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• O symbolo da
.

nacionalidade DaT:i���o;�es�. h����� H�tl!�
que foi commemorado em
todo territorio allemão,

FalIando ao mlcrnphone d1í
O sr. Hitler hontem foi al-

C. X. 16 Hadio Curve, de
vo de muítíssímas felicita- ML·'ontevluéo, o volante uru

. O. Brasil, como toda nação I veem () .fracass.o dos . ideais" ções pelo povo que repreI
L .

.'

gu"yl� Raul. Camy,. compu-rvre, tem, na hístorta dos e o desespero criado pelo nta e r 'nu era's f llias
"

S6 po I fi. arm l. nheíro do ímtortunado Malletsoírímenros humanos, pela martírío, sigual da hu
..
milha- Ilemãs e re idem f "0a que SI

.

ora a
narra o desastre que amuos

conquísta da emancipação, ção e morte. paiz
paginas que assígualam a A influencia desse retríco O" .

t C f d I
softreram em Pomeroct·,,-

.

emmen e he e a Al e- Palavras ologtcsas á populanossa energia e traçam elo- passado obriga-nos aos. tes- manha é dessas indlvlduali- ção blumenauense e ao vo-quentemente as linhas vígo- temunhos da maior e da mais dades de Inconfundível rele- Iante catha eínenz e Rovére,
roosas do nosso caracter ci- [usra grandão. lIO prcprto nelo brilho da sua' .

1:'. ..... Reg. ressaúdo de avião áV1CO e patrioti�o.. .

Datas historicas existem, íntelízenela pel sed a-6 '., v a uç orMontividéo os volantes uru-Na psicologia do contíneu- cujo prestigio não ultrapas- pessoal do seu pí 'to' I
t

. es ri . pe a
guayos Oscar Malet e. R.aule americano, o nosso papel sa o limite do ealenríarío, cí- serenidade do seu críterío

ace-ntua robustamente à vo- Irando-se a sua commemora. ' - -

d Cjlmy, que se""revezavam n.
imune a acçao .

as paixões, d�.'rec"ã() do carro nr. � 0, te-c.aça,-o literal do espírito bra- ção uos sjg'naes de ·J'.ubilo ex- pelo optlmísmo sadio da ua
Y

v u
.

a. 1 S ve-.:. occasião, este ulrirno; deslleíro, que jamais esmoreceu elusivamente oüícíal. co \'I'a d 'h""
.

de eíui nça e ornem e e CI I'a'"1·ar ao microphons da C. X.nas tentativas revolucfooartas Mas à de 21 de AbriUrans- d da- I
.

.

j' d
. .

I
l

.

a o, pe a atnenn a P. JOVIa 16 narrando pe ripeciaa doem lutas para a consecução põe a Iínha desse descrime do couvivío e pelo destv 1 - emor sensaclonal raid;do seu encantador ideal de comum. e, depois de recapi- tranquíilo das attítudes na

�vi�a. independente e 'demo- tl!-lar t?das as fa.se_s revoh�- hora dos pljrigos.\!:-CfiitlCa. ClOnarIas da sedIÇao repubh
O dia 21 de sbriJ de 1792 cana em Minas. vem exercer "Optimamente colocados

vem, assim reeorrfar·nos um sobre. nos sua simpatbya
.

in- R,ald R;�II!II sahímos de F!Drianopolis com
d,õs maiores surtos do espi- tem:amente comDvente, ins- 1I!IiIdU grande esperança, dispostos
rito nacional, nesse neriou() pirando.nos a prece, o e.gra- 'i torlo o transe a asseguI'lu

liber��dor.
-

decimento á abnegação su- Montêvidéo nossa colccacão destacada e

A lnconfidencia Minêira em perior ,de Tirad€ntes; quej imprilllimos uma velocidadH

1739, foi a. ':_ibração inicial corp.o o ma�s humild� e.? Domingo ulti:no liülas trez que chegou a passar dos 90
d.a lOsurrelçao revoluciona· I maIS fan!itlCo �,?S ·mcoofl· horas da tRede chegaram' a

e 95 kilometl"Os,
rIa ql�e rechassada agora, a. <lontes fOI sacrIfICado pela.;, esta cidade os vol�ntes do

Liso foi nO�SiJ perda J.10r�
manha sufocada na audaeia grande causa .da Republica. Raid Montevideu Rio em re.

que, a partir de Pameroda,
�os �eus missionarios, depois 21 de Abril é um dos maio gresso a sua patria.

as CllrVllS eram violentissi

tn-8msada. com a morte dos res dias das nossas civicas Foram re{'ebidos defronte
mas e extremamente perigo,

seus heroIs, veio, afiliaI um cÓmmemorações. da Praça Cados Gomes os
daS.

s��ul� depois,. em 1889,.� ser Se o amor da Patria e das volantes UI'uguayos, Argbnti- Ao vencelmos uma delas,
vl.ctorl.osa na Patl'ia e na suas maiores 'conquistas po nos, chilenos que foram os

o carro dêrrapou ceindú em

H!storla, proscrevendo, ti. Co� de assumir para os espiritos seguinteS automobilistas; EmI- profundo barranco, de mais
roa.

'.. .....
.'

select.Js, a feição empolgún- lio Karlolovicb, Arturo Kr-use, ou menos 25 metros, danrto

Osrep�bhcanos muito. de· te de -qm s.entirnento quasi Eugenio Pagai, Angelo Fas, vár'ías cambalhotas e por
v�� orgu�,har �p. C�1l1 a re� religiosO; feito. ' de ,Sàildades qUali, Mac Carthy, Luciano, sorte nossa, uma cerca de

.:-1 \ ml,n.ls�enCla �lstorlCa. desse e de afeições,· republicano �urj'o, Oaniel �usso, Anto- arame que se achava a uns

�,pr�melro mOVImento para a sincero não póde have: que mo PereyI'a, RIcardo Gigh quinze ID8{ros deteve o ct:!r
rUlflll e. a quéda do ultimo se não comoAa, evocando a Uani, C. de Martini Dante fü ÇU6 ficou em pJsição de
throno que eXistia:Ia Ame� memoria de Tirad.entes, imor Ferer(l,

'
sahida,

ric8_ laíina.
.

I redouro e eterno, no seu es- O volante catharine�se Eu �ui cuspido do assento
Nao vem a� _caso estudar! ple�dor de torturas e de a Raulino Miranda acompanhou '.l varios metros, cahindo den,

aqu',_as COVdlçoes em que a gOI1Ja. .

os vülantes até JoinvIlle sua tro de um matagal.
..

r,�açao reputJlicalla se ope- Ha na historia dos povos, terra natal.
.,

P ssados os pl'jmeiros Íl:F
ro� nos dominíos da Côrte vultus que se tornam symbo. HospE-daran se os corredo· tantes de estupor, levantei melusItana. los do ídealismo, de crença rés [10 hot�l RUa, prosseguiu- e verifiquei que não sofrera
q caracter dos povos co- e da ene!'gla de l�m8. raça, do viagem na segunda-feira. neilhuma lesão grave e apecItJUlzadores. os meiGs de a. Tira dente;; ao Brasil, é

?i1ptdç.ão e de conquista, o um dtsses vultos SllCrOS'lD' .----

interesse e a ganailcia que ttlS, é o symbolQ da naciona Senhora!
O� in&piravam, a maior ou a lida de. Ninguem' comeguirá Nunca seus doces terão mel.hor C!sflectú emeqor piedade pal'a com o apea-lo da sublimidade do t-"

elemento indigiua, os' seus seu altar. r.;Io mais saborosos se V. s, utilizar OUtra

processos de V'd d' nha .que não seJ'a a afamada marc::!

v.enIo _ tudo }sS30 e p' ete go· .'. A pagina
...
de sang.ue da

ln-II'• er Dce 'f'd'
.

Mi' p�'
ao quadro duma vasta obra I

con I eoma 1 nelr,a. enc� .. ra" ..

"',:. edueati�'a. de alta escola e ale� de tUdt.O, o ma!torl' e o

r' largas' visõe>l' d h d mals.suges IVO capl ii o em. 'M· h JO· °11 f'J· I 81s(jO a grat·.a e,>é'im:1ree·.·sen. a as
'que os boos repu.bUc.ano.s de·

I
oln O mVI e, I Ia umenau

.

',,' ., l:" SSSlOnaa .

d - Cal' t 1 89te Iembraúça do dia consa. vem.apren �r a' amar.!3 ti '

.•
xa. pos a, - End. tel. SILOS

grado ao Protomartir da Re-
serVIr o regime que nos r�ge�

.

..;_ _

publica; .... .. Praza aos nossos destmos'
.

Não caberia, tarubem, na que. o ftil�or do dia. '21 .de A· C· .

·

gener()�idlid�c�lt[lrarda nOSa AbrIl.de L]�2, }.hes,.lUUID.IQ.e."., . O . orn·m.ere·I·O.!:'ia VelJkTaçi'lo historica amal- sempre a conClenc�a p o co· .
.

,
.

.dlçoár·hoje, r acaso.soturno .ração, para que saIbam. c.ul.
d:t corôa,o.:> dias de 'pr€:Eti- tuar e Idolatrar a RE:'�ub�H:�, Cnmmunicamos, por este meio, que os nossos geren
glú e.a hora

..
da agonia do com .esse me�Dlo 'sentImento tes Rurj-olf:Renq1'd e .Dtto RenaTd Senio1' de hoje em di,

lmperw, debaixo de cuja tu- que lmmortallzou. e sagro.u o. -!nte nao poderao malS assignar !JeIa nossa filial de IN.
tela nos Qrganizamos.e nos nome e a memorIa de Tira· DAYAL neste Estado e queijá deixaram a nossa firw.a.
desenvolv�mos. como 'nação. dentes.

. . O. novo gbrente será o sr. A'rnaldo Mitt e que pode-
,

Basta cO,bt_ir de be�Qãos a ra asslgoRl,' pela nossa tílial acima.
flg:Jra varon.!l de Tiradentes D' G t '·0' I d

.

envulto naah'na doscondem,' r.. e U I n ayal, 7 de Abril de 1937

nad?s d� pul�(}s algelpsdos, '''ar.ftas
INDUSTRJAS RENARD LTDA.

SUbllldü nessa; tragicamanlIã W1 "':I' Ass. Olto Benard

OS, degraos do' patíbulo' entre Direetor.Geral
jj,,__ baIOnetas de (�em 801dactos Pass'Ju a 19 do corrente o

80 rurar de tambores e claIl� anniversario natalicio de S, ro·rrl-d·�..s.: -.'.: ,. d.e 'gorar de clarins.
.

Excia. o sr. dr. Getulio Var- '" U
IIlumjoaq.o e majestc..so. el. gas, honrado Presidellie da

le estende dã' forca até 'nós, Nação brasileira.
'

R l' .,..",

.na aureola, da. sua agoJlia o "Cidade de Blumenau";� ealzBram..se:�domHjgo uI
olhar paço' e 'vidrado onde'-'sé: lemhrando esta data, ,e.nviaa., .tlfi? ;n,es�a Clda<ie "'3:8 gran
apagaram para todo (); -sem� S. Excia; parabens e intensos des cor�Idas de bICycletas
pre a "dor' das' arostolos qu.ê :\rútos de felicidades. prom:lVldds. p�la. Casa. Oscar

.
' Ruedlgür :FdJlO. ,'.

, ....', .........•........... ','
'.

....
-

'cNa classe A. tomaram par, F' II tA ,UNIÃO BENEFIC@N,l'E.· »OS· te �O l.icycle��a�":·que, foram ,a ecimen o
CHaUFFERESDE SA.!'I1TA CATHARIN'A. gpvernadOiS.,pelos nossos me- 'i.

Delegtlçifl·de Islullli;>:ría�. agradecem' lhores ciclistas" ". WALTER HEUER
" '110B �n1;'� ;P.t. Nereu R�Illos, Governa. Damos a seguir os nomes . .

dor do Estado; PrefeItura' Municipal dos vencedores. Classe, A: Fa]eceu hontem a tarde
�c,- �9,�L--�., d,: Blum.e.naut"Dr. AUredo..Hoesbf""'!l'- '1' lugaf: Rudôlpho'Talmanu nesta�' cidade· o. sr. Walter

�TA
mas. do Hespltal. Santa

..
Izab,eI. Joao e�' ReinordQ;;Ptihünann�'.CJas;· _'ijfUeti :Dhauffer da \ Empr�}za

'. Medeiros Junior, Delegu.do. Especi�l !l.e Blumenau, ... Sa.úJ se B: l' lugar OUo Gros�,.? A�to Vis.ç�o Catharinen�e,
Ganzo e tambem .ao Az. dó� VOlanterpatharIne.JlS� Rovere e segundO Johamnes Neuwirtb;, ��land()'ultlmamente o C�r-

..�.:< RaphaeLdo Carro Nr.,41. p,ela ,gentIleza qu� :dIspensaram Classe C: l'l�gar André Ra. c!llal'; que f�z volta !las prm
élif socorrer aos acidentados uruguayós Oscar I. Malet, mos e 2' Erich Weisse; Clas- clpaes arterIas da Cidade.
Pedro.' Camy, ·josé Largo, volantes do Raid Montevideu-Rio se D: t'.lugar Oõss Kieser e O seu enterramento. deve.
vt-'rificado no. din. 9 do correntt3 neste municipio, 2' Odelmar Poerner; Classe rá realizar-se hoje a tarde.

o anntversarlo do IA- d'chanceler Hnle�'\ ln· a"

Evocando a memoria de Tiraôentes

o desastre

fica
fari-

c' RUZEIRO

bicycletas
E (das senàurinhas) l' lugar
Gerda Kath e, segundo ·Asta
RaU.

nas ligeiro!': arranhõ ee. Pouco depois chegou UIll

Cor: i em seguida a atten-] camtnhão cem colchões e

der meu c .mpannetro que! l-mcnts, no qual colocamos
ainda se achava preso ao Mallet e rumamos para a lu'
carro, calidade já referi1a.
Mallet esvaia se em sangue Lá chegados, espe_r'1mos

pelos ouvidos buca e nariz dU&.3 haras na Iarrnncia lo

i:� estava dt's�aiado. cal até a vinda da amhulan
ela dr' Blumenau,
Ghegatido a essa cidade,

fumos immediatamenie reco

lhidos ao hospital Santa Iza
bel e ficamos sob os cuida
dos proüssíonaes dos drs,
Espiudola e Rabe que DOS

attenueram com a maxima
solicitude e presteza
O Gove-nador de Santa

Catharína dr, Nereu Ramos,
scientificado do accidente,
I�nviou, em carro próprio,
miÍs um mé(U�o e ordenou

quI:' nos attendessé'm da me

lhor forma possinel.

o
. �
la

ontevi

Galguei a estrada em bus
ca de socorros e vi uns co

Ionos. Chamei os. Não me

atteuderam. Corrí-Ihes atraz
e elles tambem correram,
allrmundo-rne de longe que
não' queriam assun i . compro
míssos porque temiam tratar
se de algum assassínio".

Os primeiros soccorros

"Esperei até que passou o

c 11'1'0 n' 41 pilotado por Ro

vél'e, representante de Santa
Catharina que, cavalheires
camente. em prejuízo de sua

corrida, nos atendeu e roi até
P<1meroda relatar o succedi
do.

Honra ao

:rnerito

Nã,o se pôde d�ixar
sem commeatarioe a ma·

ravilhora actuação do
vo I a n t e conterraneo

Clemente Rovére no

mais sensacional raid,
autamobilistico que se'-'"

realizou na America do
SuL
A i�prensa carioca,

cornõ igualmente.&. pau.
lista e curitybana, não

regateou palavras elo

giosas aos nossos repre
sentantes pelo devota
mento f: força <!c VO}

tade Que demonstraram
no percurso de todas as

etaps.s.
Pilo <ando uma Hud�on

;typo 1924, RJvére e Ra
fael Linh::tres, seu ex

cellente mechanico, sou·
:beram se"sobresahir brio
lhantementf.:' nesta pro
va de regularidade em

que concorreram reno

mados volantes nacio-
. naes e estrangeiros, em
carros modernos e velo
zes e proprios para ven

cer todas as dUficulda
des do trajecto.
CIassificando-s� na

etapa final em 5' lugar
o vúlante catharinense
demonstrou possuir ar·

rojo, �ericia e habilida
de ná direção de um

carro velho e quasi im
preJtavel, honran�b so°

bremaneira o nosso pe.
queno Estado brasileiro
e particularmente a ri.U.
R G. S. C. E por uma

cúincidenCl8 tlevéras
interessante coube-lhes
o premio "Estado de
Santa Catharina" reali·
zando, se assim a agra
dave! incumbencia de:o
Estado 1I.ata1 premiar
os esforços de seus pro
prios filhos numa prova
internacjonal.
Aos dois volantes en·

viamcli pois, nesso C8'

laros\) abraço pelO mui
to que fizeram por Sta.
Catharloa e pelo muito
que merecem dos ca

tbarinenses,

'OMeS
o MELHOR E MAIS MODER·

NO SYSTEMA DE FOSSAS

DO MUNDO.

e

10

RefeTenc�as á r�V'ltlação
blunwnaut;.ose

, �ão encontro palavras
pari> enaltecer e agradecer
t fidalga hospitalidade da

populaçãO de Blumenau, cu'

jas demonstrHções de cari
nho ultI'apassaram as melho
res especta tiyas.
Como se fosse insuficiente

o optimo trato que recebe
mes o Govbrü}tdor providen
ciou para. que nada nos fal·
tasse desde ronpa ate cigar
ros, além de �ermos decla
rados húspecles oHfciaes.

***

Um3 vez restabeI(:'cido Mal-
let, re�ressamos a Montevi

déo, onde reiniciamos nossas

actividades profitssionaes.
Ap,roveitei neste dia da

min!lu chegada para vir, p�r
intermtdio de C. X. 16 Radio
Carve, agradecer, uma vez

mais a acolhida excepcional
que tivemos em Santa Catha
rina.
Logú que se offereça oca

sião propicia, voltarei para
agr&decer pessoalmente tudo
quanto me foi tributado e

que considero como uma di-

I vida de honra".

I Rovére, o mq,ior corredor

"Na II!inha opinião, Rovére
que alcançou o 5' lugar na

Cllssificação final, foi o mais
arr(ljado e o mais completo
particip�nte da grande prow
va. pois competiu com um

carro Hudson typo 1924 e

mesmo assim executou um

tra oalll0 esplendido,
_

Justamente, o gran<le voo

lante de Santa Catharina foi

cognominaeo "Pantérn da
Estrada".

Viajantes
Encontram-se nesta cidade os

Srs. Leandro Longo e José
Bracber de· Encrusilhada.
Encontra-se nesta cidade o

sr. Jorge Keller, reprefu�n�
td.nte da firma Pedro Adams
& Filho de Nova Hamburgo.
Estado do. Rio �rande do. Sul.

- Encontra·se novamente

entre nós a ·sra. Lêa Gros
sembacher, digna consorte
do sr. Roberto Gros.semba-.
cher, do alto commercio des

ta praça. '

- Vindo do' norte do paiz
estâ nesta 'cidade o Sf. D�:
Wergniaud Wander;ey, prefeI
to de Campina Grande Esta
do de ParahybR_

'.

VISITA

Deu-nos o prazer de sua visita
o sr. Fernando Liherato•. inteUi
aente filho do 81'. Celso Liberat':?'
Agente Fiscal Federal nesta: Cl"

dade.

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



. LOTERIA DO ESTADO DE SANTA G!TH!RINA-I!
.:. .

Em beneficio dó HOSPITAL PSYOHOPATJ:lA do ESTJa.do· II
LEIS _�2 de 1908 • 1115 de 1916 e 131 de 1936 l I

Ordem de extracções
Mezes de Abril e Maio de 1937

Ordem 1 Extracção Premio Maior I Valor com Imposto Decimos

�1��1��--���-
2
3
4,
5
6
7

15 de Abril fJo:OOO�OOO 13$000 1$300
22 H ". �, 50:000$000 ·13$000 1$300
29 " ... 50:000$000 113$000 1$300
6 de Maio 50:00U$000 13$000 1$300

13 " u 50:000$000 13$000 1$300
20 " .. 50:000$!)iiO 13$000 1$300
27 " ." 5U:000$000 13$000 1$300

____ .

J'ogam a:pena.s :1.6.000 bilhetes

A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA. CATHARINA oonti
núa na sua. tradição- de cousorvar os seus planos) jogando com poucos milhares
e maior numero de bilhetes sorteados.

PLANO

50;OOOij;()(JO
4;(J()()$O{)O
2:óOO$OO0
2;()(lÜ$00ü
2:500$000
4:0003000
4:0n(l�OOO
6:000$1/)0
37:500$000

13:5('I{)$OOO
126:000�OOO

1 premio de
J. " "

1· " ,<

21l:remi08" l:O(JOfí;OOO
5 " " 500S(lOO

20 " " 200ij)OOO
40 " " 100$000
120 " " 50$000

1.'250 u: " 50$UÓO
450 "2 TI. A dos 3

primeiros premies fi. 3O:iPOO{)
�1-.8�9--'--0-pJ:emius no total-de

Os . bilhetes são divididos em decimos do ·1,200.
.

Havendo repetição 110S 2 ultimos algarismos
..
de qualquer dos 3 primeiros bremios passarão os

premies destinadoe aos dois ultimos algamnnos

BILHETES EM CUSTODIA

Para evitar -extravtos e IDfliorsegurançade remessa, os pedidos de bilhetes pa
ra o interior podem ser também f...tteUtlidúS �'or meio de eertití cados norntuaes

C(lrrl?spoJ]de�tes aos bilhetes pedidos e com os mesmos direitos dos bilhetes ori

gínaes, que ficam em custodía na. sMe da LOTERIA, á uíspcsíção dos que os

pedirem.
.

.

---�--

ANGELO LA PORTA <8l elA ..

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
Endeço Telegraphico: .LAPGRTA

_ Estado de Santa (athari�a

-- .0

28-7 r o infra assfgna:lo, (hUlo'

...... em. mE'�i?ina peja Fu culdada I
. ... I de .MedI.C!lllu e Círurgta da'

Unlversíuane do Rio de J'I"
. ...'

. neíro, diz o seguinte:
!

.

Dando cumpnmel1to aO determlllado pela Inspec-
foria Hegiollal de 'riros de Guerra desta Região aviso

- Attesto qUE' 'prescrevo
...

-:
. _.. . 1'· 1_· •• .

-
com resulladr S RUtlsfüctorius

aos llltere�sados que. �e. ao lam aIJ0:'�tas as 1,�sCnpçocl::l em todos os casos i:núicad\',-
para matrIcula neste TITO de Gueua, encerrando-se as ü protlucto APYRETIN ,l. do
mesmas no dia ao do corrente me·z. Só poderão ser pbal'IDaceutico Carlos Hen·
lll<ttrimtlados os cidadãos nascidos nos annos de �9j 7, rique Medeiros.

1918, 1919. 1920 e 1921, sendo osda clas!:lse dH 1917 Ass. Dr. Piragibe de Araujo
uascidos depois de 1 de Maio e os da classe de 1921 Rua 15 de Novembro 82 -

antes. de 1 de Maio. Deve.rão apresentar ao instructro Blumenau.

�1., Lertid5.o de edadfl e conaentimento de paBj illãe ou - APYRETINA? - Um op
tutor. timo remedio na flõr de ca.

beça .

Tiro de Guerra n.

.

Indayal, 2 de Abril de 1937
4.Josias �oUeto N""$cimento

Z' SARGENTO INST.·
....

.

--

�-.
. .. .. Vel de- barar.ato

4.0C ou r.ais diatia'!lente podr;:rão ganhar em liiJ" propriõ casa, qUiln" . _

1 se pl'ateI(�ll'as,
....�.. do. -d.e.dicarem. tu

.

.!s horà� V;j3dS ã

OriSin.all 6.
rtí.tiéll e rendQ,,,

I
b

...

alcoe�s

.C.S.CI'E'V4Dinhas
e .OU*industria u�. A. N. I. 5." Para io!ormaçõcs,. esct"ver a _"M. A. N. I. 5,/:, tros moveis para casas com-

R. df> P;aSS(!;IO, 56 -:-. Safa 141 - RIO de J"n«:lro. R",ceb"'h'l um folheto gratl� ::nerciaes.
..

expl,catIYo. Se desejar amostra do trllbalho a exel:u.af, basta. remdter Rs. \ '.. . -'A
-

-

-

.--.,

asooo, mesmo em sell05 do cQrrejo. O mais extenso e viI.jado s.ortimento I .

Ir alaI (:', 5.; Hc;RTW lG,
e- calcomanias, índustriaes e artistic:as. 'atal�gos gratis.

. RuCõ 15 (j'__' i�ovembI'o 127.

TEX CO
MOTOR OIL

I
I·

I
i·

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

.�--�-----��---�--��----------'''''-=''.'.�_''''''''''''''''''''

o CHAPÉU I

DE
CONfiANÇA

I
I

ao numero ímmediatamenee ElltperiQl_". m� �Ff1(i1� .�
Do premio úuüOt se d!'du�il'A 5 ·r. para paga'j � �2W}tlj � • � ��...

1l16UtO dos .numeros .. anteríor e posterior.

ex��c'i'��:mios presorevom 6 l�ezes da data da

Ba 11Co S I d filIA":'�A Admiuistra�,(l;o não attende reclamação al- U O "".'��

4'.'·1ma por perda, adulteração dA bilhetes ou qual- I).J
quer outro íncídente alIegado

.

Os bilhetes Inufiliaados coro a palavra PAGO

5] B
II

I linão têm valor. El-lgUID1 porquanto Q referido Clt-

.

.

r·a5 I
, ..�·i•..

'

•• :
_
.• _.

.rimbo pertence ÍI. adroinj\1tração. ..2___
.

Extracção às 15 hoeas I 51
Capital: 4.000:000$000

:,
.

.. ... SMe: RIO DE JA�ErRO
Não serão pagos bilhetes defeituosos· Succursal em Blumenau - Caixa Postal N. 5

_J 'Dl
PAGA JUROS. El\'I CONT.l-\:,:CORRENTE,

,

.

�, ATE 7 'l, AO ANNO

Os pedidos acompanhados das respectivas tmportancías e mais 1 $000 para o Recebe e!rl "Depusltos Populares" desue a

porte serão attendidos com toda brevidade. quantia de 20$1)00 até 10:000$000 pa

li gauuo jures de

. tJ 6"1
·1 ...

·

CAPITliLIZADOS gEI'1:�STRALMENTE
!
fM1

..
Faz ._.tcd�!�. ope�açõ.esc: BancariasI �I�f}

..
�. �;�:)�.� r,

• ....,

11
_U�li �:�;i&mt

Edtíicln LA PORTA
Caixa Postal D. 50 - Pbo ie 1){!)7 f{'1l

FLORIANOPOLeS I ••_I1·�r=:-,:·��-""�,,,:mm_E _
·JJ,;;;...._�.......,;;iIiiiiiiiiii ;;;;;;; ;__;;;;;;;;;;;;__iiãiiiiiã__iõiiiiiiiiB;.;;;;;;;__;;;;__iiiiiiiii;__...._.--_--

I Pttrn (J compr utor eetoente

I�UbfNLANTZ ,

"o'bz 00./ CUQPéo/

"'""
T-EX_ACO
MOT.OR.OIL

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

l! .. \\

iOrneCeLGr

A R A o sen guarda � roupa, armarios,
bibliothecas use 50 o estojo de

({Carbolina»
PoderOBo desintectante e

énergico insecticida

Oombate
traças,

S8111 tregua:3;
barata�, etc.

EdItal
De ordem do 81'. Prefeito Municipal, torno publico

que do corrente IDes d� abril em diante se arrrcad,ná
nesta Tesouraria a taxa de remoção de lixo a qU6 est[.:;

sujeitos !Js IDor(jdores das ruas 15 de Novembro, l\li:1íitr:
Gerais (até ltapaitl, Alameda Dr. Blumcnau, Hua Piauhy,
Alameda Rio Branco, Rua Bom Retiro, até a rua HerIll8DJJ
HH:log Senior, Rua 4 de Fevereiro e travessa!':, Rua Dr.
,1IDadeu Luz e 7 de Setembro, entre as 1'Ilas Bom Retiro
e A!am�da !-tio Branco.

A tava mensal de remoção de lixo será cobrada á
razão de 2$500 por casa particular e 5$000 _POI' casa co

merciáI·
R para que chegue ao conhecimeIlto de todos os in·

teressados, fiz o pr�sente aD8 12 dias de abril de 1937.

Alf1'fdo ]ia.eslnel'
Tesoureiro

. C ; D ::1, !) E
DE BLUt\t1FN ,\ II

BilôS?lTIaDario de ti \l�()illta
iudependen«'h.

ELi(lõe� ás qUilflu" li�iril�_
t !lOS I:HlhhfHl!>t'

Dica -tor:
DR. ACHILLES B'\I,;';iV

Gerente
RODOLFO R/\D!Kt

PeOI'CÇnO e llrr,cin<tl<
'I'revessu -1 de F'!\"l\J·.:iro li" i

('uixa Po�;tal - ;);
3LIJ:v]E;\:\1_
Santa Cath,ll"iuli
-

-\SSIGNj\ "'I_TI":AS
th io .

SE re-tre .

NI n. avulso ..

NI n, atrazauo .

15$üflll
g::;i::,1)
$2110
.$4\)(1

1�1P()R'1'A�'I'F
direecão de <Cidade de

H meuuus nüo aS6Um{> res

PI ilsabilldade pelas aprecla
ÇÕt'S emcttidaa em notas ou

}\rtig()� nsstguedos

alllCb.lti�w.Iól.
.b�\I:m,\l;t!l;nno mti ger,u,
CuiITÚDeJl};;' j'ôlf;i OIlV'.j,�lt.
lPi'law'liU'4IÔ.t! da nt&:'c.
AfitMlÇÕe"

.

do �8'a"8.
't� ;>;tlflAII;III ';11 ��.

{h:p�rm�
E.p"i:là&ilo
SliIfUilID.
U1Çétt.\»,
;:::""�pt.aJu.
tt.r:nrq..

Elnptt'<lfllth. com reli' viUiI"'6l''8J1'
DOa s'Jf(••i fi tes <::no.·

Ca.el!�

-I H::::� i,-.'Ili-':'; I Ot;r,,·' ';0 peH9,
��:il l4u"i:m"cyl"•• etc.

I:-�..t.QJlSh""'-ê=:'G Q

.&lU;-i�,:.·!"r-'N;I..!TICO -

A f;f T 1- P ii f' {I "cf l'. l IC O

IA Ar TI - €$C.-?úPt:!'/i...DSf)
:Jf'IM. I""i: i:n:t� 'f �f"t:t';# '.:t. ',J �i��� �..il.itl

� Gi&'l,i-f!' PI�U11o.. · " fo'!f'(h.:..u:", dQ 0tt.r:t1.

•
SIVd'H,E Df. PURil ílV!l OU SM,Su� �\_ �.... -.""._..._"""'''!'_.....���F1'. .. ''::,-.........-..,.._�

PIR FRANCE
CORREIO AEREO

FECHAMENTO DAs MALAS

PAllA

SUL (Sul·Brasil e HepubU·
cas Platinas) cada TERÇA

FEIRA as 10,00
NORTE (Norte-BI'u�il, Afri
ca, Europa, Asia) Cad� SAB

BADO ás 10,00

Blumenau-Enropa em 8 dias e
maIO

Ipí'Ol'lllaçÕEH3 e Papeol-avi
ao, na .Agencia do::; Correi
o. e com (I Agente diJ AIU

FRANOE

RoberÍo Gro5senbacher

Rua lG de Novembro,85

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



r AI Urna casa I!
,

uga ....se de moradia
I com um vasto jardim, agua,I boa, junto garagem para au-

tomovel, a Rua Minas 'Ge
raes, 98 (Vorstart)

CIDADE
DE BLUM ENAU
M __

=

-
- ".

, -

":

Problemas· da nossa economia rural
(Seção li cargo do Jécnlco_ d<> Millistorio da Agricultura)

""
',' , ,-,

' ,,' ,

,

Considerações
l.,'',',.'�'

sobre
brasileiros

Causas que favorecem ou dífíeultam o seu desenvolvimento

os rebanhos

(Especial para "Cidade de Btumenau",
Por José Sotero Angelo

(Eng- . .Agro, Técnico do JIlinisteTio da Ag1'icultura)

A'
s estatístícas re- I movímentos Iacbarlcos; pre- Verifica-se que o Brasil I

,

cente,'s ma,
is au, to, r,í-] Cipitaç,'ões, ,IJ1UYiOm, e, t,ricas, tem" portanto, clima apro-j

zadas, d etermíuam boas fOl'l'ágeiriis e outros. príado a todas as espectes,
a população bovina. E' fóra de duvida que, as uma Ve7,; que, domine o cri

dos conttnentes em' geral, diferenças termicas, os de- teria da escolha de raças
computando-a em cerca de sequllibrtos o eastonados pe. puras, alimentação e refina.
600 milhões de cabeças; las pressões lias ,superUcíes mente do lastro existente,
Oolocados 081as üircullS- piezometricas, que se propu- defendendo os animais Iinos,

"tallcias da grande dispersão gam até as vertentes, a uni- das epízoüas, enzotías, zoo

territorial, em quarto logar dade do ar, e inumeros fa. nozes e inumeros parasitos
na ordem numerrca dos mal- torea de. ordem etJologica, qüe os atacam Indístíntamen
ores rebanhos bovinos, nós atúam nos organismos lUJj"j te.brasíletros, ainda precisamos mais, Imuzlmíudo-lhes modí Quanto a fertilidade das
aprender: dos nossos vísmhos Iícações extrauhas ao seu terras, natureza das torra
do prata, os' meios mais eil- regime de adaptação local. gens, seu valo!' nutrítívo.
cientes da, industrialização A elimatologüt geral do consid�rad(1s agentes de re

das carnes em frigoritic&.çào, Brasil, Q regime' de ventos, lt:vanCl.a D�l melborameD�o
e preparo do leite e seus de- as 'varíaçôl's· topograficas pecuano, nao se deve admí
rívados, das, regiões medfterraneas til' que á terra forlleç'l "es-

_' Como causas que 'p(ld�rão Iítoreauàs, as altitudes hip� poate sua", a? ótimas forr�"
'influil.' no tiesenv(Jlvimento sometrlcas, já estudadas, geiras apete.Cld!ls. pelos am�
pec!lario, pod�mos cOHsíde- mo�tJ'ou á saciedade que o !liais., Cada 1ll(!lvl<luo, pJ8S1l1

'

f&r as condiçõ88 mesotogi- C()&80 paiz, é um ambiente- (Continua no proximo numero)
cas, distribuicão geogrslicêl, propieio ao desenvolvimento

clima, fertilidade das tefl'as, das raças mellloradas.

Caixa P:lstal, 89

Heríng
- Santa Catharina

Paulo
Blamenau Moinho

FILIAL BLUMENAU
te1. SILOSTintas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em'geral
Tintas em bisnagas para artistas

�""

CINEMA BUSCH
Quinttdeira � dia 22 - Quinta-fel: a

.......... A's S horas em

P lutO! !
BORiS
K/\.RLOFF

na. p r o d u e ç ã (l

mais macabra e

eSlraohr qut-' a

Ciut>matographia
)JfoduZÍU áté

h',je
A" Noiva de

FrankBn� tein
o honh�m quP

quLz rivalizar
com a mor'te . ','

creou u n Maus
tr·o ,e sua cr � a -

ção roi a sua
ítRl_J.1lI tor'tura ... Quaes

seriam as frllàes

mente:

Musica da Mo:ntanht1

Att'l T ,?in. as ':H,!<;:->Õé"l (l,}in<:>v',r;lo de agwa.
"

I kÇuu" "'!n ,h'IiIltB ás 81wras em ponto.
. _. ,

.

o sonho de todas as

lnulheres

Ser "bonita e predilecta
--------------.--------------

se realisa fazendo uso

DÓ

Creme vitaminose
Procutol

Que llmpo, conserva
-

e 'rejuvenesce a cutis

Vende-se na

pharmacia Oncn
BLUMEl-JAU

,---.--------------------------------�--.

. ENFRAQUECEU-SE 'I ,

Ainda t.fI! to..., dOr "••
costa. _ no peito 7

Ue)'. podero.o _moo

VINHO CREOSOTADO
........�aIdIa.

I!IUIILU g.gw

1-�enhU", FARELO reúne. ,t,',antas vantagens para 08

&1I1illalS como o

I Farelo de Trigo
Faça uma experiencla-adquirindo o produto do

-

ElIIfII'1tlde CHI ....

Ct!MO !lU 1ft.... .

1IIII..INGlI\'"
TOMICO 108f1WlO
001 PULMÕES

Joinville

1
' �,

trinta ànnoe de lUooeeao

1140 o melhor tel..�amfó pllr8
preferir JUV�NTUDE
ALEXANúRE para tra
tar e runoollelí&r oe oa�
los. Ext��e 8. caapat ()..",.
s& a quéd41 doa ca.tm.U08,
evi.tundo I calvicie. FIl1
voltar 6 OÔr naturâJ OI

cabellos brMCOIS.
dando-lhe$ '\oigor
ti mocidade. Nilo

_�"""
contém &Ses de
puta' fJ uu....

f.'---'IIi como loçAQ.
-

..... -

.• � _ •• .j-
,.:.nIL ....

1" ;-;ecretario

E Saltará da Cama Disposto
Para Tudo

o :l1gc.do deve c1�r.rr�rn;,:i": l�i�ria.��D.tc� �o
estomaeo, lJl11 lit:ru de h:JI�.:. Be s- bl],l5 -naQ

corre Ilvremcnte, UH ..!l!mt-!!tOf:i não são

dlgeridcs e apQdJ."eecm, O::· C':��.es íncham o

IIJstmuilgo. 5· ·\:;r'!vcm a. I"df:'�-O: de �e"tT(".
V{}t.,'(: �',(,m.te-�p. �,brtiGr.� >C (r.ml0 cnv'CD�[ta.dQ.
'l'uuu (: amargo e a vidn, t.- um It1Zrt-srin!l'
Báes, ô1ecs Irl�n(l:raes, Jaxa ít'!� ou lHlT

gantes� i!,.; nade valem. l!me dmplC':1 '3va....

cuu�n.o nno. t{.H.;�!':l � CÔ!l;U.,�!,qa ha ("onF�

as ial'J\..,�r.� Plllu1r...s l'·�:t.R l.L..RS psrrn o

}'Itt;ndn,'-- 11U)."C, umn ai;·�!ió ,f�crta.. Feaem

correr Iívremente t.-SS� U�l'U (!� hiH"J e ,1{)Ct!

aente-se díspcsto pura tudo. Não causam

dumuu ; $�O suaves e c,'Ylâ,�,jo são muravt
H2���S para f.:';'l.r?l:; a hi1is rcrrcr livrê,nente.
p�"" as pmula� CARTEItS p:.ra o F'i;;adc•

.N:lo accuíte imih;.çO�s. P=e\,.'.l 3�.oIJIJ. ,-

II�=:��=:::�
j,fl fi1hos fartes e 1'0,bustos iS
�: fazei uso da

11' t� farinha de Banana �,i Solalllga �
. .

f: Marca Chaves :5
H Fabricantes: ;S
t� .Jafio Chaves !�
�j TIJUCAS * 'S GATHARINA ]
.:.:.x�������

Fura razer seu anuuucto pro
cure esta tolha

AVISO
-0-

Jf)EDIMOS aos �ossosli. pr6:!:ados asslgnan
tes de nof:. scientificarem
de todas e quaisquer ir
regularidades que oecor

rerem com a entrega
desta folha.

A Ge1'en(,la

Edital
LanQamento da Taxa da oonsarvaçãa B melhoria de estradas

e registro e fisnalização da veíoulos

De or 2m do sr. Diretor do Tesouro do Estado, faço
publico que, (>Ill cumpl'inieLl0 ao decreto n. 8, de 6 de ja
neiro de 19;)7 se pr ceda nesta coletl ria o lançamento da
T(a:a de serviço de cfJnsel'vaçaO e rnelho'rla de estradas
de rodagem e de serviço i: e reg i.st7 o e líscalizacrlo de veí
culos. jJ!1ra o v gell-t':l exercício pelQ que t-ão convidados
Oti contr!ouilltes da I e ,lida taxa a apresen-tarem as dê
elarações exigidas pelo 3rt, 15 do citado decreto, D. 8, até
o dia 15 de maio p. vindouro, nos termos do decreto n.

189 de 7 do corrente mês:
Incumb,� essa obrigação:
I Aos proprietarlos individuais, empresas, socieda.-

des ou se:;_s prepostus, d"l veiculas que s � utiliZ&l'em das
e::--tradas (le rodagem estaduais como tais consideradas pelo
plano l'odoviBrio do Estlvlo e nas quais existam turmas
permanentes de conservação.-

II - Aos pl'opdeturio8 de terrenos marginais áquelas
estradas, até uma pro!undiliadf' de 5 kilometros, desde
que sejam elas pavi1ll8ntad:as cem rnacadam, revestimento
silico-arglloso, ou outro destiniiuo á consolidar.lh� a su

perfície nutural ou exigiam a. cÜJlstrução de obras de arte
de valor superior a 50:000$, estando nesse caso sujeitos
Ilómenle os terreu06 Hté urna distancia de 50 quilometros
de cada lado da construçlo pelo eixJ dus estradas que a

ela cemvergil'em.
IH - Pelas pessõas naturais ou juridicas, Dâcionais

ou extrangeil'tls, de amLos os sexos, maiores de 21 anos,
que exercer no Estado indústria ou profissão, arte, ofício,
(lU emprego, ou vivam de seus bens ou rendas, estando
bentas as pessõas cujos vencimentos ou rendas forem in
leriores a 2:400$ anuais.

Os con,ribuÍntes que não apresentarem, dentro do

prazo, essas declarae;;ões Berão lançados á revelia, pelo
exator, ficando SUjBítOS ás multas de que tratam as letras
u e b do art. DI do decreto n, 8.

As declar;tções que apresentarem fraude- ou negação
sUjeitam aos contribuiutes á multa de 20$000 a 100$000.

:r\esta exatoria obterão os 81'S, contribuintes imlormes
sobre as declarações de que tratã o pres�nte edital.

Coletoria Estadual de Blumenau. 15 de abril de 1931.
N. SCHEEFFER - Coletor

Clube Nautico America
con,,:p(Jll�n(\ias ?'?
Quem foi difillit
vamente "A Dt;j
va de Frl:l akerls- 1 a. CODvocoção
t ... in" ?
Um mm que faz De orrlf'm �o Stj!. Presidente. são c�nvidados todos

'�o1:lgHlar {J Stltl I
(lI; �pnhOl'!:�_,S�'�l�.I�, qi.l},tf:, c"m a tesourarIa, dest�. C�:1,b�,

au do �'Rn 'cra • para 8 A8..,t-<,�\ 'iLL ,A. \.lhRAL EXTRAORDINARIA a 1 el-lh·
'"

e

dor!
l'�

I Sril'-Se �� rli:\ 28 de }\bl'/l p�()ximo vindouro, na sédtl sOêial,
CO[UG ComrIfl- J eom jOlClO as 2u horas.

",

,
(hdmn do dza:

Ri't(Jnnu dos ESTATUTOS
Assuntl)s divP!'"S'"R

lJllllllêlJau. 12 de abril de 1937
E1'Ü';O 11Hiller

AS8e7nblea Geral Extraordínaria,

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



Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarios
Estrada de Ferro Santa Catharina

Caixa de

SENHORES
-

OONTRIBUINTES: _

A Junta Administrativa desta Caixa, em obedíencía a dispositivo
regulamentar, tem a honra

.

de apresentar-vos o relatorio e dar-vos
conta dos negoeíos da Instituição, durante o anno de 1936.

Junta Administrativa .

Manteve-Be sem alteração, durante o exercício de1936, a Junta
Adniinistrativa desta Caixa, que, eleita a 30 de Outubro de 1934, 'iem
administrando esta Instituição desde 2 de Janeiro de 1935. A Junta
referida está assim constituida:

Nestor Reusi - Presidente
Agostfuho Flores - Membro eleito - Secretario
Francisco Runze - Membro eleito
Hénry Grotmann - Membro designad o

Horacio de S. Cunha - Membro designado
Pedro Pacheco - Supplente eleito
Affonso Schmude - Supplente eleito

.

Edmundo Pazes -'-
.

Supplentê destgnado
Arthur Hoch1eitner - Supplente designado
Pela Junta.. acima, foram estudados e resolvidos os di versos as

sumptos submettídos á sua apreciação. nas oito sessões ordinarias que
realizou durante o anno. .

.

Eleições
Sendo de um tríennío o mandato das Juntas Administrativas e

devendo terminar no corrente anuo. de 1937. o da actual Junta, de ao...

eordo com o regulamento em vigôr, devem ser procedidas as 'reapecti
vas eleições, durante a 2a. quinzena do mez de Outubro proximo
víudouro.

Fiscalização
Durante o anno de 1936, não recebeu esta Caixa a vísíta, como

de costume, do fiscal do Conselho Nacional do 'l'rabalho, não tendo,
por isso. havido tomada de contas.

. .

Estrada de Ferro Santa Oatharina
Como sempre, esta Caixa continúa mantendo com a Direcção da

Estrada de Ferro Santa Catharina, as melhores relações, motivo por
que nos é muito grato registrar aqui os nossos agradecimentos á digna
Dírectoría pelos ínnumeros e valiosos beneficios e attenções com que
esta Instituição vem sendo· distinguida.

.
.. Secção Construcção

Durante todo o anuo de 1936, continuaram ininterruptos os traba
lhos de constrllcção na Estrada de Ferro Santa Catharlna, e, por se

rem esses trabalhos executados sob a directa administração da Estra
da, todo o pessoal nelles occupado, contribue obrigatoriamente para
esta Caixa.

.

No exercicio em que nos oecupamos, foi arrecadada a quantia
total de 30;177$000, pela secçá@ em. apreço, como adeante se descrimina:

.

Mensalidades de 3 '/. fJ:294$500
Jaias 5:644$000
Augmento de vencimentos 150$000
Contribuição da Estrada 15:088$500

T O .T A L 3Ú:17?$UlJO
Associados·acti.vos

Existiam em 81 de Dezembro de 1936, 548 associados, que se achavam
dist:ribuidos pelos diversos departamentos de serviços da Estrada de Ferro
Santa Catharina, a saber:

la. Divisão - Administração ·Central
2a. "

- Trafego .

3a. "
- Linha

4a. "
- Locomoção

õa. .

"
- Construcção

Secção Fluvial
Caixa de Aposentadoria e Pensões

Total �
Se'rviços medico·hospitalares

�ormalmente, obedecendo ao pIlmo organizado por esta Caixa e ap
provado pelo Egregio Conselho Nacionar do Trabalho e c,uja vigencia data
de Janeiro de 1932, foram prestados, aos Senhores associados e respectivas
famílias, durante o anno de 1936, os Serviços Medico-Hospitalares, a que
teem direito.

Achando-se, como se acham, linritadas, desde Janeiro de 1982, as ver·

bas· para o custeio dos Serviços Medícos e Hospitalares, a uma porcentagem
da receita do anno anterior, correspondente ao maximo de 10 ·I· desta, nem I.

sempre tem sido possivel ás pequenas Caixas, attender integralmente, a to
dos os pedidos de auxilias desta natureza. Assim, é que, durante o anno

de 1936, esta Caixa só poude pagar 81,058 '1' e 8fl,13 '1. de cada pedido de

indemuização que lhe foi feito, respectivamente, de Serviços Medicos e Hos·
pitalares, emhora tivesse sido applicado o recurso maxirno outorgado pela
lr:gislação em vigôr. A descrimina:ção abaixo assim o demonstra:

..

Serviços Medíeos
Ve.rba fixada
Pedidos entrados

27
70
9B
60

265
26
1

Deficit a cargo dos associadoB.i'·
-

Serviços Hospitalares
Dotação orçamentaria
Pedidos entrados

1l:500$GOO
14:077$500
2:5'7'7$500

2:286$300
2:565$000
278$700Deficit á cargo dos associt,dos

Movimento final1CeirJ
O qUil-dro abaixo mostra o resultado fiua.nce:ro desta Cai:x:ano ultimo decenio:

Annos Receita Desppsi1_ Saldo '[. da D. s, aR.
1927 55:502$700 46:104.,�637 9:3DS$063 83,068
U/28 62360$600 27:90J$680 134:458$920 447·1
1929 90:250$500 37:423�.sJO 52;826$6GO 41:46
1fJ30 76:454$350 35:759:�200 '10:1195$150 46,77
193( 73:090$512 ':>6:562$897 36:5'27$715 . 50:02
lÇJ32 80:434$140 38:462$702 41:971$438 47;82
1933 107:848$307 4():587�600 67:260$707 37,63
1:184 137:863$500 43:362,,8890 94:5{'10$61O 31,45
1935 155:772$900 52:7461:)600 103:026$300 33,86

. 1936 222;014$200 70:328:i;800 151:685$400 31.68
Desde 1931, máu grado os constilUtes augmentos de despesa. ÓS s'11doF

veem cOllsorvau_do a sua linha ascendento, como cousequencia de receita:

:VlanoeI RebeIlo Guarda aimoxarif.
Henrique Cordeiro 'I'rab, linha

Henrique Fred. Specord Marinheiro
Leopoldo. Schoídemantel Tráb. linha

Em 1936, comprou esta Oaixa mais 74 apclíces da Divida Publica Ee- Eduardo Hochleitner Feitor Iinba

ds;al, Diversas Emissões, neminativas, juros de 5 '1. annuaes, do valor no-
.

Pensões
mínal d? 1:0,00$000 cada uma e 154 ditas, ao portador, do, ReaJustamento Em 31 de Dezembro de 1936, estavam em vigôr n pensões cuja des pe·
EconomlCo, juros de 5 ·I. a�nuaes, sendo 152 no valor nom.mal de 1:000$000 ao. mensal era de 712$200, sendo 7 destas concedidas em àhr...>s u.ntel'iurf'S.
cada l?-ma e 2 no valor nominal de 500$000 cada, tendo SIdo empregada a Em sessão de 10 de Janeiro de 1936, foi concedida 8. pensão requerida
quantia total de 168:785$600.

.. . . pelos herdeiros do trabalhador da Via Permanente Gonçalves SalJino Ricar-
.... Em SI. de Dezembro de !936, poss�a, pOlS, esta Cal;=, 912 Tltu�oS d� I do, fallecido em Agosto de 1935, na quantia de !10${)OO, a part.ir da data do

DIVIda. Publica Federal, em ?uJa compra Inverteu a quantia de 688:126$200, falleciminto daquelle ferrovíario. C(,Ul o fallecimento II 2. de Dez-mbro do
representando u� valor nominal de 902.:500�OOO.. _

exercia ora em relato, do aposentado por invalidez Manoel Antonio dos San
Todos esses 'I'ítulos se acham em custodia na Matriz do Banco do Brasil, tos, concedeu esta caixa, em 18 do mesmo mez, a pensão requerida pela eg-

Patrimonio _Social posa do mesmo, Va. Maria Anna doa Santos, na quantia de ]00$000 mensaes

O
.

patrímonio desta Caixa represent do pel lo . t t d b I
a partir da data do fallecimento do inati tuidor do beneficio. Tendo fallecido a l' UE'

,-.n levantado em 31 de D we' b d 1a936 1
os Vil, 1,es con� aTIles O ,u adn- Novembro de lD36, o Guarda-Chaves Gustavo Henkels, foi requerida, pelos

vv
,

e� m 1'0 e. , e e'vou-ee ;1. apremave quan t.ia e h dei dess f ,.,'
.

-

.. ,-.

.

.

763:737$300, tendo sido incorporado. ao mesmo mais o total de 151:685$400 I
er elrÚ� 8>1>1e errovrarro, a reBpect�va pensa0, entretanto, o I_"spec nvo PIO-

correspondente ao saldo Iiquido apurado ne exercício ora em relato
i cesso, a 31 de Dezembro, achava-se ainda dependente de solução.

.

E
-

Ú' . .'

.

. OanCelçl'lrl;enlú de p_ens.ão. _.xecuçao 1 çamenttn �a Em VIsta de ter a penoioniata Prudencia Ricardo, "\ li. de Gouçalve8
A execução orçamentaria em 1936, foi em resumo, a seguinte: Sablno Ricardo, contrahido novas riupcias, em sessão da 'Junta Admil1istl'at.i-

RECEITA DESPESA va, de Bo de Junho de 1[136, lhe foi cancelada a parte da pensão respectiva,
Orçada 153:852$000 Orçada 71:9!l6$300

na quan tia de 45$000, a partir de I: do referido mez, cont inur.udo e-m vig(,]'
Arrecadada 222:220$100 Realizada 70:534$700

o restante, na quantia, tambem de 45$000 mensaes, correspondent.e á quota
da pensão do filho menor.. Doralicío da Roea Ricardo,

Differenoa 68:36B$lOO Dífferença 1:461$600
'

'f- inscripção de herdeiros
Conforme se pode verificar, o resultado orçamentarío foi bastante sa- Por ser, como é, assumpto da maior ímportancia, concitamos, mais

bísfactorio, porquanto o saldo realmente apurado foi de 69:829$700 maior �ma :vez, li todos os senhores associados a que promovam incon r iuenti Ít
que·. previsto. inscrrpção de seus herdeiros na Secretaria desta Caixa afim de poderem rf'.

Aposentadorias ordinarlas e extraortiinarias ceber o amparo da LeI.
'

Continuam em vigor 3 aposentadoríes ordinarias concedidas em .annos Conclusão ,

anteriores, cuja manutenção vem custando á Caixa a quantia 'ce 1:060$000, Estas, Senhores contribuintes, as informações que julgamos de ncsso

mensalmente. dever levar ao vosso conhecimento, ficando ao inteiro dispor dU'llll'lle" qus
Em sessão de SO de Janeiro de 1936, foi concedida aposentadoria ex- porventura necessitem de quaesquer outres esclarecimentos.

traordinal'ia ao Inspector do Trafego 8nr. Henry Grotmann, em vigôr dlCsde
17 de Mar<;.o, na importancia de 409$500. Assim, existiam em 31 de Dezem
bro, 3 aposentadorias .desta· especie, com a despesa mensal de 774$500.

Aposentadorias por invalidez
Existiam em 31 de Dezembro de 1935
FaUecidos durante 1936
Concedidas durante o anno de 1936
Existentes em 31 de Dezembro de 1936

Relatorio de 1936

da
�
,---"

cada vez melhores. Dahl, podemos proclamar, á vista dos opthnos "reeultados
colhidos, que é Ilssáz .auepícíosa a situação economico-financeira desta Caixa.

Titulos da Divida Publica Federai

6
1 5

Nomes Cargo Concedi-
da a

10-1-936
1O·1-H36
50-6-936
20·7·H36
'26-fl-936

20-7-��()
1·10-SH

5

Oom a manutenção das 11 aposentadorias por invalidez,
Caixa a quantia mensal de 2:004$000.

.

Foram as seguintes, aposentadorias concedidas em 1936:

gastou

A parti]'
de

Importe

1-2-�}BB
lc7-H3l-i

lS0fi;Ooo
180$\:00
1808000
180$ü(Jo
20080(Jo

Blumenau, Abril de 1937

NESTOR HEUSI - Presidente

AGOSTINHO FLORES - S"!cretario

FRANCISCO RUNZE - Membro

HENRY GROTMANN - Membro
I

esta

I HORACIO DE S. CUNHA - Mem!Jro

Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 1936

A C T I V O

Estrada de Ferro Santa Catharina
S/ debito ne�ia data

Banco do Brasil - �Ma!1'iz
Liquido em deposito nesta data

Banco do Brasil � Itajahy
Liquido 2m deposito nesta data

Moveis e Utensilios
Valor actual dos existentes

Titulos da Divida Publica Federal
Valor acquisitivo dos mesmo�

Juros a receber
Valor dos mesmos

Caixa
Liquido f'xistente em cofre

Folhas de pagamento
Debito desta conta que represeta o des
conto das folhas de pagamento do IUez
de Dezen�bro, a ser eHectllf\dô no pro
ximo exerci cio

R�stituiçõesa cobrar
Valor desta conta

União conta.de .r.:upple1rl'!nto i1 distribuir
Valor desta conta que rei;Jresenta o ex·

cesso da Contribuição dos A.ssociados
.A CtiVOB. sobre a Quota de Pr€videneia.

I. euja .

responsabilidade fica a cargo da
União

Banco do Brasil cl custodia
Valor nominal dos T�tutos da Dívida Pu
blica Feúer'il, em custodia no Banco do
Brasil - Matriz

13:211$500

15:173$400

7A59$100

116$000

61)8:126$000

33:237$500

734$000

1:�68$000

115$900

19:160$000

PA.SSIVO

902:500$000
1.681 :301$400

I
Folhas de pagamento

Valor das mesmas relativas ao mez de
Dezembro 5:457$200

Conta � a pagar
Pelos credores existentf's 495$,00

Oontribuintes contas soccon'os

Idem, idf'm, -7:964$300
Arrecadação p01 conta de terceiros

Importaneia descontada em fls. de pagto.
de Dezembro. a ser recolhida aos cofres
Ja Sociedade Cooperativa de Consumo
dos Empregados da Estrada de Ferro
Santa Oatharioa e da Cili. Nacional de
Seguros SuJ America 1:146$900

Titulos depositados
Valor desta canta 902:500$000

Patrirnonio
Excesso de ACTIVO sobre o PASSIVO
que reprClsenta o valor desta conta 763:737$300

1, (iSl :30! $4:0ü

Nestor Heusi
Pl'esiden te

BlumenâU, 31 de Dezembro d� 1936

Antonio 111. C. da Veiga
Contador

LI lcides G(�rcia'
Encarregado da Secretaria

Demonstração da Receita e Despesa, relativa ao Exercicio de 1936

I.· D E S P E S A Importancia �:p�ioa
% ad�. DTO��pre I-I R E C E I T A Importancia Receita em °;0 .,.� m-· • � � i �-------- . � ___

SOCCt1r1·o.� medicos %

Importancia dispendida neste f'xercicio 11 :500$OOf) 16,35
Soecorros hospitalares

-Idem, idem 2:286$300 3,21
Vencimentos

7:350$009 10,45

37:9t1$900 53,93

g:oS4$700 11,50

1:416$100

299$900

408$000

226$200

398$000

Aposentados
Pensionistas

Excessos nâo reclamados
Importancia arre-::adada neste exeI'Cicio

Juros de apolices e obTigaçõss
Valor dus vencidos neste exercício

Juros de deposilos
i

438$700 0.64 0,20 Valúr dos creditados em n/c, neste exercício

I Pal'rimonio
7i�;:3-28-$8i)o--�f(ló,oo----31,68

..11
Valor das a�Plicad!�U��Spessoal da Estrada

,
..

__E_�X�....c_e�SS_Ó_d_a_H._E_C_'E_r_T_A...
'

._tS_'O_b_l._e_a_D_J_E_S_P_E_S_A_.__�r.:;_I_."68;:;$4(_JO
Valor destaCOcloztnTt-l.·abUiÇ?iO da UniãfJ

qae representa' o saldo deste -ExercÍciu
.

u u 68.32
-222:014$200 100,00 100,00

�-----------------------------��-----------------�------------

Idem, idem
Aposentado rias

Idem,.idem
Pensões

Idem,ldem
j)espesas Ge'raes

)q.i:}m. idem. .

Commissões e portes
Idem� idem,

.

. Eq;ce.ssos da Quota .j� Pl'el'ideflcia
V.alor doasta conta.
,< .

J)espe�as ae funeraes

Importancia despendida ntJste exercício
...

Contribuição da Caixa
Valor-dá mesma, relãtiva ao t!xgrcieio de 1936

.

��fovt::is e úlensilios
Dep,reoi:lção de 10 e 20 "/. sube o valor
iniéial dos mesmos

Nestor Heu 'ii
Presid\wté

Contribuição da Estrada
1 1/2 % sobre fl renda bruta

Coniribuição da Caixa
Valor da mesma relativa ao exercício de 1935

Quota de Previdencia
2 % sobre as tarifas

Contribuição dos associadus activos
Pe&soal da Estrada
PeSSOal da C$Jixa

Augmento de vencimentos
Pessoal da Estrada
Pessoal da Caixa

%

5,18

Valor desta Conta
Indemnisações

1,03

3,31

17,OB

3,64

2,02 0,64

0,14

0,18

0.10

Joias
0,43

0,b8

0,32

°,57 �0,18

. Blumena�, 31 de Dezembro de 1931

Antonio M, G. da Veiaa
Contador

�

55:647�500

398$OUO

37:293$500

35:591$700
198$000

8:9!6$000
200$000

11:109$800

728$000
120$200

377$300

51:685$000

583$200

f$OOO

19:160$OüO

%
25,06

0,18

16,80

16,03
0,09

:4,02
0,09

5�OO

0,33
0,06

0,17

23,28

0,26

0,00

8,63
222:014$200 100,00

Alcides Gamla
Encarregado da Secretaria

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


