artigos 2 e 7 do decreto IH'. 20.465, de 1 de Outub!'O de I UrI�?:��,�(;!,;.lil��o�ae' o�?::J '��7 n�� ��]a 1�;7?-1>8?O,.t v�riflC��,::::
de, segunda q�lllzena do, �ês de Outubro proxi:..no vindou-1J9;)1, vem cont�ibuindo p�ra (,8 corre� s�!c!ais, majorando ou f;;'J:;t'��; �urrH:'n-t;.; ef�.:t:y� �le 27�4{/.$lt7.re�1 tete tl�J�,
1'0, proceder a nova elelçao dos membros componentes dul destarte de mUito a receIta desta InstItwçao. des')('''a se 11]< rlte' Vê e"aCl' 'fi ,.' "j,.. nd'� a.n o, d

'1 d"
.

d te' t"
I < ., _'" ,a ':>l' o ana com uma nel'pnça <,

< unta quoe evera gerIr os negoclOs 813 a 'alxa no l'lemo I De qUlnz� de.' Set!;'.'mbro a
..

trinta e um
..

de Dezembro .... <..• d"
.

.' t
. '..

.

.. d ·5".·.·.··. . .

e 2 de Janel'ro de 19"5 d 1 � <
• d··j 1 � :d- , - .

.. mawr, COteJa' a. com a úo arw an erIO!', apenas e 5 ra InlCIar·se fi t) •

I
� 933, gl�l Oa$·��OeOca a.,

ii pe. a re.lf:'d,í'h (�' t: eeçuo a

..

El.púr.an·
. C<.·.im. (1.8 lH.)V08 .. tl'eCh.O�; i.Ilcorpo.rados .ao

..

trareg
..
'.o· (.la.Estrada. de Ferro Santa Catarina

ma de i ..:<_7,j �

..
' que aSSIm se

.

e:,;ütliJI'u:;-. r:')�-
Estl'adn de Feno Santa Oatarina e o prosseguimento dos

., . . . l\h:�s.thdade �:�')i;�.�OO trabalhOR de� constI'üção dos �eus prolongamentos,' assás
Cm?prJ�OS, maIS uma vez, o gra�isslmo dever d� deI· I JOla. 4 �'l'

JJ 1 ... <",,00 promissora é a receita d('s�a CaiXa no corrente ano.
xar .aqUI rêglstrado o nosso reconh

..

eClmento pelo mUltas e

I
AU,me?�o �.

e v�nC1.?lentos ::!:31fl$ooo Tüu!o� da Di\:ida Publica Federal
valiosos favores que estt::, Instituição (�ontinufi a merecer Im.t�m�a�(w aIt. <.1" 43$9uo
da Diretoria da Estrada de Ferro $a:::,ta Catarina.. ContrlbmçaLl da Estrada .2,:'���_$:.5:�

E!11 193:\ adquiriu esta Caixa, mais 33 apoJices da
--�- .. - Divida PubHea federal, diversas em.issões,·· de 1:000$0<">0Total 18:.:179$Q00 .

Fiscalização
"U cada uma, a jUI'OS de 5,1' ao. ano, tendo despendido a

Sesviços I\'ledico - l-I.ospitalares quantia de 25:981 $900.
Na forma do costume, roi esta Caixa iuspedonada pc. Continuú_u esh� Caixa, como �os anOH anteriores, a Assim, possuiu esta Caixa em 31 de De.zembro uIHmo,

10 Conselho Nacional do Trabalho, de 12 il prestar a a�slstellCla m�dlCo:Ho,,:pItalar pc1a 1oro;ta em uso um total de 474 Apolices Federais, em cuja aquisiçãp 10-
�4 de Agosto do ano ora em rei>lto, relJl'esentado aquele desde Janell'o de 1!)32; Isto e, obedecendo, ao plaDO des-!vert€ll a soma de 351:6[3$100, contra um valor nomi:l!>l
Instituto, pelo Inspetor, Snr. jusé Gomarã. crito detalhndmnente em o llOSSO

.

r<úatorio cuncernent8' de 465:500$000. .'

O resultado dessa inspe"ão &cha se consubstanciario flquele �xercicio. g �olgamos em registrar, mais mlW. vez, J ,V(;·se, portanto, que o valor nominal oferece sobre ü

no respectivo re.latorio, c.'uja segund,.a via, bem assim, as II
que o S

..

iflt.ema por nos .estu.�adO e �.d O.t<.td;.).,.. ..s. 0.,
hre p. re�.n.

-

i v.alor venal, graI�HJo
·

nu balanço

com.
o

a.
maiur atividade,

alegações do sr PrelSidente, encontram-se em nosso ar. cher plenamento as eXl�enC!aS legaIs, tem cGITeB[wndldo uma relação por cento de 132.39,
quivo, á inteira disposição dos Senhores contnibu'ntes de um modo cabal aos mteresses dos S<mhores assocludof':, I P ·t -' ..

'

S
.

1' 1. • •

I
bem assilT'. a·)s desta Caix3, cujos gastos com f'sses se1'- t. .

a IlI110mO .0013
Associados Ativos viços süli'eram apreci<.ivel decl'escimo.

.

Em 31 de Dezembro de {!:J33, datado encerramento do
# Dtillon:;;tl'am os numeros abaixo que no decorrer do 1 exercido ora em relato, o pat'fi�onio liquido dç�sta bstiDurante o ano verificon-se o seguinte movimento no ; e?,�r?idio em relato, todos 0.8.. _P 0. a.'idos dessa �lsslstenc. i.a, I t.U._iÇãO ase,. e� úia.

..

á aprec�avel parcela .de 414:524$990, ma. Í0 ('
quadro de no;:;sos associados ativos: I dll'lgldos pelos SentorE'::; Hssnew,dos a esta Caem, pode- 6(:200$707 (10 q:le o registrado, em ,gual data de 19�i2

Existentes em 31 - 12 - 32 190 Iram, mftis uma vez ser satisreHosintegralmente, tendo-se I equivalente ao saldo apurado em 1933.
. ,

Entrados durante o ano 4� 232 I ���;stradO ainda os seguintes saldos nas verbas· respecti-; Fxpcuç§u O"r:?C'ientaí-l<'
Saídos durante o ano 23 Serv1cos l\,fediC0s À execuçâ.o orçamentaria em 1.933 foi, Em SlIncsc,
Transferidos para a seção cons- Verba fixa,da

'

{l:30g�ooo a seguinte:
trução 7 30 Pago �ws SI'S. Associados 5:66fi$Ú00 Receita
Existentes em 31 - 12-33 202 Saldo ---r]4'3$ci"";o OrÇ'ada

Arrecadada

Diferença
Des�vJsH:
Orçada
Realisada 40:587:'jGoo
Diierenca 131'4'T$'4ôo

(Continua. na 38.. pagina)
--------�------------------�--------__� ��.�___==_____=__� _= _=�� rn -= �__-=�_� _

Senhores contribuintes

620

Sen'íços Hospitalares
Verba fixada 1:000$000
D�spendido 717$000

I Saldo 283$000
I' Em compulsando o quadro respectivo (Anexo 8),
J deÍs constatar pelo cotej{, em o mesmo ;estabelecido,

82:030�coo
lo7:�J�3S3ü7

.._- :"'<"'-::--"-'-':"',,,,-=-:, . ..,.

25:S1SSBo7
Secção Construção

-

EÃistentes em 31 - 12 - 32
Entrados durante o ano

Saidos durante o ano

Existentes em 31 - 12 - 33

620 I
•

po;1
quel

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



(Continuação da segunda pagina)
.:".'

.. _ Houve,. assim, em relação ao orçamento, uma arreca- ,,' Esses beneficios custaram á Caixa, em 1933. a atravez dos nossos relatorio�j?�
., ,.

a3�Jl) f\ mA",,, ti", 15:R1lo!iloQf17, f' urna dpspesa a menor de. quanna de 12:941$700, C-;ODsou:,te .demonstra o anexo nr. 2. j
.'

Todavia, não será d�mrus1nsistirmos num assun-

P'; ': ';' H\), ,��3 deh�{}";2<iJ. ter sido bastante animador o; '. ::
,

' !to de tanta e tão gr�nde impO!úm,cia,,' .:
.

resultado orçamentano constatado.
.

i FalecImentos ,
'. '.' 'I'orna-se mister que lodos os Senhores aSSOCla-

,

I E' com sincero pezar que deíxamos aqu consíg- dos, sem discre'p�ncia, Fe capilcitem, dev�z do S,agr_ad� de�
Aposentadorias ordinarias

.

II nado o lalpcimenio dos aSSO('Üll!OS Augusto Hochleítner e V:í que !h�s dSS1:tâ de prOe��vr��deir�� pr?��Laçc��m� �a
Juse Guilherme Rheníus ambos anosentados por invalidez' ga lnscrlç�o e o o� os. S c 1

.
8, ...-VIS "

�

" . . .
. 'O d l' "

,
, , '14 d M:' d . d

.

dependencia dessa íaadíavel med!da "eatao os díreltos e

.

Conünuarn em VIgor as cuas unrcas aposentadorIas _

o 1,'!1I_.uelJO OC�OJI'eu a e alço e u 0'" segun o

a!consequentfmente os ueneríetos que cabem em face da

nrdmariai', '-"-,!icedidas em 1928, as quais vêm onerando os 10 de ltW,W ,<l� 19�3, ,'. .. . lei aos entes dos quais são arrimos e pr:ótet�res.
colres sO('i.!: ,; com a .q�al1ti� !!.l.e�sa� de 8Q��OOO, Cl�["�O 101:. pOIS, �o pr��o em que eS,hvf>ra,?, na l.nahv:-; '.... Concitamos, pois, mais uma vez,.'./ a todos os Se-

Dur'!'I< ') ('XB['CICIO nao roí reíto pedido alzum rela- dade os associados cm a111 eço, aposentados que haviam 81-: '1.. tríb
'

t t d ue aco"'l"a'm'
,

sem mais de
, .Ó

<.' "'"
. l::>' . 1 , t d Y;' �

.

•

' �. , ,

.

d T 'Ih '1 1932 'uuores, con I'I um GS cer os e q "'.
-

ttvamerits -,,�t." beuericln (10 UH, a" e revererro e OULIO a 1 e <lU o (e . Ite" '

.

1 gioo .(} encar'e'c"l'd'o"""
,

..� . ".. - _, v •

...; I nça, ao nosso ape o ener 1 .- ""!: '

Pensoes 1'" , , " '.

Em vírtvde dos falecÍlllento acima registrados, e! .

Conclusão
..

mediante a promoção dos processos competentes,concêdeul' '"
,'.

. ','

DuI'aI! o ,'xurr"e") de qU9 nos ocupamos, não con- BSt�1. C�.ixa as p;nsões ,solícitada� pelas víuvas Caro!ina!
'

: Estas, Senhores contribuintes, aS:;iüformaçães que
ceríeu esta i r':Xit 1'1'( �(:cti:;doria alguma por invalidez. Houve ] Hochleitner e Be�nardlDa JO�b!ma ,R!:le�lUs, respectíva-] [ulgàmos de nosso dever levér ao vosso cOnhecimento! Ii

sim: C011l, '; n�,vtil'f<it.J de um aposentado ii. atividade e fa.-! �ente {�Sp�,S� e 1113.e �ios u�SOClad?s}tileCldos, na lmportan-l ca�do ao i�teÍro, díspor daqueles que por,vent�ra: necessí- <

Iecirnento ,!;' €],)1!,;, o cancelamento de traís dessas aposeu- I
cia de 100pO�O nrensars a cada HIJl,a.,.{.·. _

l tem de quaisquer outros eseíarecímentos., ,., ". ,

tndorías. I Estão, portanto, em YIg<rr CInco pensoes, que I
Foi o seguinte o movimento verificado: , montam a 362$000. tendo shlo d�spendiJo

.

com esse bene-j .',�
. Blumenau, Abzíl de 1934.

Em vigor em 1932 9 ! tícro, em lH33, a quantia de 3:647$300;' conforme demons-] As '.,'ii' 't . Heusi
I iram 0S anexos 2 e 8. Ó, I'

,

. sves ar Ui "

I Inscrição de .herdeiros I'
I .

E'-lJOS doloroso re�istrar .o po�co intÉ'res8�; que I
I eoníínunm a demonstrar muitos dos sennoras aseoctados.:
;na parte tocante á' inscrição de herdeiros,

.

não obstante �
I apelo encarecido que, ano por ano lhes vimos dírtgtndo

Aposerrtador ías por Invalidez

Cancelamentos:

Por reversão á ativldude
Por falecimentos

Existentes em 31 I 1� / i.l3
2

()

'c
I

,alxa Pensões �os.·,
6alanço encerrado em 31 de'

ATIVO
ESTRADA DE FERRO SA:-.!TA C,\.TARlNA

SI debito nesta (lata
BANCO DO BRASIL - MATRIZ

Liquido em deposíto nesta data
BAN00 DO BRASIl - ITA,JAI

Idem, idem
MOVEIS E UTENSILIOS

Valor dos existentes conforme relação
TITULaS DA DIVIDA PüBL1CA

Valor dos existentes em custodia no Bauc�) do Brasil
JUROS A RECEBEk

Valor àos mesmos relativos ao 2' Semestre qe 1933
b

CAIXA
Liquido existente em cofre

FOLHAS DE PAGAMENTO
Debito desta conta qué representa o desconto das ro
lhas 11e pagamento do mes de Dezembro, a ser efe
tuado no PI exercido.

BâNCO DO BRASIL CI CUSTODIA
Valor nominal dos Titulos da Divida Publlea Federal,
em custodia no Banco acima

25:885$600

20:155$790

FOLHAS' DE PAGAMENTO
Valor das mesmas relativas ao mes de tezefubro

'

.'. >.' CONTAS A PAGAR
.

, Pelos credores existentes conforme relação
,

..'.' CONTRIBUINTES C[ DE SOCORROS
"

'� Importancia a pagar aos contribuintes constantes
, '

... \da relação anexa

.•
'

. 'l'ITULOS EM DEPOSITO
,

Valor desta. conta
. .

. .

.

PATRIMONIO
Excesso do ATIVO sobre o PASSIVO que repi'eserit�
o valor desta conta

'

,

, �. ".

ll:804$000

1:432$600

351 :613$100

10:812$500

488$100

il4$200

465:500$000
1iI";'"

887:745$890

Alcides (,'Grela

Encf, da Decretaria

Blumenau 31 de Dezembro de, 1933

Antonio j)[. C. da, Veiga, '.

Gual'(ia· Livros

Caixa de Aposentadoria e Pensões· dos' ferroviarios da·. Estrada de ferro Santa

Demonstração da RECEITA e DESPESA, relativo eo
------��--��-------------------*---- --------------------------------------------------�--------�--

DESPESA Importancia

5:66G�OOO 13,96';. 5,25';.

7i7$OOO 1,76'/. 0,66-;.
13:000$:100 12,2G·!. 6,12';, '

22:601:i'700 55,68"j. "096-/.... , '"

3:647$300 8,98'/. 3,38·{.

771$OGQ 1,90'/. o �').:
�
,I _ ."

145$400 0,38'/. 0,13"/-

439$200 I,OS'i_ 0,41';,

40:581$600 100,00'/. 37,63"/

CONTRIBUICÃO DA ESTRADA
1 1!2·i.. ' sobre. a renda bruta.

'

I

'.
.

QUOTA, DE PREVIDENCIA
2 'I. sobre as tarifas

,'.

CONT�IBUICAo DO PESSOAL
PessoàI da Estrada

-

Elllpr�gados da Ca,íxa
" ••.. AUMENTO DE VBNCIMENTOS

Valor dos mesmos,
JOIAS

Valor das mesma" .

,

'

INDENISAÇÔES
Pessoal da' E.strdada

'

Aposentados
Pensionistàs, .'

Empregados da Caixa

23:571$500

22:120$800

23:571$500
180$000

3:194$200
.

'

,

21,86';.

20,51"/.

SOCORROS MEDICOS
Impmtaucia despendidu
neste exel'eicio

SOCORROS HOsprrALARES
Idem, idem

VENCIMENTOS
Jd01n, idem

APOSENTADURB.S
Idem, idem

PENSOES
Idem, idem

DESPESAS GERAIS
Idem, idem

OOMISÕES E PORTES
Idem, idem

.

MOVEIS E UTENSIUOS
,Depreciação de 10 e 20 '/. sobre o

valor inicü:l

-'Art 43
6:230$300

4:120$700
4'13$ROO

52$700
28$000

PATR.IMONIO
Excesso da RECEITA, sobre
a DESPESA que rcpi"CSGma o

sa.ldo ueste exercício
67:260$707

MULTAf3
Valor das aplicadas ao p6ssoal da
Estrada, neste e}i:ercicio.' .

,

EXCESSOS NÃO, RECLAMADOS
'Valor dos mesmos·

..

'

'

,
.. '

SUPERVENIENCIAS ATIVAS '.

Valor desta. conta
'

�
.

JUROS DE APOLICES E. OBRIGAÇOES
.
Valor do vencidos neste, .exercíciO ....•

','
,

JUROS DE DE�OSITOS
Valor dos c.ontados :neste exercicÍQ

,

A .fdd(!,Ç (-/ufrf,t
..�1e&!:;zm· ......&.õÁI���'"

I��n �r� tj;:=. 8t_J el'et·;'_1'ifi·

Bhtmenau, 31 de

Antonio N. C. da Veiga
�-----.....�-�.- .. """","",.",,".- .. _'.:=.,..�

Guü:-da-livyos
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Cidade de Blumenau
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finalmente teremos
110jE

ás 8 horas e Amanhã às
5 e 8 horas

o fUm de milhões para milhões

o Congresso
D nsa

com

(Ass.) Elpidio Lima
Escrivão.

LILIAN HARVEY - WILLY
r'::RITSCH LIL DAGOVER
CONRAD VEIDT ADElt:
SANDROCK OTTOWA�

B U RG etc. etc.

O mm que bateu todos os recorda, na Eu
ropa - o de grtllldiosidade; o de Luxo, o d.e
Musica adoravel e O d,� enchentes! O mais

b8110 romance, 11 mais bella musica e 08 me

lüores artistas em um mm adorável.
o chanceller austr '1CO Metternich fazia o

«Congresso cívert r 80> para melhor dar exe

cuçao ao seu plano e e mquanto isso o

o Czar da Russia amava a linda Iuveíra de
Víenna.

r

ENTRtUJAS:
HOJE _. Polt. Num. 3$000 - Geral 2$500
Amanhã -- tarde: :!�500 Ore-inças 1$500

.

e 600 1'8.

Amanhã - noite: Polt. Num. 3$000 Gel'a12.500

a PIio·Unl?R1:tica;.f-CLo.l
das fan1.pcuialf

1rc;�&=N�TI�. �H Rua quinze, 28 Phone 28

;5t� fabrica de Gelo �5
��.: Deposítarios da:

g'�
Cervejaria Cathartnense e B

I �� União Mercantil Brasileira S. Pt. ��
I H:

(Moinho de trigo)

::.3t Agentes Geraes da: �

I !! ..��l .. :.�l:�:l.���;'�'��{:?;���;;.:� ...�::... �:����: ..
11

I �.._._.._.._.�_._......._...._..��-_.._.._���.._.,.._,_,..._

Causas cíveis, commerciaes
e crímínaes

Rua Minas Geraes

EM CASO DE MORTE

para Santa Catharina

I

!
l Caixões de defuntos sempre
I em stock de todos 08 tama-

nhos a preços modicos.

Serviço de primeira ordem

Á tratar com A. Lubow. Rua

i São Paulo, ao lado de Rícar
I do Labes, ou na Marcenaria
f

Strc�J:�;� Innãcs ..
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banho e

T ....

!! ecrces
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Fabricação de
Caixinhas de cedro,

bazuussú e pinho
Assoalho

em Irtzos e tacos
forros. rodapé

Madeiras desfolhadas
de cedro, imbuia. pinho,

louro, carvalho,
cungeruna etc.

Compensados de cedro
e pinho .

Portas compensadas e folheadas com Imbuia

PHm�E. 28

ARTIGOS DE iA. QUALIDADE

Representantes em Blurnenau :

NEITZEL

t"

Productos de alta qualidade

Torrado dos

melhores cotés
do Brasil
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