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Nãotoleruinos intromissõeslO 2.694· anniV8rsario da fundação O governo é um p�o ..nas nossas questões internas .. "de Roma .

I blema de orientaçào«Sempre fomos -. declara o sr. Getulio Vargas-'-
um iJ()VO pacifico e desejoso de viver em boa Mussolini distribuiu dinheiro a trabalhadores in- Professor Agamemnon Magalhães.

harrnon ta com.. todos os povos" s validos e premies aos vencedores de competição .

1).-' l)"fidelidade ao sólo" (Distribuidú pela Agencia J. 'acwna

N,'! sua entrevista cullectíva a apreciar o naVi; assumpto: a
«Os sociologos afirmam que Constituinte e realísou as Q_á imprensa, o snr. Getulío Divida Externa. ROMA, 26 ..,... A Itália eele� trucção de obras publicas

o Governo é uma scíenela Ieíçôes mais livres que oVargas Iallou .fobre.a nossa KA st.snensãe da divida ex- brou o 2.649 anuíversarío de que custaram ao Thesouro
exacta. O eommando das íor- Brasíl assistiu em toda li. vi.. . �

.

1· o " d ..... accordo com mais de cincoenta milhões
II E elle

forma de governo, declaran- terna não foi um símp es ca- xoma que, "', .

. 'ças soctaes não obedece á da repu} icana. '.
se• h - ..

1 I a Ieuda I!{ll' fundoda no anno da líras. Os projectos dessas
dí
.,

golpe de 10
do o seguinte:' pneuo, Impõe SA, pe 1., por e� '. u, !. ...... '-'....

regras fixas ou a leis geraes. mesmo IflO'IU o '"rosa· círcumstancta de não de 754 untes de Christo, com obras pnhllcas abrangem no-
Uma norma verítlcada em UIl1 de Novelllb�o de 1937, é queA POLITfCA EXTERIOR dispormos dos recursos ne- 8 inauguração de serviços vas casas de operaríos, di-
determinado palz, já não se comprehendeu, como raros� Sempre fomos. "de- nessaríos. A baixa do preço publíoos em varios pentes do ques e pontes. applíca em outro cujas con- homens de Estado, que oclara o snr. Getúlio Vargas, do café, a reducção do sal- terrítoríos nacional e a dís- Sua Mflj�stade o rei Vict.or
lições eeonomíeas e hístorí- Governo é um problema deum povo pacifico desejoso de do das nossas

.. exportações, tribuição de premíos aos tea- Manuel UI tomou parte nas
cas são diversas. Nem um orientação., viver em boa harmonia com muito aqu �Dl do «quantum. balhadores. sotemuídades, assistindo a li
homem detem o curso dos Se Roosevelt ao succedertodos O[� povos. Assim como exigido jJelas amortizações, 8 MIlhares de pessoas reuni- ma sessão na Real Academia
acontecimentos, como não Hoover, o ultimo Pre,.;id.entenão toleramos intromissões ialta de cobertura para as. rem-se na Píazza di venezte, em que foi commemorada a
muda o leito dos rios sem

I
liberal dos Estados UDld?�.aes nessas qU3S'Õ€'S internas, nossas camblaes, tudo Isso aíím de verem f) sr. Benito data e 8.0 messe tempo ho-

desapparecer nu reacção pro- persistisse na mesma :polI.tItambem não estabelecemos ereou uma situação cujo re- Massolínl distribuir pensões menageado o faUecido pre- vocada pelos proprlos erros. ca individualista e, uti.htarld,
i

prelerencias para as nossas medío GÓ podia ser esse. 'I'ra- a mil duzentos e clncoenta sldente desse instituto, Ga-
A historia está cheia de tra-! a nação americana teria desrelações condicionando as ta-se entretanto de uma se- trabalhadores invalidos e en- brielle"D'AnnuDzio.
gedta dos Governos que não apparecido na anarcnía 80-directrizes da vida politica lnção de caracter teinnora- tragar pequenos premios em A reunião foi effectuada
se Identlãearam com (IS pro- cíal

.

dos oun os pa.zes, a menos rio. O reajustamento da .nos- dinheiro aos vencedores da no Salão Julio Cesar DO Cam-
blemas do seu tempo. No O ,<N'3w Deal», porém, to!naturalmente que, tal como sa economia certamilnte nos quarta competição anuual de pldoglío, que foi o Capítolío «Príneípe» de Machíavel, ha a orientação que _:vence? to.no caso do communísmo, .se perrníttírá mais adeante reio- «fidelidade ao sólo». . da velha Romd_ O sr. Feder-
muita mallcta, muita deter- das as grandes dls�allCIas eprocure amparar' formações mar os j.agnmentos, se IjS As somrnas dtstrfbuldas I zout, que substitue D'Annun-
mação moral, mas 8. ambição empregou _todas as !orcas- napartidarías em ilOSSO territo- exportações deixarem. mar- cnezavam até fi mil liras por ziú nn p!'esidencüi da Real
do poder, como expressão recullcraçao e _fiO a.Justam�n.rio attribuindo·lhes activida. gem a saldos c�msi�erave�? pes;oa. Múitos eamp6nezes Acadt-°mia da Hali:.t, pr<n: un- dos erros tã:rns e paixões 10 de uma nuçao hlpel'trofla�ties estranhas ás nossas' tra· Em caso contJ'31'!O 80 n4)', u- pudervln ai1�gaI' que as suas ciou () discurso commemOl'!i·
humanns dentro de uma épo. 1a l1elo interesse ou pelo di�dições sociaes e, pOJ'tanto eará o recurso· da nacionali- bmiUas, desde os tempos tivo,
ca. eUe f0veHi.l. eom profunda I, nh.;iro, dinheiro acumU.lado eperturbadoras. Ainda recen- zação d'l divida externa pela medievaes, aravam as meg-
verdade. sem:' distribuição, Roosevelttemente expE di decretlJ-Iei, conversão de titulos em 'mo· mas terras que' lhes trouxe·

Ern homenagem a N.ão ha que negar que .tn foi re�leito po 'que. oIIerc1ceuque mandei �labúrar pelo eda nacionaL Isso demons- ram o@ premios de hoje.
I factor humano, �om a. tela 1 á nat;..ao da�{Js paI a a .Antaministro da Justiça, visando traria aiu-da fi vontade de O Duce, com essa celebfa�

.

Salazar dos impoude.taVeiS, as

UiVer-j contra a crIse, p01 que tInhaprohíbir aos estrengeirüs e pagar. O tempo e as ('ircums. ção regular, associou a dig' gençias subtis; as inclinações uma orientação. As pert?�-�x.el'cit:io .d� �ctlvi fades PÔ�! tanc�as Poderlio tO?8via pro· nidade nu írataIho e () pl'ü- LISaOA 26 _ O n...irdstro eipreferenc18s. os erros de bações que agora SI? verlIl-lltlcas mdiViduaes ou ('ollec· .porClOnUl' nos 611seJo de exa� gresso material dn Iaoismo de educação, snr. Carneiro educação e cultura precipi.l cam nos Est:ldos õnidos, l'e�ti'iUS, Somos um l)dÍz de iro: minar (�om os interessados 110 anniver�ario da fundação f'ac.heco, e os reitores das tem 06 episodios, cujs expli-I sultam dos úbst{\culos 01!OS�migração e teme s muitas eo� qualquer outra Boluçài:l. de Roma, i

Universidades Techníca e I cação perdeu.se .na co�tro. i to�. ao "New Ded» pelas m��.lonias estraugeiras de nações· """'P--__ Em tüdo ú tf'rritorio da J- Clm;sipa de I.ishoa, Bnrs C8� versin da histo!'lu da hums." i tituições libe�aes, q�e telamigas� E' natural que seus

.. PiO X·,
talia ·roi inuugurada [t CODfi· eiro da Mata e Azevedo Ne� I nidtidao Os at"')lltecimentos I mam em SUbSlsti�·. Nao per-membros pertençam a esta Como falou I

veR const.ituem li commissão assim \:ol1sidel'ad(Js nos seus' ceberam ellas amua quantoou a lUélla organização par .

V."8 V.a-o· for't.a·t.e.ce·r.··. orgànisaÜfJl'fl da sessão CO�� atreitos sã!? IllodiIicadús, 'DOS'j são incommodas)}. ':Udari.a d<)B seus paizes de ó- Dep16ravel a misíma que {l.

memorativa do decimo anm. dados novos, observa um _rigem�, Mal:rse diss01venI'�s '013'
nela I.n.undo a força 1 Gr,J- versario da posse do snr. O- chl'onista do momento euro&

f " .L!�ll 11"uossoS3HUtidot politicos pela Jt aerea ele
liveira Salazar como minis. peu; cont€sta q,le (} fim das azeno:o um II 10 usa"i:l.Cç�O pértmbfldora quê iam CIDADE DO VATICANO, 25 Bretanha
tro das Fin�nças. Ks�a ses· cr�zadas t�Dha 8ido desco- a ítrma contra sideser ..volv�ndo como tólerar

- O Papa. dh:igilldo a I;lula- WASfUNGTQN, 26 (A.N.) _ São se realIzará fi 27 da .cor· brll' co OrIente o arco persaque elementos eMrangeil'os vra a 3. (lO o
.

peregrmú's, Chegou aqui a commissão rente, na. sala das sessões da para as eonstruçõea goticas. P. ALEGRE 2(j (A N) - Emse reservem o privilegio de 2.000 dos qUUf:S r�cem-ca' aerea ingleza que prútende Camara Corporativa. Foi coU· Entretanto, conclue, roi esse Cruz Alta o paralytico JoséacUcidades politicas próhibi- sados, expremm «:lmmemw. comprar centenas de aviõós vidado para presidil a o Gal. um dos resultados l'eaes da- Soares Vital que varias vedas aos propriüs nacion.aes·'? ré. no. f';lturÚD, deplcrou «a! para. a força i"erea real da Grã Carmona, tendo sido convi- qUf.."llas expedições, zes tentou &uicidar-se, cha"Tratá se além do mais de u·

�lSér.la q�e v�e pelu mUn�OI), \.81 Bta.nha. Os hmccionsries do dados os snrs. Oliveira Sal�· Temos no Brasil um exam. mou um filho de sete annos,ma medida de ordem gara1 dlsend.o aluda. .,-« Las�mlO departamento dóS guerra não zar,· os membros do governo pIo dos nossos dias. A Revo- fazendo usar um revol:rercujo fundamento só nos cabe espeCIalmente toda?as dore,s ficham .provavel a venda de e o patriarcba de Lisboa pa- lução de 1930 roi um aeún·· contra si mesmo. AttenduJoaprl?ciar e adoptar no exer� e ?esg.raças. qoue : tfa � � gU�I � li V i õ e 8 :typo Fortalezas ra aasistU -a. Todos elles ao- teoimento politico. aUirmsu- peJo, nIbinho, tev,e mortecicio normal Ja nossa sobe-
:ra. Mal� o futuro ('�tá Das voadoras que foram até Bue4 ceitaram o convite;' do ti nação o velho dil'Slito, I,quasi instantanea,· .

rania, Quem não quiter sub· mãos de. Deus e sera o que nos Aires, para a Inglaterrll. tantas vezes escripto nlls
..

_........._
..

_,_.- _metter-\-ie tem líber.dadl' para [J seus cod�goh de �scolher el

I j
eus qUlzer.

.. Freud escreveu uma
"�,. t' ..•

Vi.o.l�nt -) inc.?rl( io nos car-
deixar o jJaiz, por rue a lei

la mesma o seu Gover:w. Os � \_� �

F ._será cumprida sem bxcep' 10 Director do Thezouro Macio
B -1 ideaes de representação e ros da Estrada de, erroções. Com os palies· amerl- AIR FR.·ANellj '!laI virá em.ma.io a Santa carta ao

.raSI justiça saeudiram o paiz de RIO. 26 (A. N.) - No mu-canos particularmente c(}nti�
..

.
Caharmll BELLO HORIZONTE, 26 norte a sul. O Codigo Elei· nicjpio de Barbacena emnualDOS a praticar uma poli- -

tora! com o voto secreto e Minas, explodiram CIncoentatica de fraJ!ca e crescente CORREIO AEREO II R.IO 26 {A;N.} - O direc .. i.(A. N.).- NO. m.e.smo d�a em
as suas apurações com uma tl:lmbores de alcool motor.

. -

·d·· ·n· 'o lhe· um t ti' .. d� .

t
.

do' que fOI preso em Vli�'lIHJ, '.. t .'

d d· c
.

d'o
approxlmaçao ..

a
.

\
.

-
,

OI' e reu Tas.. lD erna.s . FreunLl escreveu uma carta JUS<lÇR au onoIDa, consagra or�gman o gran e In en 1 ..•caracter deverdadeira .. soU- FECHAMENTO DAS MALAS Thesou,l'o NaCIOnal vIRJará
para o Brasil, endereçada ao

ram os resultados imediatos nos carros da �strada dedariedalle continental e trans- P...�RA .f:'ffi mao para os E8t�dos de
..professor de Karl Weissmann da victoria. ferro onde estavam, da esta.portando-as .. mesmo. para (l

B 'J S. Paulo, Sta. Cathatmat Pa· . f. t· 'd d' A Constituinte de 1933 e a ção I )ca1. Apenas o guarda.terreno da {�ooperação eco-. Norte (Norte·. .ras1, raná e Rio Grande do Sul,. res1den.fl nes li Cl a e, !imo�- Constituição de 1934 furam chaves foi ferido sem gl'a�uomica, através de conveilo Europa, .. Airko., ASla e inspeccÍQnando toda; as re ..pra �e8mo reconh�ceI fi SI-
as suas grandes construções. vidade ..ções q. LIe c.{).mpf.ehend8..

m

deS-! .

.
.

Oceania. . I partições : rrecadadoras dp'�puaça� de �U8 patl'18 Fr��u� O monumento, porém, nãode as tarifas adl:aneÍrilsaos, queUes E stados, recommen�b�efere se somente o s.eu C.)D
resistiu ao primeiro embate.

Assumiu intervemoriaentrepostos commerciaes de Somente Inalas.· para o' dl111ào med das que venbam .entamento de ter pSlCo��ma· Não durou muita. E' que fi a
U11'11'zaça-o p..om.mum.· e faoili- t·' b 4';' ,,;.. j. blt{. s Iyse se propagado pel,-) mUDo .

lu
-

pe'" U OI" de S. P:.:tulo
-

.

nor e.. enel.cmr a.:. rene fiS pu I a
d toda ler.t<> o Brasil on'

fE:-VO çao ,fui: f! mem Uidade de credito bancario; Co- .. du paiz. .

o, .no lO

•

II .... °I das caUSnS deante das ll1t)di� BAO PAULO, 26 (A. N.) _mo exemplo recente dessa .AS
.. r_n.ala..�. feCh.·am-se sexo I·

.

=_." =

c... .••
de Já pc�sue. ficações que fi seu ploprío O n;::võ interventor desto Es�disposição, podemos citar os ta-feIra as 10 horaS no

E d·
. acontecimento produziu. taà�;., Adernar de Barros, em-tratados Resignados <:om a

correio . xonera OS VÁO SER PAGOS AS DIVIDAS O P�'esid�nt� .?etuH? VaI', �?s�a�õ �,oiltem. no Hio p�loBolívia. ESSES actos com as

DO RIO .·GRANDE· I
gas, q_lte.

lu;

tI._
CheIa da Re-.llf!l�llBty(i ua Justiça, a�sum

..
l:âdeclarações complementares Blul11enau-EurOp3 em dos .. cargos'

ii vo!u_çao de,. 19:10, deel'etou 01�OJe as 1,7 hor_as o €'xerClClOdefinem a conducta da nos

3 d·J'as e meio RIO, 26 (A N) - Quando! CodlgO Eleitoral, convocou a ae suas runcç�o2s..8a politica externa. Além do r
86 iniciou o novo governo I

._mais constitue edificante e- RIO, 26 (AoNo} - O minis-
eõtadual verificou se existit'Ip

.

t;:)· 1ti����l deeS!��:!!�lda���gné Informações e P8pel- �r�x�� aTr:�:I��:;te !lcpa�r�3rr{ e�tr� :.��tro� com��ümiS�OS ara o ea.IllpeOIla o IllllIltLla.·passiveI emprestá!'. bâ�es ge- avião, na Agencia deiS Resolve determmar que se- amd::-. �l .... mI! I do!a_l. ,8, llR(r� .

ographicf!,s e económicas f!OS C· .

o.
� Ao' _ jam exoneredos todos os em· cOI�?auhla� t rasll91ras 1: RIO, 2ü (A, N.) -.- Â Coore.! reprosentaçã.o brasileira noideaes de conirateI'niz,aç'iO, ,�rrel:s e com, o

. i ?�n pregados sem �istin��õee. de Io!ya rl?trlCao E�se compr� deraç:ão BrllsHeira de Des

'! campeoüato mUlldia.1, u.lt..rauamer:cana. �e dd AlI{ FRANCf'J
{:urg-os (lU funcçoes. que tltu· n:1SSO _Vüf::A ��e,l' ;a�o�tl . �I:lf!0: portos telegraphüu á Hga ba' passam a 600 contos de rois,lares de cargos pub1icl>s el· Be;;gund� ti ;:..t��I m4.n::l.Ç�;o. ?' ln hiana agradec�'ndo ao offerta· ape zar de varios auxHi0S re-

.•. A 'DIVIDA EXTERNA Robert� 6rOTSsenlbaC�er fectivos €'stejam exercendo tervenLr \Jordelro F ar_RS. do cmnpo Gl'a0H r;ara a I'ea. cebidos da entidade DHfÜ1i"dtO chefe do governo entra Rua 1;) de Novembro, ,,)

lem commisSão, institutos ou liza.çilo do treino entre .os fiÍn(;a nã.o foi coberto \(\31.pensões subordinadas a este Dr M lenon Pereira dOiS seleccjQIlUdos brasilei· mente o indispensavel iU']ln"r.· ·····.1.··.·.N E' U.·· A· S····.U·.. S.·.· ..1' ·0'
.

ministerio, cargos ou fune· Leite ros que vão i:Í Europa parti-Ite as despezes, além do 'iU''" II IV. "(,�ões que não tenlu m carac. c iP
..
ar do campeo.nato.

.

mundi·l! xmo. do goYe.rn.(} fed. (,:Hll. quo• .. ter de cominissão ante vi- Foi removido o Inspector aI de foot.baIL. Tarnbem 8. a confederação rec(>bcn, 100Amanhã .:_ Quintá feira, dia 28 - Amanhã gencia do decreto 24 ou ruo da Aaandega de Florianopo· Confedt'!açâo tel€'graphou á

'I C�lltus ela prere. itur.lil. do Di.S<.
.

Se.ssão. popular: Entrada 1$000 jo caracter tenha sido trans- }is, para a de UrUguayana o feduaçao pernambucana, dl· tudo Federal e 10 eontos deMYRNA LOY e GEORGE HRENT em Iormado em vespera dessa sr, Dr. Zenon Pereira Leite. rigiBdo ponv,ite para0 treino! cad& 11m dos Estados de SãoE··
.

·t t· '. d
...

·Ih····' vigilancia assim demonstran- O dr. Zenon Pereira Lpite em Recife. Depende do Es·IPaulo, Minas, Estado do Rio
.. $ ra egla e mu er do evidente intuito de burlar oecupou por longos annos o tad.o physic_o doo� jogadores 1 f' S�nta Catharica,

.

espera seUm mm sensacionál de espionagem na guerra de 1914 a lei. O Conselho Nacional referid.) cargo em nossa ca. apos o tremo Ja arrumado I púre1X'; a todo o momento,cujo e'1Cantador fc.mance desenrola-soe nos ambientes

Di-,
do T.raba.!hO cumpre o

p. rBs.e.
n" pita!, aonde goza de grand'Js na caí�itB.I bahiana, ?evendo resposta ao app �lo que Luiz..

zarras· da TurqUIa te com a urgencia túdos os estimas e cOllsider'ação pe- o pr�8.1.�{mte commumcar sua Aranha tambem dirigiu ás
,.
Um Super.FUro da «Metrol! seus terill'J8 tão fielmente los Nlev!1ute8 serviços pras- pO$slbllldade. deHlais unidades da federavSess�{)' ,vt1pulal'; Entrada 1$000 I como n�l1a, se oontém. tadoli lio Estado. As despezaF de viagem da <;ão .

.

'.

!.,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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UNICO' MEIO DE TEU �ETROl[O
Não basta falar em petróleo, acreditar ern

petroleo, .discuür petróleo. Nada di�so fará _o
pctroleo Jorrar do sel� da terra . .ru" nece�san�)
formarem-se companhias que levantem dinhei-
ro e perfurem. Só assim teremos pet: oleo.

A Companhia Mattogrossense appare-
ce como a vontade de petroleo em acção. Ne
cessita do apoio monetarío do publicu. Pede
esse apoio porque sem dinheiro nada é possi ;

IIvel fazer. ! .

Se cada :'1]aM'lleiiO amigo d e sua terra to- !".... r!mar Uma pequen» :"'luantidade de acçõ:s í:1.

Companhia Mahogrossense formara seu

), IIcapital, perfurará e enriquecerá. o l�rasil e os

acionistas. IVIas, se da parte do publico houver
indiíferença, a nova companhia r;ão, le,;'antar8 Idinheiro: não perfurará e o Brasil ficará como

está ..-.' pobre, endividado, desacreditado .e _

a

adquirir no extrangeiro mais �e meio milhão
de contos por anno de productos �o petróleo.,

Está, portanto; nas mãos dos brasileiros o

destino do Brasil. Independencia economlC�t e
í·

grande riqueza ou perpetuação da nossa triste I
figura. _. I
plfRA TOMADAS· DE ACCÕES' :E OUTROS ESCLARECI-

[I,'i MENTOS COM o REPRESENTANTE NESTA CIDADE
, I G:.'

I[ João Leopoldioo 'de .seuee r

� �.���=-�R_u_a;·�B_a�h_ia_t_6_4�.��������1
•

Li·....E�_�_2..__ .n. �

1 .I! \.

O CHAPEO \
DE

CONfiANÇA
.

I

!&&

.......

�'1
.' 1. ,,'�ellll01a_

O seu 1)e1111

GIDADE
DE BLUMENAU

Bissemanerío de absoluta
Independenela

Et..iiçõG>l ás quartas'feirus
€o aos 5abbados

Director:
DR. ACH!LLES BALSIN'

Gerente
RODOLFO HADTKE

, Redacção e oUiCÍll!l.S
Travessa 4 de Fevereiro n 7

Caixa Postal - 57
BLUMENAlJ
Santa Catharinll
-

:\SSIGNATUI\A5::
.Anno . , ..... , 15$000
Se::ne'itre. . . 8$000
Nu)], avulso ,.

.

$200
Num. atrazado . $400

IMPORTANrrE
.\ direcção de <Cidade de
Btumenaú- não

-

assume res,

ponsabílídade peias aprecia
ções emettídas em notas ou

artigos assígnados

-,�

Medeiros Nr. r:

o I Cornpedhlte EnceX'adQi!' (li

i Lustrado!' de Soalho
I e P:arquet
j BLUMENAU - Sta, G1itharÍlla
Rua: do: Velha, 112 -, T01. nr, 13

"Regulador

r I!:lsm'«'�
...

i FRACOS e AI�EMiCOS I
I l'QM.E....l � I
I Vinho Creosotado 1I ,D.e JOÃO DA 8n.V.� slI,nmu J
o MEJJ80R �njfdGt" .I

·p.."I..,,����I��•
.

�.�. Farinhas de trigo Nacional �
..." martas "

l Serrana e Tupy ,
...I? São insuperavcis . �
...�. MUI N H O J O I N V 11 L E,

.

filial ue Blumenau_
De. postal 89 - End. telegr. SILOS t
··.��I����$��.

Productos de

Pedidos 3

.\

0:0,

· Assucar de Baunilha· It1Iced{!'iros
Qualidade. Indíspensaveis na preocroçõo de cr.rolquer pastE<!oria ·1Labl)1:ato1."io _�ed7i:o� �!!.:::':::;:_"""�_....".,,..�_,,,4

?E

.•4-.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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,�. IS'" 'ª' I, a.AMI" J ·,w .. ;

de ," Aposeritcrdorlc e Pensões dos
�

Estrada Santa Cotcr-Ino
Relatorio de 1937

SenhoJ'es Cüntdbuint!'J5:

1 Receittl: L74lJ. de 28·6·1937, p. respsetívo regulamento, qu!' alteraram as <1ia]_lOBiçôé>s, A Junta Admínístratívn desta Oab:ll, em o))",flieltl:ht a dísposittvo ve- Or"ada 211:956'000 ! legais e reguhüneurares ",xi>;tente,,� relativamente, ,'S aquisicões � construe-
,gullln�"'lltar, tem a honra de í'ÔS apti;sen,tal' o relarorío i' vf,,, dr't' conta dos Al·í:eeadada '2G5:20B$OOO çees de casas, _ varíos associados llf'sta �nstltui':ã...

, iut(:;l:essll.�?s 1IU assun-
negoCiO!! da Instituição dJnUri11111tta" (A'adllm?idn�tS�rr'$ait'l'va .: I Diferença a maior 53:252$000 to, promoverem os respeenvos I;l'(lCf'S�OS junto a esta t):\l::>:a, anm de serem

\
'

Despesa: I enccmínhados. para .:Ipl'CiYUI;lío, ao Egl'egio (1';Dselho NllcíOlJUl do, Trabalho,::Vlanteve·se ainda inalterada e1\1ranté '.1 ano .-le 1!:l37, l> eoustiruíçãc .da I Ollçad& 95104\11')00 'Ate 31 de Dezembro a,� l!1B'j. foram en\'Ía,jos ao mesmo Conselho, 4

Jl1�ttl Arlminlstr.llüva, que, da"iif" JCtne-lri) de 1935, vem admínístxando ést,. Realiaada '8.'3:;216$300 prccesaos, a saber: Humberto JOÚéI Sud(l - Atjuisi,:ão de t-er:r(,IJ�l e cons+ru-
Cmxa, A. -Junra referida esteve aseínr cons rit.u ida: jflo de casa: Alcides P,mÁ - Ac!ui�i\':3:O de casa ,iii construída: Lauro A,

-,, .. DHereuça a menor 11:897$900 '" d t.xestor Heusí - Presideate Isto posto, o resultado orçamentazio fOl bastante satísfstorío. visto
ueller e Mart.Íl.ho CaúloSI) da ,eiA'a;_ Aquisiçiío e terrello5 e C()1],; rue-

Agoí;ltinho. Flores - ]';femlJro eleito - SecreturIo DüH10 s la 1 t.:l d "5139 900 ção de CU,a!!!!,
' ,

Francisco Runzé _ Menlhru eleito
(1 a (, 1'1Jl� men ,e apurano superou o previsto, eu: i . O processo rf\fjc,l'f'Ilte HO nssoeiado Senhor Humberto João Sada, rece-

Henry Grotrnanri _ ,Mei:nbro dasignadc Aposentadorias nrdínarías e extraerdínarlaa beu despacho favoravel quanto ,i: nquisícno do terreno, cuja tmmmç;;o,i;\. fói
Horacío do Souza Cunha � Membro d..síguado ' Continuam ern vigór 3 aposentadorias ordinarias concedidas em anos efetuada em Outubro de 193.. Quauto à construção do premo respectivo,
Pedro Pacheco _ Snplent() ejeito anteriores, cuja manutenção vem onerando OB cofres desta Caixa com a foi (I eompeteuto processo rt-st ituido a esta Caixa, por llftVN' sido seu JU!-
Afonso Schmuds _ Suplente '!-leito quantia ll1I'Mal de 1:060${)00 ou' de 12:120$000 aunuaís, gamento convertído em dilig..ncía p:n-a a obtenção de nOTOS asclarecimeutos
Edmundo Pozes _ Su.!.lentl). deaignüdQ , ,

EM -:igôl' continu!i.Ttl. tambem 3 aposentadorias e
..

:x.tl'llorc1inarias1 eonce- e elaboração ao orçamento. Prontamente satisfeitas as exigncíus re�end(ls,A-'h "I II' S
'

d' 2 dl,!ll,!S an,Üll'IOl'lll",nte, e ,'U8 vem eustundo a esta Caixa 77-1"'500 por mês ou bí
' T.' 'C Ih onde "ln(la;;6

'M
Ar" ,ur .l oc 1 eítner '

.

uplent,-e f<f';l!!mhu) $'
"" BU )1\1 o processo em C�U"Q novamente ao ,"greglO ouse o, (,,, •

F
- � �);::!iJ4 00.O 1)01' ano, h

'

l' 1 - 11 d J',' S Ilho",

. :Ol'am, pela mesma Junta eetudadcs e resolvídos 09 variou assuntos ac a lIg'Uli:rt aUII<) 80 uçao, "l1wsmQ mo Q, o processo uo assoeraco e r

submerldo .. ti sua aprsclaçao, em 1\,. nove l;f.\SSÔeS uruiuarias r('ll.liz'ada.s no· D1.wante ú ano em relato, uão foram requeridas nQyaB apost'llta4oI'Ías Lal1ro A. l\f.uelbr. cujo julg:ni::\f,mtü foi tl'!UlStGl')IUl.do 6111 dilig ..ncia prJr ter
decorrer do aliO,

' .

. dessas espedes,
.

havido b:oCi.< de nome. dOi; 'proponentes vendedores, em 09 documentos apre"

E.lelflões. Aposentadorias por involídez sentados. OIS doie !iutros, (\ 31 de Dez"mbm de 1957. não h:iviullJ. ail1da
Consoallte n,os 1'0Ierimos em (I r;íâún'jo do auo ]jl'ecectente, for:;trn la. Existiam em. iH·12,193B 10 sido i,olucíolladol3,

' '

1 _1] , . Falecidoll em 1\18.7 1 ti SegtltOs d'" ''-l'da'\"alll,; II; ....Nto nesta Caixa, a 27 de Novemhro i!", 1937, as eleiçõl:'l:\ paIa a I'" T ...

cOlllliOBIÇã,O da nova Junta AdminiBtratívR, que del'erá IN·rir o;: tlpfi"ci,.,,,' soo Gone"didas, em UI!:l'í 2 I CousGante estipul:J. n § 9' do artigo 14. a,) ..l'egulamento :mex.o ao de-
cime no h:ienio inidf\.uO a, 2 de Janeiro de 1:1!J8.

,...
,

',.

}�xistiflW CUi 31·12,19S7 i'T 1 ereto 1.749. de 2&6·n)37, 03 SellllurLS áSSOC.lud05 que pl'e'te!lderem operar
Feita lJ; 'aIJll!::u:;ão das eleições Ur,f) ,jfElnJ:l\:o" efeti,':>i< e sllplent"ls repre' A manuteIl�ç[(I das' aposeutadorias aciilla Cll",tl.\l'iUll. ti M." Caix:.., du,) c�rú a S!i.:l.;âo Predial, t1",V"ill iIl,-;timir em �'avol' da .cai�a, um seguro ,deilentr.ntes doi:' aS8oüÍllth,s: designados pela Estrada di' P"rro Santa Gat!ltiun ralJte u alio dt' 1l.l37, a quantia de 22:64.0$800, 1 VIda correspondente !lO 'falor do erop1'6stunD. ASSIm ti que, - com o fim

o�,MeI4bl'o8 er/;ti'?i:I " l-iuplente.iJ l'''preilIJiHR�t:es da Empl'l;�!I, e eleito (I Pr�, FOfi'}fl as sBglliut,,� ,as aposentlldoriCti; cODcedidas em 1931':

I
UllIIlO de eerresPQndemlOS aO vE'rtU;,doiro espírito da. le-i, quIÓ' comuste na oh-

iI�cronte, tmlo UH f'H'ma Teg1l111meutul'.ew 'V!gf,r, rlCfJl1 li D'JVa ,Junta, defim., .

Nume", " Cargos Cone, a. A pl!rtil' de Imp, meus, tenção de um sf;<guro qilfl gltrauta ú, r�sgftte do emprestimQ e-Ln �,IlS0 de lll!�l'-ÜY8mel1t<l, aSllinl cOll;,:titu.idt,: TêotOlllO de Allll>rltn Tmb,d,I..inha 22,5,37 1.4-37 200$000 te do 1i8;wcbào re5p6ctií'o, com u l!i,llUmO de OllUS para o mesm') -:- nao
:S:eilt,ol' TIe1.lsi - l?H;'t;idellte '_ l'el,ll'itll j3ÚtlVt'nTul'a fJ· de Amodm i\fl\q_luuist. la. 17.6.5'. J-6.ITi 235$500 tem eita Caixa poupado eSICu'çoS no iutuito de alcüw;llr o fim �oIHllIHlo,
Agostinho rIor"" - 1Itlrubl.'o elpit." -,- reeleito J>or falí-a a" varios documentos, al::ba,a'se P.W 31 de Dezemhro, de· Mau gI'�do, pr'l'ám, o ingeut8 trabalho quo tem sido eurpreg<,\,l(" nli� COll-

Francisco RUllZ" .-'- Mamo]',. e}"o)t". - reeleito J1ellJI.'utê de ;,olnr:i1fi-o :pedido da aposenta.dol'ia. por invalide-z, fait,) a. '20 de seguinios ainda umu :301u\'úe, favoravel por parte da, van"s CÜlJ1r�,lllnas clê
:ElphlJ(, i:m'\"a ,- )fenlbr" desi;PH\(l'J ,!nlllo �;.)�1;�7, pe!u, tl'ali:tlha�ol' da Secl(â.o COTIetrucÇlW ,da, Est:ada �<; F-:l'N seguro.
Rieardo Frjtze1l1' - ]lleUlI'JH' t]Asiguado ::-Ullta f.,M!ll'Jna, Vll'111la de. amd ..ntE!' DO trabalho, Antolllo Penm:a Tn!ltonl. InscriçõesPedr.') l'achp.(,.} - Bupl�llte elMto - r�f?lE-iH' ", Aposentadoria cancelada

", .

1Erich Ba.a.rngan'€\ll "'uploute la'"' n . -". • d D b 1 .;} Emfím, é"DOS grat') l'ubHctll' que todos os sellhol't'� nsso(',h,t ps. com-
_-

,_ ,t:' l\lJ
, ..<01',wr t_alt?CHt(' 1\, l� e Ell!Bm ro (e 1937, foi c.u�c�la<ül a. aposenta. pew;tra.ur!o'l!e, comu ",,,tão, da imperiosa necessidade da in,;rri,}ito alia e deAg'geo Guen'eil'()' - Suplente d�",jl:?:nacl') ,ln:rHl .1'01' mV:11Id"'l c(,nc(!d.iua (L ,Toão .M:orbR�h S�>.niOl', no unporte de 2fJlJ$OOO seu� herdeiros. f� 'VAlIl promovendu satisfll.torÍamente.RodfJlpllO \Villterberg SU1l1(>ute deiligllado, ml,n!iIV'�l é a qUlll ;;L' f.li',111WlI �m vigõr dt'sdi'J �2·2"1932. I Não ob:!b,nt .. , (lt)!1,:itamo.s a todos a não !lI" deINUrê\]'(H11 di> um íl.SSUlJ.to.A.. Jnuta aóma, tomou pOSHe, (!.Quf.;nne dii;PO;;i,;R" l"gal, fl :2 rif\ ,Jr.a,'i, p

-

1'0 do Q01'J'ente a!lo, tend,) si.] .. l'l'c0!ldllZirlo a'." ell.l'�n d" 'H:cri!t,n·i ... () ?lJ"'l,',h'[) 'r.
. ensoes de tão mt'gn:t !'bl!",'1lli,h,

l't " �" ,
" ��tl,1 �1?1l",ão de 25 rl" Jl<ll",it',) lI'" 1937, fúi conee<1idll li pellsão l:'equ(;rida:.L:ii, e 61 o • .Je:nHC>l' "'�J;ostiD.lw Flf)r�s,

-

...
-

d "'l h n f H',. Fl'Scal,l'zaça-o" I n, j 1'; OW'lll rr;.,cl" 1:>:�6, �dfL Va, St"�la lfarxR, Ht!uk!lls e 8'FlU. il.ho· ,anoJ·
hu: lJU, ImJ.""l'hm('w, til' 100�OO(} ml'lnsmi!l, II, parol' da. daí!! do faleCImellto i]�ITa ,loi" exercicios que esta Ol.lixa lJllO l'f)C"l.,e lO yi"ít a: r�l)lI1ü fl'f( ,1" 5e'1 éRp••;!i) i) Gum'dR,ObIL'C'e:;: ne la. classe aI< 'EBh'ada, Gll:itiLYO Ilorll.ela, or;o1'

praxe, do .Fiscal r1e Pl'p.v.idDncia do Cousolho ::-;ll.cioJ1al (l,) 'fl'nhalh", ll'h' ri,l!,,, I di" .N�vtJmhrt) ue 193fJ, Ji!m s('\6sâo UO 29.12.iJ7, .ú,i I!one�llidll, 'i penS;ti,t.,nJo, RSSUU, llUvido tomada de contaA ' ri., rri'8:'i1)(1 !llt'nl:iai;:, i\ p:Jl'ti-r d{, fl--6.HiH7, (t VII, Lydi� HI)� de Jesu!'- l' t'ilbll' .

Estrada de Ferro Santa Catarina
.

M,trill 'le JA\U"!.C8, l!ord"irl.", do tmhll.lhrulol' dí\ Via PêrTUfUlNltf'. 1'Jartinllo
,

Como nos ano;,; antel'iores, ('.outiIl,tlu, !Bta Oah:a lUauteud" 100m 11 Hirt" U(' :':nl17.t., f� ]"ddt) �, ;j d,. Junho d,� lH3'{, em (�r,nsequ.md(\ ti;; a,',idi'onte. no
tona da E!5tl'ada de Ferro Santa Catal',iull. ai.! lllelhores relllçõ,.S. motivo P('1" h'ubaUw,
gu,,: .nos é n�lüto grato reiteral' aqui os .13.09S05 agl'adecimentos ii. digna Dir""j _

.'\sBím. f'lll 31 de Dezembro de lSR7, eX\9tirun 11 pl'l1!'Õf:';;, cnja IlUlllll' Francisco Runzet')l'la pl'!los lU1Uuer(JS

.6 valiOSOS. beueflcü.>5 e atenções com que esta Illfltltt\i- tl)n�'�o ab.,ol'vf>U, no deconer do ano, t!.' quautit� ,la lfd)I)Q�f)(lO.

I
:M\;m:IJ�'<j eleitu

"

i,'.ão vem �el1do distinguíd�, _ . ... _ ,Secção Predial
-Si>.cçao Oonstrucçao ., APlvV':'Itaudo .ii" vantagens advindas l!om a prQnmlgaçfi.o do de.::reto

Durante todo o allO de 1B37, coutito.uamm inintel'l'uptOii (is trabaihos
d. COllsü'uCÇi1o da EsÜ'ada de Ferro Sunta Catarina. e, por Stll't'D1 oilSel< tr[.(ba
lhos executa,dos sob (1 dh'eta administ1:acilo da meillna Estt-a,lu, Q seu pes'
soaI contribue obl'igatoriamellte. para esta Oaixa,

.

..

No €:l<el'cÍcio or!! em relato, foi arrecadada a qualltia tuul iiI;)
3i.i:568$8UU, pela seoção �lll apreço, como adea:ute 5'e lliscrimilla:

�fen3a1idadeB de 3 ·l. dos empregados 1l:438$íOO
.roia.. o;1!J5S700,

Aumento. de .vencimentos 2:150$00(l
Contribuição da Estrada 11'1:7€4$400

# ·Z&L ..A8.iIl'I!tS!I •

Caixa Ferroviarios da

Conclusão
Esta� Sl.mh()l'p:!O cOhüil,ninü,;;, a,'I ,iTIf,)1'lllr,�'Gl:.;l que julgamos de no:!sfI

deVlll.' 1<,>,>I.( ao vni>50 r,'mhedmt.'TJu." fi<'lm,J.:, a.' il1teÍl'o dispor dRqueles q1.11O)
por H\nt\U'a n"Cfl8;.itf'Tn dt:' qnat!S'lIV:ll: OUÜé'>\ esclal'ecimentoj,1,

NQsior Heus.i
Pr�sid"'IlH·

UhIlÜ,,}J!'\U, .:\hl'il \le HJ38

Agostinho Flores
M&mLrQ eleito - Secretario

Ricardo 'F.ritzacb..
Membro designado

Da.anca encerrado «em 31 de

TOTAL
Assoois.das ativos

Exi;;;!iiu� e:n SI de Ds7smbro de 1937, 456 as,:_ociatlos. ativos, (jue se
achavam ,dlstnomdos pslo1;:! diverso" depiO',l't!!lnr-nws de sernçOJ;; da :Estrada
da Ferr� Santa Clltal'ina, a saber:

. ,.

.. Adminii'>trl!çãf) Superior 18
la. Di:visãl;t - Conto Tes. E�tatis. Tarifas 13
'la. Di,isão � Trafego 'IH
Ba. I>h'ieãQ �- Via PerIlxauallte 114
4a. Di,üsão - LocomocãO H;:l

• Secção FÍuTia:l' 34
Se<:'ção Construçcão 121
Cai:.o de Ap, e· Pemlõ8� 1

53:518$800

2S:73õ$W!)

ACTIVO

39:568$800

Caixa
Liquido existente em cofre

Banco do Brasil . J'ldu.tr'iz
LiquidQ em deposito, n "'Bta data

Ban.('o do Brasil � Blumenau
Idem, idem

Est'rada de Ji'erl'ó Santa aatarirtf�
S/debito nesta data

j JU1'OS a receber

I Valor dos mesmos relaiivos 80 2°.
,

semestre de 1937

! Moveis e uterisíli08
Valor atual dos existentes

Titulos da D,ivida Publica Fe.de7'al
I Valor aquisitivo dos mesmos

.

União conta de suplemento a distl'ibu,il'
Valor desta conta que representa o ex�es·
130 da contrí,!:mição' dos Associados AtivoR
ISf:ore a Quota de Previdencta. oUja res

ponsabilidlldf' fica ii ca.rgo da Fnião
8ecçc1o Predial

Val(tf desta. eonta
Folhas, de pagamento

Debito desta conta que representa o deseon
to das rolilas- de pagament9 d� mez de· De
zembro, a ser ofetuado no proximo exercício

� Banco dó Brasa c/custodia
Vulor nominal doS Títulos da Divida Puhlica
r'ederaI, em eustodía DO Banco do BruiU
1\lutriz

..

1:312$300

12$500

50:905$'00

TOTAL

23:500$000

2$000

745:294$500
,

Serviços medico bospitalarBs, .Or,slll':VandlJ (I pIallrJ e1:tborado e posto em vif.!:'Jl' desde J'lill('iro (lr; lfJH:?, .

com. �pl,I)Vaçãl) du Egreg:iú Conselho Nacional.do TrarJalho esta Oa.íxtl. v.'nÍ
prescatt�ó (\06 Sf'llJwreE; Ai5BOC�ados fi reS!Jec!-ivas familias, 6S ;;ernçiJ8· medi·
'�,O·hOHpnilÜLre"" a que f/cem d.ln·itri. '.

,

. As ,Yer�!<s pum () ;'1l5,teio d"", �t�l'vi(,;(,8 M.:di.-:os e H""pital:iJ'�s •. CÜll1 l·
nua� lmuta.d ..", olcszle J"lleU'�) d", 1:132, CUrl'8apOlldcu..t.) ti 11um lJel'c(wtngB1ü
:n;.axm:w �e ,10:{ . .,oh:re a re�"':tl\ Ui:. ano llrlterior, Deíit'arte nem sernpm H'il!

�ldo posel""l as peqllen!l� \)"U;:;1':; lito'uder 't';Jt"lW811t.t' os pt,dídüi< qü� lu'.. ,;
fazem os Senhores asso\lll!.dos.

.

Por_i��o. é que, d?-l'anre c' 8,110 IIe .1957, 1!Hta Caixa. iJ<Í p011de pa4',il'
7l,3� 'l', t! 16,02'1: respechV&nlCllLf.< dos padido3 de, imlenisaçiiv dos SeniçoH
�edicos e HespIt�"r6s q�e lhe foram r"'Ítos pc,los Sellhores a;;soci:)I](.tl, n!i.e
ohst::mt.e tenham fmh 3plh;ad')i; 1)'3 rei:1U'ê6i! m"KÍrrW>J delltint<tlos .... 0 �2r,i,
ço" ref"'l'idos.

'
.

A discriminaçã.) abuill:tJ assim () demonstra:,

SEHYIÇOS MEDICOS
Verba fixada l.8;(K.lOS(l(�)
Deap�sa direta· da Caixa 1.;2B5�f)O(l
P ..didos €lIltl'adOil
Deficit. a cm'go dos assoeiadQs

,

.. SERVICOS ROSPI'l'AURES
Dot.ação orçamentari:{·· 2:57'i$200
Despesa dil'etit da Caixa 2-1${iüO

Pedidos entrados
Deficit a cargo 'las a�SO(;iLido�

Movimento Hnacceiro
o qúadl'O abaixo: Dlostra o ,l'tJi;;u,Jt:ado fin:Ul,('ei,'o desta Caixa, 110 uhi

mo decenio:
Ânos Ret!C:itl:L 'De!>jJf:>sa Saldo 'I. du d.�p l',

l!i28 6:!:3GU$t30(i 27:�IOl""680 ;3,h15B:i:92/i
.

4,1,74-
lH2f1 l�I:Z5(l$5rHI ;:17:42B;li:S.l(' 52;8-2G$I){',O ,H ,'lf)
1 �i�10 71:;:454$�15(1 :''í'75��')(X) 40:Gf.15S150 4.(;,71
1�21 711:090$512 ., 'iJfj:562�8.�J'� ,1H;ó27m t:í. 5(J/J2
l.NJ2 80:·1-.<)4$140 B8:4(;:2$1O::! - ,ll:!),{ 1$,1[18 ,17,S:!
1 :�;jH lU7;S18$3(\7 41);584',]<:6(;; J fi7:2(,1)$707 3,/;(4
l}1;31 W7:86St5(ij-, 13:R62SWI(J nt::3fj(I!Ii;<W' ;:\1,1:1
l!JBf) 155:772SWIII 52;7Jf;SIiO(l 1f)3:1)20$301) t�n,fjli
lmj{: 22�:014�2fJq 70:328:<;8'.»1 151:(j85$,1I1(I Sl,liM
Ü)g� ;. ,265::?08$OnfJ .

.

&'3;2Hí$flno 181:!)Hl�"i()(� 31,:37 ri-jeg�lltt11) UeU10n!itr3,n� (IS flmUflros a(�lllla. m3U grado o, ::leni:Hvet 3ILrneU'
�o da dsapêsa, ? saldo (HJntu�tía em liuba a6c()l1de�te a partir de lH81; SI;J!dllllllporcante lts$lllalál' que, uao) obMante tpIJha 81df) l'í:'glsn'ada em 19;',i a
m,aiuJ: dl'ospesa, foi constatado neste m.. fllllO eX"l'cieio, o melhor ,!Of!fident ..
ecolloruioü, Pl'r isso, nãQ vacilamos em l1l'oclamar t'O)l1'l asá?, au.spj!:jrJ;;a a

s.Ítuaçio eo(,úomíco'ünal1ceira ,leHht Cabia,
,

.

.

TitulGS da Divida Publica Federal
Em 1837, comprou e;;(:a CRixa lllais 71 apolices Fede�'ài8 <h, H';:.i.jwlta,

Dl�uto Eeo:u0!11ic?, ao Portador, jtU'(ls de 5'1- :l,l!t1ais, sendo ....0 ,lo ..;,aloI' no
,llllna] de l:()iJU$Of.o(l cada urna () I do de 5(J(I�Ot{I, tendI) f:liJo _'wpl'Bgacla fi

quantia total de õ1:1138$500, ..

'

, 4-ssim, er:' 31 do Dezer.ábro de IBm, possniu esta Caixa, 983 '1�itulogda DlvIda Publlca Federu.l, em cuja c1.lmpra 101. iuv&rtida a .é[U[\,I1ÜÚ> d..
795:294$500, representando um valo).' nOmilll'tl ,de f:l7iJ:(J(i(J$()(IO. ...

Todos eSB ..tl titulas se acham em cu�todia lU! ,Maniz d,) Balleo do
Brasil.

43:240$300

13:Ml$700

91:3:000$000
} .932<:823$60:]

11:7G5$(f).!)
lf):4fl7�{X!O
1:7:3Zi$OOO

CONTRIBUICÃO DOS ASSOCIADOS ATIVOS
Imporlo:.ncia «i:1:ecadada neste exereieio'

.

rOIAS·
.

Idem. idem .

AUMENTO DE VENCIMENTOS
Idem. idem

CONTRIBUICÃO DA ESTRADA
Idem, idem

.. ,.

_

'

.

EXCESSOS NAO RECLAMADOS.
Idem. idem '.,

.

' .

QUOTA DE PREVIDE'NCIA
Id.em, idem

INDENISACÕES
Idem. idem ,.

... .'

CONTRlllUICÔES TRANSFERIDAS
Idem. idem ..

CONTRIBUICAo DA CAIXA
Idem, idem '

,

,. JUROS DE APOtICES E OBRIGACÔES
Idem, idem ,

JUROS DE DEPOSITOS
'

Idem, idem .

.

RENDAS DIVERSAS
Idem.. idem

CONTRIBUICAo UNlitO
Idem. idem ...

Dezembro de 1937

PASSIVO

Folhas de pagameHto
Valor lias mesmas relativas ao mez
de Dezembro

. Contas a paga'r
Pelos credores existentes

Contribuintes CISOC01TOS
• Idem, idem
:' A'l'r-ecadação pO'1' conta de ie1'ceiTos,
� Importancia a ser recolhida 80S coires da

I <Companhia Inter,}acional'de Seguros» e da
Sociedade Cooperativa de"Consumo dOI; Em
prega(los dt\ Estrada de Feri'o Santa Cat l.ri·
Ila, relativa a09 descontos em roUlas de
pagamento tie Dezembru

Titulo.� depositado,,,
Valor desta conta

Patrimou'[o
Excesso do ACTIVO sobrs ó PASSIVO
que repre�H.!atu o valol' desta eouta

6:120$000

419$400

6:360$200

1:195$000

973:000$000

945:729$000

1.932:823$600

(.1;838:::500
783�grJ(I

Nestor Heusl
Presidente

Blumenau, 31 de Dezembro de 1937.

A.ntonio iII. C, da Feiga
Contador

Alcides Gan:ia
Gerente

DemoJtstracão . da Receita e �espesa,

Patrim&nio Social .

O Patrilllowo desta Caisa, constitui di) pe;os div€>l.'so;; valol'!l$ ('on�.tan"
ttló1 do bahtnç�}eva,ntado E'nl 31 �I? Dezemhrrj a" 19?7, atingiu li C(>D_síd�raYf.'lpatcela de 94o,t29$OOO, tendo tudo ao mesmo 111cúrpol'ada ii. {j_IlIUltla de
lS1:99H7QO, correspondent" ao saldo liquido liJ.iurado no élCel'cí,.;io de �Ílf!
p.os OCltpamos.

.,
,

• Execução' orçamentaria
A e,x:ec1ição orçaaentá.ri� em. 19S7, foi en;t lii:u,tesiI, a lie�ntQl',' . - ._"

. +",. '. ",'
'.

,Nestor Heust
Presidellte

Blumenau, 31 de Dezembro de 1937.
Antonio M. G. da Veiga

Contador
Alcides Gania
Gluéute

RECEITA

42:857$700

i2:919$300
7:S40$SÓO

66:&95$200

427$200

42:866$900

11:950$800

207$000

252$000

54:341$100

961$400

3$1(10

24:080$300
265:208$000

:
..

L;"
•

relativa ao exercido de 1937

DESPESA

SOCORROS MEDICOS
Dispendido neste exercicio

SOCORROS HOSPITALARES
Idem, idem

VENCIMENTOS
Idem, idem

APOSENTADORIAS
Idem, idem.

PENSOES
Idem. idem

DESPESAS GERAIS
Idem. idem _

COMISSOES E PORTES
Idem, idem _

CON'mIBUICAO DA Cl\,IXA
Idem. idem

DESPESAS DE FUNERAIS
Idem, idem '

, RESTItuIÇÕES
Idem. idem

. MOVEIS E UTENSILIOS·
Depreciação atl'ibuida a este exercida

Total da Despesa
PATRIMONIO

ExceslJo da Receita B�bre a Despeslt, que
sénta o saldo dote exercicio

13:000$000

2:577$200

9:600$000

44:654$800

10:70&$900
"

1:473$200

541$20,0

252$000

222$000

75$000

114$000
83:216$300

repre-
181;991$700

,

265:208$000

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I BLU ENAUENSE
I A Drrectoría do Blumenaueuse S. C. tem a subida
.1 honra.de convidar os DD. Snrs. Socios e exmas, la'',f mílías para assistirem ao

Pefçs SportEI
.. ·.·.:'.'.:R. e.·..a�zrnl�se .dcmlnge Ulti.-Ide. 4. remos.

-

.. Prrneípíantes-."

II:(O, conforme notíetamos, no 2.000 :metros; taça «Rodolpho
campo da rua das Palmeiras, Vieira» vencedor C. N. Ame,L I.. q .eneontro entre. as equipes rica no tempo' de 4,26 mínu- .

, - 11.'

príncípaes do Lauro Müller,' tos.
. .

de I�ajahy, e do Recreativo: Segundo parao: SkiUs-'
Bras�" .

.

. .. '. Classe aberta �.2.000 metros.,o 'Jo�o transcorreu bli�tan. Campeonato Catharínense do
�r. deaínteressante;

.

sahíndo Remador, Bronze «Adolph r]v!lncedol' o' Recreativo Bra- Render», vencedor RiachueloslI pelo escore de 4 x 0, s. no tempo de 8,41 3/4 minutos.
. Arbitrou o', encontro o. sr. , ..

'

.'

'

.

José Pere, do Amazonas. R. s..] Terceíro pareo r-r- �ut· rig-
apezar .de .algnmaé falhas, a gers � 4 -. Classe t,"l5erta -:-1,

glu a: contento. Os goàls do ;2.0�O m�tl'os - Taça «Saml!eI
yencedor foram conquistados Guímarães- vencedor

_

RIa
}lor.A:ugusto (2),. Carstens e chuelo no tempo de 7,4;) mí-

Janga .. .: '.' .... .'. .: .nutos -.
' ..

- Na preliminar; entre o Quarto pareo '- Yoles a 4
quadro principal do TiüIlan� remos - Novíssimos -:- 1.000
daré e o 'secundarín do Re-I metros, Taça �<IÍlajestic» ven
creatíave, sahíu vencedor es cedor Riachue!o uo tempo
te per 4· x 3. d-e 4,15 minutos.

.

.� ��-. ..•.. Quin'o pareo - Yoles de I
.... Domlll�O ultImo, segUiram 2 remos "- Classe aberta -

,para. ItaJahy, cQ�forme: 8:n- 1.000 metros - Taça «Alllan
n�mClamos, os q_uadros J?rm- 'ça da Bahia» - ,vencedorc!pal e Bec�ndarlO do Vl?tO. C. N> America nó tempo de
l'UI, !lue alho eneontrar se-lal? 5 minutos.
em Jogo amIstoso; com o TI· .'

,

"

r
< l'adentes; daqueHa localidade; Sexto pa�eo. -: r oles a 4

,

No
.

j(fgO princi'pal sahiulremOti
- 1\ovIsSImO"l .--:- !.OOO

y6ncedor o quadro do Victo. met�()� ..- Taca «PreJ�ltura
:ria. pela contagPID de 2. x O; Mum�lIHll}) vent:edoI'; C.

N'It
...
eJl�OS feitos pUf Francisco e AJ?l6:nca no tempo d. e 4,36
AnJos.' .

. mmut( S.
,

,'-,'-. A.o encontro entre os Setimo pareo - Yoles fi 4
segundos quadros venceu remos -. Juniors -.1.000
ainda o VictOf11l :p'�lo escoré metros - Taça ({Aldo Luz)-
de 2 x O.

.

'. vedcedor Riachuelo no tem,
'::_x-' .

po de 4, 25 minutos.
Tlyeram lugar domingo uI· Oitavo pareo - Xoles a 2

timo Em Florianopolis) as
remos _ .Junior - 1.000 megrandes regatas promovidas tros - Taça I:Brasil. vence

pela Liga �autica Santa. Ca� dor Rianhu:elo no temp0 5,6th:irina, na qual parttciparam minutos.
o· CJU]) NauHco America e o

. rtiach-peI6.
.

.

.

..

O C; R America
, >Foram os 'seguintes resuL priIneirl}s lugares e

.

Liados: Primeiro pareo: Yoles. chuelo 5 primeiros

o 'Recreativo' venceu o Lauro Müller - O· Victoria
vencçdOr em Itajahv .:..... Asregatas em Florianopohs., -

'"
,'.,

.

'., .

:"-.

teve 3
o Ria
lugares

.

,':.������"";;_,...���

F····,··
..······ ..

·cíi·�i��
..

···����i·�i·i��d·;······ ····llJ? HEMORRHOIDAS '_ sua cura radical sem operação e sem doI' ilt� DOENÇAS ANO-RECTAES COLlTES � DIARR�1ÉAS. - rebeldes ;l
r sua cura pelo tratamento dIrecto do mtestlno :�i Varizes e Ulceras da. perIlÍ't - sua cura gal'jill!ida sem o_)erações. �5é···

.....

.

Es\omago.� Figado �

'Ã;:;J·O I �I
....'�f Dr. Mendes IlCom longa pratica só na espeCialida4e i'.': A.v. João Pessôa, 68 :

'.

t �r"yba i
�.���:;�!!���..:::..;.:;�:;.:,:.:;.:;c:���.:.;.:;:�:.;.:;..:;.:.;

"

s. c. I
.. Cb.ronicas SOdiU�S

ANNIVERSARlOS l em descanço o sr, dr Fran"
i cisco Tresea .J01"., que aca-

Faz annos boje o sr. Moa. 'I ba de afastajvs« do cargo de
eyr Pereira de Oliveira. Director de Obras da Dí-ee.

_- Annívsrsana-s« hoje oi torta de Estradas de Roda
sr. João Tertuliano Pereira. I gem do Estado, fuq.;::Oão que
-- Comnleta hoje mats um i o illustrado engenheíro de

aRDO de exlstencía a €xma.1 sempenhou brilhantemente.
Sra. d. Joanna Lones de Oh-I L. ROMANOWSKI.

veíra, e!'.pOS3 do' 21'. Plnrio 1 Encontra-se nesta cidade,
L de Oliveira.

.

I tendo nos dado o prazer de
._� Ainda hoje' faz annos o! sua visita o sr. L. Romano

sr. Wandyek T. snv», iunc I wski, dígto representante
cínnarto do B

..
aneo Industria i, no Estado do Paraná, Santa

e Cornrnercio Santa Catharí- Catharína e Rio Grande do
na, \'HiaI de Lages, \ Sul da F. Janer & C!a. do
- Annivereasia-se amanhã I Rio de Janeiro,

o sr, R�Jherto-, Bayer, umc!al 'I' NASCIMENTOSdo Registro Geral desta COg Está em testa
:

lar do srmarca ::s ti. •
<

DAn . 1;-. ••
I Deoclydes Mueller e esposa,

-. :' ue amdf1ila. a da.ta I com o naseiruento de umanatalícia d� senhormha Dl1'- linda ereancinh. " .

ges Oouceíro, gentil Iílha do C�SAlI/ TIa. �
sr. João Couceiro, residente B ruEM OS
em Italahy. Realiza se amanhã o enla-
-' 'I'ambern amanhã íaz au- ce matrimonial da Srta. Eva

nos o sr. Fellx Salg:ido, em- Maria Flesch com o sr, Franz
pregado da Companhta Gropp Brack, commereiano nesta
S/A. CIdade
--

...Aínda amanhã fazem �-""':':���:-......._""-
annos as menlnus Gisela e &+,,�SE��r/&.Rita Véra, fii1H:S fío SUL Ru- ��,\.� rt.lJq...doUv Koch. ."'ft DE A.*
-- Sexta-feira faz. anuos o -

.....

AF1P,,\l�sr. dr. Alfredo Hoess, diretor ,a:.�Jdo Hospital Santa Isabel. ,.
� AS- O sr. Wiily Pawluwt1kY. OD.4S EMfERIDtlfaz annos na proxima sexta. '11f!$"O' ASA� 'Li! lllJfeira. � 11 16'1; 1"1 fi'

I
-- Festeja St'xia feira seU

anlliv:"r;:�l'iú .? rnenillo P�rll'_O
I de Ohvell'a. filho tio 81'. 1'11-
I aio de Oli\-eíra. ':c�

.I A wf!os os UIHliv2I'3IUian
I tes rlese.h:H1os fell CHh.nl (;9.
I VIAJANT�S

_

Com destino á Cal iial do
f.sfado, passou J.wr esta ci
da<le, segunda feira, acompa-

I
do de sua exma. esposa, I)

I
I
sr . .Ja.cob eh. iminelH residen·
te em ÀSCUfl'!1. I
Regressou d(l São Paulo I

e Rio, onde eslt'vp a nrgú i
cios o sr. Ph:J.rDHteeutieo I
Walter Haure, muito destinc
to pnprietal'io àa Pharmaüia
«Orinn,; nestu' praça.
DR. FRANCISCO TRESCA JR
Encontra·se nesta cid�de,

Baile social
deste Olnbé, DO salão da ��Sociedaàe dos Atiradores».

á realizar se em 80 de Abril
. .

N. R 'I'ernos tumbern o rnaximo prazer de con
vidar os DD. snrs. Socios .da Soeiedade dos Artra
dores (Sohuetzengesellschert Blumenau]

�

A Directoria do
Blumenauense i.. C.

Paulo Herino
,Santa'

DESPERTE A BILIS
DO SEU f'IGADO

,
'.

Sem Cãlomelanos-!; S"itai',l da Clima
Disposto �ara Tudo

o figado deve deIT.,alDi�rl diariamente. nu
u!tomngo" um litro de hili:;. s� !l. bilis nü"
corre lhtt"0mente.. os fl� ..!ur-ntof' n!1o- siio
digeridús (! !:,pod;�l!en1. O:}. g3:-'.:(!S im�hntn o

e.?tum3go. S�jbreV�J!l 2 !1ri�ii9 ,te \'e:ntreG
Voe;! !'�2'·tte·,se nhlltic10 e <.'0T:l0 en .....c·nenndOa
'l'udo !.. r"d:!Hl]�gD e n -;ridn (;- 'i:.') luartyrjo.

:t�Ae��.jI �l�iS minel"ne.l� h ..:.:.a.r5et ou. pur�
f'3:!itf:�. t"1� r::at1� 1ialent .. Um:!!. GirripJQ3 eva

",:u'J.:)::ü ;""J;�ú H.:C3t"!!. f:. (!an�a. Nad'2 11& cor�'\D
i"; f'.lJ:!:��:,"j:� rmUi4i� {..!�.ltr�;T,:..;: pt.:ra O'
r h:':J.t:b, p�tr3 UUla ar:�5v cüris., Fa!'2!li
G�l'r(:j.� H'T1i�TliN1.te ���E: 1>:1'0 de hijls.� e vocttl

�����l��� :i��!(�:����;a:neG���do !�;: ����
l1;õSZtS pera f[i2.�.i.· a bUi;; correr liv:remen�
lh::�a. 113 PiUu}a.r; CARTLllS para o Figádo.
:iW10 :3C,:(';<':'· inlii·ll\�·:'es. Pl'e�v 1'$(100.

.

..�- 'MIl

'8lulllenan Gathlrina
Tintas e Vernize's. Maieriaes para

pinturas em geral
Tintas em bisnagas para artistas

eiIl ;iS�i
allCo Sul

Bra'sil

'ElEI
do
I
�

Capital: 4.000:000$000 [ISéde: RIO DE JA:\fEfRO
Succursal em Blum ena.u - Caixa Postal N. 5

PAGA JUROS. EM CONTA-CORRENTE. ffi3ffi3
Re cebe emA�D:;:'Si:: Ap:�lari?S" desde a ri'

quantia de 20$OOQ até lÜ.QOO$IiOO pa- a
ganüo jures de ••••••••

GOl I
• CAPITALIZADOS SEM�STRALMENTE •
a Faz todas operações Bancarias a '

IR EI&liEJEJl€I&I

..........

...............

Exijam o sabão
".'

.

irgem Especiali de
de

. WETZEL &: elA. Iiit JOINVILLE ;l\íalca Registrada)

tVj���!�e�!a�!j���!.�grnde.
.' ct:!m, por este meio, a tod.js. que aGGmpanha-
ram ,o sepultamento de seu filho e irmão !Hdio e
aos que enviaram flores; telegrammas, phonogram�

mas ou cariões de pezar

28 d e A b r i I

BITTER rOtAR
Offerece como novidade, exclusiva desta marca, uni refrigerador

electrico cónjligado a um fogão electrico,

Procure conhecer es:a nova combinação
Alfred Gossweiler

Unico diatribuidor e importador de productos
BITTER POLAR em Sta. Cathariuü

RUA 15 DE NOVEMBRO NR. 74

; c. p.,eÃo VIRet:-, .;J .... ,,-!Lo
i< '. '�I

Es PECIAUOADE:
-,.,-'

,. pois conserva e desinfecta a sua,' roupa

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


