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Por intermedio desta folha desejam

.

tBôas festas e feliz Anno Novo �

aos seus amigos e

---'-�íiB----

Erwin Possamai
",

e senhora Rua SIto Paulo no. 3'7
__,

Theo Ernst

e senhora

e senhora

Blumenan

"-�-

Itoupava-Secea- Hermano Ooennemann I
, . I

SI I I : - !
. umenau I '

;

- _.

! Blumenau .+_.....+••+......+......��x.�·•••·.+••++ ....+.....++.+•• �
-�----·----m......-...g-l�� Banco Nacional do Commercio!ilffi�fIm!<� ,�JlfES

Paulo HOI)ne j! Aloysio Michels
ÀfüllSO Heidorn.l."

ii
Pharmacía Altona

e família I Blumenau e família
Itoupava.Secca Reynaldo Plau e família ��

Blumenau
Blumenau

'

e família Bar Carlos Gomes Blutnenau
Ewaldo K. Mueller

WilJy Síevert

i '!

Blumenau ................................X ++++ . Blumenau

Artur Bona

Blumenau

Casa Peiter
Martiniano Hilario

Itoupava-Secea Henrique Michels

L
,�

€Opü1V.G Strobel

Blumenau

-'fi.

Blumenau
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'<I��;O· rapl\�ü
estoque de

1� ......

� �.� ��il �iS

ADO!='TADO OFFICL:\u.mNTE
NO Exsncr:.·o

com o ::-;r.�u uso. n\.dD.·<�'!� ��lll

POUC(1S díaa:
-t. � o SJrl��tH' iii;]!){), de

purezas e l;�::{n estar g�.;r��L
2 ..
-- l)(�sappa;ecjn1f·.!.lto df;

!}inhus� Ecze:na�, 1�n.1�)çr)l:5,
':'tJncu�os) CÜCf.�L·l!\l Ferldns
h,_,. CÔb�1, etc.

Fu-
i

lira- I

l

3. -- Deeuppatecimento com.....

pleto de nHEüMATISl\lO, dôt\'s I
nos ossos e dóres de cabeça. !

4� _'" Desappareclmento r.as :

l:11Hni[t:'sta(ües syphiUti�:a,:.; e tie l
tod.os os �nconlnH:,dos de lU;ó(l::; I'b"l'phili(i((J.
." 5 -� () a'rlDõJ'pihi) fta�trniritf-i";�'" !

• '. ,. '. .. '" b - "- --�

Itin�,l p:,rfi.:!itt)} pe:'5, (), ,tj:J�L�( II::'
!

tn -:1-:) DilO ataca () f:.il\Hl1ngcl e}
uilo çent:�m i'_lriLH�lü.

'

f:: o unL)) Depnruth.'o que t:::rH i
fltie"tados th,s Hospit,-;es, de es- i
õJcduJistíls dos O:Ii.U3 e da Dvs" i
i�('p;;ia Syphilitica.

.

I
VIDROS DUPLOS - .Ia 3':'

e:1-1contram á venda contendo o do
hro do liquillo e custando me"

nos 20�'ú que doi:; vidros peque" Inos.

� I
!
I

COMPETENj'B ENCERADOR

E UJSTFlADOH. DE SOAUJO

E PilHQUBT
lJLUMENAU _. Sia. Cütlwrina
Hna da '\]elhu� 1 tJ � ]\'1. nt\ lJ

afamados
,ÀLUL»

QUINTAS

nl1pJ i o· f:,I' �Ili'ln.k\··e I
'o "' ..' '. w •.••. " ,. , .....,.,." ;li! Uni ��,. r�.

<S�������j

"Concertam-se Radias Ide quajqu�r marca
:

,

I Rua 7 de Setembro 13

o Heguli�do!.' Vi,;_;ira
A MULHER NÃO SOFFRE·

fiA' MAIS DORES

�.-:�

DESPERTE A B}�liS
DO SEU f!GADO
�em Cal9malanos-E Sanará 'da :;ilma

ll!sp:s!>io Para lmfo

�u !t;t:�do' d'1ve. dcrl".am.ur, dr.�I'i::vilf:n"U.,
no (\,.';;;tonld�U'. �'rI1 li ::TÚ da bílis. E'-:e u h�!i.:! niio
corre livrc-mf:.'llte, oa n.llnl�!It1)ã n&J são
tHzeddC!:e' e �\Dl)a1'C:;!em. 03 Z;,"LZt._..l� tnchem O:

estQld.&!,o. Bobre ...·e'�l $. pníaãc dr= v-cnH-�
Voe/;. aeut.é-se �hatido e conto qu� envene

!ladl). 'I'udc é�m4�O ea t;jda é um rn-at"t:o--rio.
t:nÍa 8i�p'es eys�uaçfio nâo tocará a.

t"llW:a.. Nada !la corno &5 rumosr,e FiUr.d(l..�
tAB,'l'ER.S I"8.1'"3 ., FiandD. 'pa r-a urna, aC::PJ)
certa, Faesru l�l)l'1't)J' Iie rutnonte esse httÔ'
de h-jHs� ;:; você souüe-ae- dbi�oat() r-ara tud?_
Não causem dnmno ; são ertaves e contuco

�ão muravilhonas par:l. Íazc1' a hilis correi"

ÜV.l:�é-mente, 'PCIJ:3, RS P�·t·.lhi.8 CARTEH.S

p3.nt to !'·ige:do. Não ucceite imi�l.�õ('..g ..

Pre�o :j�.. C��! ..

�__...;,.�

de vísí-

/>,Iii"ia <15 ecl!ic"õ ut�ril'li!$
er,) 2 horas.
Emprega-s'l' com vanlúg<am

para cemba'?r ,�:; FIGflZS Bran- I
CdS, (.,!liCd3 Uf.zrínilS, Men:;•.

it�uileSJ após a parto, Hemorrha
SiM li: dçms nos ovados.
E' r.oderoso Calmilnte li! Re

G!.llild�r pgr el((;dlellcia.-

FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada dficacijl ê receita
da por mais de 10.000 meeli
cüs�

fl..UXO·SEDATINA encontra
'!le em toda parte.

"�oI!iU�fiM'.. �t!."="_'.J�d'f":"-<'Q>;�l
Defenda a sua saúde e a

seus descendentes com Q

famoso depurativo

de
Do Ph, eh. Jol;) Ód S!l':d Sihreir,

Empregado com exíto nas:

e a folha de maior cir

culação no Valle
do ltajahy

I
I

I
O g!"��!l,k d<'pt:raüv') �o
EUl.lst:::: qUe nOS:f18 aVO$

, ,

t pi tlé:-\ �/�lnl�

�_�·;;m,IW'r�:u..""��'Ill_06'!1I'i�...>:.�"m::;

ANNli/ERS,·W.IOS
i o sr. Francisco de O!l;.-eira: o me

j nino Jean, düecto f!lho do sr,

dr. Aífonso Rabe.Eczemas Fazem anuos hoje; o : sr. Ar-

naldo Puetter: a srta, WaHy Pas- VIAJANTES
soldo :.-' J' R 'bei i: r'·'''L''JlI-(J
Dia 24: {) sr. ...Antonlo Kaiser. '! Sra. DtJ'! i CUO

..

c 'J v ...d· l �n·
Di3 25: Ema Parnplona, resi- � Prooedente do RiO de Ja.Belro.

J Ní) 1 f' I onde '� encontrava a nasseio, re ..

denre em .. Gasnar: usa ,..,UZ, 14 • Ll� ::;� • l .' '.

lha .la '

era �l\'a Maria Luíza ' grassou á nossa círladc )untamen-
.u (" �,••

, ' : •. '·l}-o" "'p::"""1ua
Viana: Beatriz Lonzo íiiha do Si'. I te com 5':1.1S U01S 11:! -, (L

,-"
•

- , ... ,

d '" '. Il P'\PHO ti" Carva-
Leandro Lonzo, residente €lU En- ,SI·a. . ,,:;y,,"e e ül· v ..

e I ., ,. '. '''''-1-' esnosa do "r di
cruzilhnda: o lovem Harry Pa-11t1ü Ol:;U13Sh. '-" �1' �

•

_. ••

g'21, íntelligente e e31m-çadD 'li- \
José Ribeil'? d2, C<uvalno: r-o-\ Íiw do sr. M3.x Pagel.

.

i motor Puhl�co (lest� Comarc�..

I 1", 2'j· a <ra D. Eü('a 01sen

I
Si';a. Zelw. Fcrr;?ifU da 81lua

.Jhl �. � , •

E 1 f' 'cha �" nn
V"i'·'[l ài·'llisEima esposa do sr. -- �m gozo l.e enas a :�� ,� �

I J;'3;r\i,eic;�; o sr, Alvim Schrader; ! tr,� nós a srta. �d�a Fe:"l'(,uu da

, presti�íoso e�emento do noss:J a1- i Silva, que em:1 tmlhantls�o o��
I

,_

. I t"ve r;romoçao para o::> anno
to commerclO. I

._ 1". -

A
.

Dia 27: a sra. D. Irene Ramos 'i Jo GY�lDaslo Barao de ntomna.

f Miranda, diqnis�i.1m esposa do·1 de Malra.
..

.'
�Jr. Gl,üdo J'.1inmda resid(mte em I Juntnment.8 COm os no�sos pa

Itajahy; à srla. Maria de LDurd'2s

I r�,iJens ah:1\�Jamos-lhe ophm�s fe·

filha do sr. Leoncio Nascim-2nto;· nas de fun de anno.
,

I �ffiffiffiffiffiffimmmffiffiOO�8�Bffiffi83ffi��ffiF2ffi��ffiFB�
; Dft LICIO· PORTES mffi Médico

mffi T�ES-.:.vJ DOENÇAS NERVOS,jS E MEN ....

1� �l ffi CUNICA MÉmCA: Coraçã',." Esiomago e Pulmões·· .

SÉ�.E COSSljLTA8: 10 ás ]2
•

3- ás 7
� cr:

6B Comm[tol'io e RetiideIlcÍa: - EdH:i.cio Garcla - Salas � e 12 �
ffi Rua 15 de NOVf!morO, t392 - ao lado do �� Hotel ,Cruzeiro ..

. �
mffiH.1a100a5ffiE883�m?I�:Effif;XfEOO&:iffiOOm�ffiffifEffi���

.- .. ,

t.spn:nas

Ctuninhão-Correio
f\�assaranduba
QUARTAS E SABBADOS

Sahida do Hotel Boa Vista
ás 14 horas e de Massaran:",

duba ás 6 horas.

Viagens espéciaes para ca

samentos, plc-nics, etc.

F�"""""'---t"&:>"'�..=r���-c

VINHO CREOSOIADO
É um poderoso rO;liHcsrlle que

50 recommencla <1 iodos

aqueHes "l,ue a!rllYess<lm um
. periodo cl.e tra.quez",

.
orgenict:ii
CREOSOT�,DO

ARNOLDO NITZ

tr5.dícíonaI e pode
roso tonico recon�

títuint�.·

Não conI1J1Hltr ..... ;.

Peçam. só ;

, :recisa com
.

urgenc
uma casa de mor

Do PIl. o,. Jooo dd SII" Si{/<;'d f ;lia. mais ou men
Conhecido � fdtnOsO t;d 62 ·�!ii'"l:'"!�. G �

no ce-nbo da:: ci la'

II
-=��==-=-=,.'-�=�'''"'�-� ,. ���Lnd'fuf���ç�l

I GI}�traGtn8 [la LOUilQàO'! pcrZt":! cal�! red':l�-

l á venda nesta Rediu;'.:;ão j ��<$>$$�-t��'-$$�.��-$ t(>'H,�+<$>+

Sahida du BoteI Boa Vista
ÚS 14 horas c ,.h! Massaran�

duba tis G horas.

VIN'HO·

oiissional

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



I o ae TELEORAMMAS

Informa o teu Jornal

...�

LEiTOR AMZGO!

Attencão'
., .

. ,

�
$;���:HSt.! t.:'.l; K·:H. ;."::,!�:,:,��, �

1
;s-:�.. "t* �

�..lk....;;;�=--:.:.����I?Y�;;tQ;:r!t�:�g��;t;���

Quer ser chefe de Escriptorio'l
l?Ullueiollal'i.o Banct.il'i(l·,:" Offichil de Phar-

iTItl(:\3f Radio-T'eclmlco? Costureira ou Modista?
- Estude nas horas vagas sem sahir de

casa, g3i:lÜmd� muito pou(:c�.
-

'I'odus as informações
sem coinprormsso. serão dadas, nesta. localidade,

A hreeda Rio Branco

,

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ClDADE DE BLUMENAU
-Ór '1

b secos, um ,
� ",

�. :

�-, ._�
• l �

Pag. 7�
.............--.;.;:.;:--_......-

Estrada de Ferro Santa Catarina
SECRE'I'ARIA

- p, ,"'13 -

..4(;' De ordem do Snr, Diretor Erig;nl;ti'r�-Chefe, torno publico ..

para conhecimento dos ínterassa do;:; que, a partir ,d� 1 de janeírd
de 1941, €ntrará em vígõr nesta Estrada a nóva tabela de frét,cs)
da sua Secção-Fluvial, abal-o pu', .:C'.:l"

' , .

Aviso, outrossim, Que 05 :"_r"I;;); ih passagens c dos rebo
ques não sofreram qualquer altc ração.

Secretaria da Estrada de Fel' ró Santa Catarina, em Blumerrau,
aos 13 de dezembro 'de 1940. .

,,-,' (NICA 'CIO SEA'RA HEUSI)
Secretário

.

L . ..: __ .

Seccão Fluvial
Tabela de Passagens, Fr:tes e Reboques a que se refere o aviso

supra
A Passagé"S

prineir.a Classe:

Blumenau - Gaspar
Blumenau - IlhQta
Blumenau - Itajaí
Gaspar -, Ilhota
Gaspar - !::1jéii
Ilhota - Itajaí
.e9�,Q�dG ,CluJ;;se:

==:z. ' '_

PREÇO
1$400
J$900
3$100
'1$400'
2$400
J890'O

Blumr-i.-n ,_, Gaspar
Pl1W',o:-EJU ,- 'H'ota
p",;;�'enan - Italai

�Gâspar - Ilh:)':l'
Gaspar - li:, ;';Í
Ilhota -_ lu 1)
1a. C� '�,'" ! r �l '� Volta;

=-!'''":'�:'''')�''''JT>1--
-

� ....�""
•

�,BlumenaL: ._- Gasoar
,

Blumerr.u - !t;úai
Gaspar _' !Ujai' �li'i l�;iT'

)t� Me�::!�m'�:: B - Fretes

.,? t
,

1$100
18400
2$500
1$100
1$900
18400

O' ;
•

2$100
5$700
3$900

A
L Aguardente:
a) Em pipas, urna

b) Em quintes, uiu
c) Em decirnos, um

2. Aguas minerais. caíxa
3. Alcatrão em ban is comuns, um

4. Álcool (v, ínflamaveis e ex plosiveís)
5. Alfa1'a, 'fardo
(i Algodão €m rama, fardo
•. Aníagem; fardo
8. Arame:

, , a) farpado, rolo
�b) liso, em rolo: um

uma tonela da
s. Araruta:
a) em barricas comuns; uma

!

b) em caixas de 50qui�os, uma
J c) em sacos de 60 quilos, um

10: Arenques;
a) banis de 50 quilos, um 1$500
b] em barris de 30 quilos, um $800

11. Armarinhos em caixas ou ou tra forma de acondiciona-
mento, m3 18$000

12. Arroz:
, a) beneficiado, em sacos de 60 quilos, um
,

bj em casca, em sacos de 45 quilos, um
13. Açucare
a) refinado, ou orístalísado, em sacos de 60 quilos, um

b) grosso, em sacos de 60 quilos, um '

14. 'Avelãs ou amendoas, saco'
15. Azeite de peix'e em latas tipo querozene, uma

B

5$000
1;$40D
1$000
;;;;900
1$800

S
1�400
2,$500
7$000

1$000.
1$000

18$000'
.__...........,

1/�
1$600
1$200
1$000

1$000
$600"

1$000
$:900

2:S00Ú
$500

. 16. Bacalhau em caixas ou tinas, uma

....p, Baldes de zinco, amarrado de 12
�18. Bananas em cacho, um

19. Banha de porco:
a) em caixias de 60 quilos, uma
b) em caix�s, de 45 - 50 quilos, uma

c) -em caixas de 30 quilDs, uma
32.. Barricas' e barris vasios:

�) quinto
b} decimo

21. Batatas, sac') de 50 quilos
22, Breu, barrica comum

C
23. Cacau em sacos. um

24. Café:'
"

a) em coco, saco de 25 - 30 quilos
b) em grão, saco de 1)0 quilos
c) t�rn: pó, lata de 10 -,--15 quilos

25.' Cal, tonelada

1$000
$700'
$230

1;$;500
1$200
$750

$600
$lfOO
$800
2$000

$800

$500
1$000
$600

15$000
12$00026. Caramelos, em caixas, engrádados', >etc. metro cuhico

27. Carne em conserva:
'

a) caixa de 60 quilos,
b) caixa de 45 - 50 quilos
c} c'áixa d'e 30 quilos

.

28. Carne S;�Ga, fardo até ·,100 quilos
29. Carvão. tonelada
30. Ce1xilUs, caixa de 50,� 60 \l1iil.os
31. Ceniej�:
a) caixa inteira
b) meia Cai�
c) caixa int..eir<h \'asia

... d) meia (;ai'!ül;, ,;asia
32. üevadiÍ �

,

'

,

a) em caixas, lnet�b çubiro
b) em sacos de 50 qJ#lôs,�um

33. Chumbo:
.,'"

'

,

a) 'em bari'as, Iénçoe$,' etc" to nelada
"":b) para mUlJição, cBixa,de 60 Qui�os
34. Cigarrilhas em é3.i.xa; m�triJ

' cubico
35. Ciinento:

' ,
'

�, a) em barricas de 180 quilo�, 'lIma
,

_ b) em barricas de 150 quilos, 'U:tna
c) em sacos de 40 - 45 quilos,' 'Uln:",:,

36, Cocos, saco
" .

,'.

37. Couros:
a) salgados, 1J,ll!

1.$500
1$200
$750
1$500
15$000'
1$200

2$000
1$000
$600,
8:300

12$000
�moo

.. -- .. _
-_ 'i-'._ ....

15$000
1$000
14$000

1-;','
�

2$500
2$200
$BOa
1$'500

,�.
1-$000

45. Farelo, suco de 30 - 35 quülos
46. Farinha de mandioca, saco de .40 - 45 quilos
47. Farinha de trigo:
a) saco de 44 -_ 50 quilos
b) saco de 22 quilos

48. Farinha de outros cereais, saco de 50 -'- 60 quilos
49. Fazendas em caixas ou ou ira fôrma de acondicio-

namento, m3 12$000
50. Feijão, saco de 60 quilos $900
51. Ferragens em caixas, ou ama rrados, tonelada 12$000
52. Ferro bruto:
a) para fundição (gusa), tone lada

b) em barras, chapas, ete.,' tonelada
53. Foguetes, fogos, etc. (V. inflamaveis e explos.)
54. Fosforas, em caixas ou latas, uma

55. Folha de Flandres, caixa de 56

56. Frutas frescas ou secas, em caixa, saco, etc. metro

70. Maquinas de qualquer quali dade, montadas ou des

montadas, em caixas, engradados, etc. (menos de
SOO quilos) metro cubico

71. Idem, idem; de mais de 500 quilos, iil3

7�. Maquinas para cortar capim, uma

73. Madeiras:

a) 'ern tóras, metro cubico 18$000

b) em taboas e' pranchões, meitro cubic-o' 9$760
cc) e111 taooas :e pranchões, pOl- vagão completo de 10:'

toneladas 97$500

d) em taboinhas, tacos, etc., .:icondicionadas em cai

xas, m3

e) outras, aparelhadas, para construcção, m3

74. Maizena, câixa comum

75. Manteiga:
a} caixa de 60 quilos
b) caixa de 45·�50 quilos
c) caixa d,e :w quilos

76. Mate, saco

77. Mercadorias Ilão ,especificadas nesta tabela. em caixas.
engrad�dos, fardos, ,etc. (commenos .de 500 quilos),
metro cubico "', .

78. Idem, idem, ,com mais de 500 qUIl9s" m3

79. Milho seco, saci) de 50:_" 60 quilos
80. Mobilias de inàdeíra ou de vime, upvas:

a) engradados, metro cubico
b) cadeiras :e poltronas avulsas, uma

c} outras peças peq,ienas avul sas, uma.
81. Mobilias de madeira ou de dme, usadas:
a) engradados, metro cubico

b) cadeiras e poltronas avulsas, uma

c) outras peças pequenas avulsas, unia '.
'

N
i"

D
.i;

38. Dextrína:
a) em barricas comuns, uma

b) em sacos de 50 quilos, um

39. Drogas em caixa" etc. metro culdco
40. Dinamite (V.' inflamaveís e explosívos)

E
41. Encomendas, volume atê 15· quiios
42. Enxadas, ban íca
43. Esteiras ordínarias, amarrado de 25

44-. Estopa e resíduos 'congeneres: de fabricas, em fardos,
metro cubíco

F

cubico
57. Fumo:

a) em barricas, uma

b) em rolos (corda), um
c) em fardos (folha), um

d) em latas, uma
G

58. Garrafões:
a) C01l1 acídos corrosivos. um

b) vasíos, um
59, Gasolina (\T. inflamaveis e explosivos)
60, Gesso, barrica comum

tiL Glícose:

a) em barricas de 30n quílos uma

b) em caixas de 50 qui!{)S, uma
62. Goma:
a} em barricas comuns, uma;

b) em sacos de 60 quilos, um
63. Grampos para cerca:

a) caixa ou barrica de 100 quilos
b) caixa ou barrica de 50 quilos

H

" ";

64-. Herva-mate, saco

"�:!;:'''' "'_','

65. Intlamaveís e explosivos (V. tabela especíal)
1:;

6ô. Ladrilhos ou azulejos em engradados, ton
67. Latas vastas:

a) de café, uma

b] de gasolina ou querozene, uma

58. Licores e outras bebidas fortes, caixa de 1 - 2 du
zías

69. Louças em caixas, engradados, barrícos, etc. metro
cubíeo

,

I

82. Nozes, saco

O
83. 01€0 para maquinas, de linhaça, etc., em quartolas,

uma

84. meos iubriíicantes, em latas de 20 +: 30 quilos,·
p

85. Papel ou papelão em fardos, rolos, eti:./ m3
86. Pap-el velho ,€nl fardos, me:tro cubito
87. Pimenta em sacos, um ,

88. Pipas vasias, uma
89. Pneumaticos:

a) grandes, um
b) pequenos, um

90. Potassa em barricas mmUllS, uma

91. Pregos:
a) caixa de 100 quilos
b) idem de 50 quilos

Q
92., Quartolas vasias, uma

93. Queijos.,em engradàdos:

,
'

.: .

!... I ._', � __ �_.J�� �

; l

1$500
1$000

l?ii;OOQ
s

8700
l$UOO
1$200

12$000

$400
8750

$750
$370

1$000

15$000
15$000'
$
$600
1$000'

15$000

3$000
$700
1$800
$700

1$800
$300
$

2$500

5$00a
1$200

1$500
1$000

1$600
$800

1$200

$

15$000

'$230
$120

1$000

12$000

16$500
33$000
'5$000

15$000
14$000
$600

1$500
1.$200

. $750
1$400

18$000
,368000

$150

16$000
1$200
$750

12$000
'$900
$500

2$000

3�{)OO
$500 I

I

I
I

I

15$000
12!ifOOO
18000
2�2.50

$700
$500
3$000

2$000
l�OOO

l$POO

$600 a) grandes, um:

b] pequenos, um
94. Querozene (V . .inflamaveis

R

$90tJ
$700
$e explosivos)

i

.. ,!
__ .�

1$000
9:). Rolhas, Baco comum

I !:lU. Sabãu:
S

!

I
!
!

I
I

$300
$150a} caixa grande

b) caixa pequena
97 Sagú:
a) em barricas comuns, uma

b) em sacos de 50 quilos, um
98. Salitre em barricas, uma

gg. Sal:
a) saco de '60 ·-70 quilos
b) idem, de 45 - SO quilos

]00. Sebo em barricas, uma
101. Soda caustica:
a) caixa inteira

b) meia caixa

c) tambor de 300 quilos
102. Sola em rolos, metro cubíco

T

1$500
1$000
1$000

$700
$000

3$500
I

1$500
$800
4$000
12$000

'F,:"
',' n��:;, �":." 'r"j��

•. :-"
.. ,� �-::-. !_.,;_�.:.':: .

---;�;

15$000
1$800

metro cubíco
vastos. um

outra fórum de acondlcio-
12$000
30$000
Z2$500
15$000'

.. 'ffl .: f (��,,CJ " ,

1$:500
1$200

103. Taboinhas em caixas,
104. Tambores de gasolina,
105. Tecidos em caixas ou

namento, metro cubíco
106. Telhas, milheiro
107. Tijo!os, milheiro
108. Tintas em pó, em barricas, tonelada
109. Tubos com acidos:

a) grande, um
b) pequenos, um

110. Tubos para acidas:

a) grandes" um

b) pequenos, um:

V

111. Vassouras, 12
ln, Velas, caixa
113. Vidros, em caixas ou

rnento, metro cubico

114, Vinagre em barris:

a) quinto 1

, b) decimo
115. Vinho:

$700
$500

'!l\li1": :'UI
;.t" �90�"�

$500
outra fórma de acondícíona-

12$000

2$500
l$SOO

2$000
l$�OO

2$500

a) 'em caixas grandes, uma

b) em caixas pequenas, uma

em barris:

c) quinto
X

116. Xarque, fardo até 100 quilos
Z

117. Zinco em barricas de 250 quilos, uma
-: I'

118. Zinco em folhas:

a) amarrado de 20

b) amarrado de 10

65 _ Inflamaveh; e Explosivos

l�OO

3$500

2$000
$-$00

1$000'
3$600
1$000

'4. Alcool em caixas comuns, uma

40. Dinamite em caixas comuns, uma

, 53. Foguetes, fogos, etc, encapa do

I
Gasolina ou' querozene:

a) caixa
b) tambor

1 119. Pólvora

8700
3$�OO
2$400

<,

em caixas comuns, uma

II ., Veicules
15$000
35$000

1. Automóvel 'encaixotado, metro cubíoo
2. Automóvel não encaixotado, por veiculo
3. Carro, por veiculo:
a) de 4 rodas

b} de 2 rodas
4. Carroças:
a) armadas, uma
b) dest:lrmadas, uma

III - Animais

'" �'J

20$000
10$000

15$000'
108000

por cabeça

25$000
'58000
$150

25$000

1. Cavalares, muares e vacuns

2. Caninos, suinos, caprinos, ovinos, etc.
3. Galinaooos
4. PerigoSüs, enjaulados, me tI'O cubico

IV - Baldeações

No platio inclinad'} ou com o guindaste, para embar

cações proprias - por to nelada, com o minimo

de $500 1$000
Idem, idem, para embarca ções {�xtral1has, por tone-
lada com o mínimo de 1$000 ' 2$000

C - Reboques!
i
j

Entre ltajahi e Itoupava-Seca e vice-versa: :
"

Embarcações de quilha, carregadas com madeÍrá:

por 10ndada de carga (c,o mínimo de 100$000 po!'

embarcação
. 4$000'

P,or tonelada de carga (ou tras ffi.:,rcadorias) (lO mi-

nimo de 2008000 por embarcaçãD 10S000
Idem, idem, vasias:

' ,

',�: i'f)
por tono de capacidade (com o minimo de 30$000

por embarcação)
Cbatas carregadas wm madeira:
por tonelada de carga (com miníma de 100$000

por 'embarcação)
Idem, carregadas com outras mercadorias:

por tonelada de carga (com o minimo de ,200$000
por, embarcação

'

Idem vasias:

por toneladas de caplicidáde de (com ó ,mini1110 de
50;;;000 por' �mbnrcação '.

ObsA?!rvações

'.J

:'i

1$500

4$800

11$000

2$000

P,éJl"i! os despachos em trafe-go muhlo,' feitos pela Esü'ada, de,
qualquer procedencia, a ta:w sEirá de 1$000 por tono com o mini-.
mo de $500.

' ,

Os voJUlm�;; de um'm$.; oú de 500 quilos, não constantes da

tabela, pagam o, dobro qo' ,fr,ete,
"

'

Os fretes e reboques entre oS'portos abaixo, e vice-versa, go-
Slllll dos s,eguintes abatimentos,:'

Itajai -' Ilhota ... 20!1o Ilhot8t.� Blull1enau .. ,20%

Itajai - Gaspar 10% Gaspar - Blumenau.. 25%

Não se assina conhecimento,algum de mercadorias, com fre�
te inferior a 1$000.'·

�

Não se atraca em portos que Qão tenham agêl1cias, por me..
nos de 5.$.000.

. '_" ,. ,.; : !

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



o MOTOR É COMO O BOM ATHLETt\ OUt'

P�OCURA �QUECER E DESENTORPECER OS"

I
I
,

I
i
j
I
i
I
!

<Bolas quadradas.", eSS5 S�SS60 \ nctualme11!':! em la-ias e vae g'O� I�1!1€ Mano 'Jungo criou. f' q:..:e di::l I 2a1-0 fora daqui. não podendo, '

por ,3h vê augm211'L<_td<),o S(:_� �'�- i u_srim,. enri {'':.H·�er a sessão spiOr-!mero de d:úns'-" dada a:; suas uI-lllHl uesta tolha, com as suas I
tícas interessantes e divertídas, i bem f::tas quadrínhas. MO_3 0& i

clf;<:p(;dB-Se aqu], temporamente, 1 lei ':"1'''''' não orecízam fica" tri"-!
�u�meir_0r, até Ó día 11 do pro- \ t�'--}j�;qu� -!l� P;'�xi�ú-'dia 11r 1ximo mez. l'Nl�n;} Jango estará :

aquí, rírrne ; ]
E' que '0 Muno )ango acha-se, l disposto e sem l',cceio.' I'.... ,__""....__

���;.z;-,..
.... G Q..., ...

l-��---""'��-,.l'I�.:...�

Belas quadradas l dade de technícos extraugeí.os; !
.-\ «Jornal (1 ...

'

fo"'O' <1" lTtai,ahi i Mas. oual é o clul.e de f2'1i:ltU::i, liv """VJ.l ... � ·.V �") u,-, .

J
"_.f. ,.

• � •
L�

em ,_"'" numero de J 1 1') 40 deu i em Bhrrncnau, que. possue um \
o "t(�;; �Ól�� �5 :r�la�'Q��-ldr�d;s,! tcchníco extrangeho ? Será um!11:� 1"t1�'r"'" {('lI'" ,,>p J·eIC,.·I"l ás recatas I �f'c;mico invisível? Talvez seja, I_w.J I.C,'-I_\.· .... I....-. - ..... .!. ...... .s ...... � ........ , I

1Jromm idãs pelo C. N. America, �I
Tal'. ez tenha vindo das regiões;

em 1. 12. 40, nesta cidade." etereas ... Si assim fôr, seria ob-
Seu cronista esportivo não gos sequio que o cronista do «Jornal

teu da brincadeira. NãD (Tostou do f\)\ O,) informasse para cá,
ou, corno parece, as Bobso Qua- po.is as dir�G�02ias do América e

dradas não se quadraram hem Ipíranga nao o conhecem. E.
com elle. Por iSEO, "fazendo in- sendo elle inv isível, como pode- I

terprete dos esportistas 1.oc3i,s)l, r�o p�g�r o� tons e. polpudos or- Iprotesta «contra esse conceí:o oe- ddUdo;:,? O ra, o coitado deve es

saeroso desse tal Mano Jango, tar com os vencimentos em atra- I

que não tem a hornbridade de ZO, �ó por te�' o peso de nínguem Iassinar o nome», E prossegue, o ver. A umca pessoa que o co-

dizendo que: \0 M�irdlili (i IS nhece é o cronista esportivo ita-'I.,. 6 •

- '" � -

_ : ... �." 11' .::::.r- '

- e prenso que saibam .. - nao :;<t,,;e.L�. ,. Ipossue techníros extraugeí-os ' Portan.o fazen[�o-m,� ínierpre- I
contratados com um. bom e p;.:l· �e dos interesses co techníco ex- i
pudo ordenado pari preparar 0:, tTilng��:o. 1�2Ç��... encm�eci�am�nt�J I
remadores, como acontece em ao caro CIOnI<it8, que publique I

Blurnenau. Termínando, t''''.!:l- -1u8.n�o antes onde se encontra o I
'lua drainatícaments: ,E {} ;� �'�i� �ome�l1 t:?S bons e polpudos or- 1
soal ê.o -Marci:io Dias não seníi r1enaÚ(lS, oem como o seu nome. !

.vergonha por isso (!)í:;r fc;ch�!:', a . .(��a��o._ é� :�<�' íd'�..�o M:lfci:�? I'raia) Sente-se porem ofendi.lo r Dias, faç,) votos p",,1.1 .oue sela
--}.. \-1''- L'-" V\;,.., • _""! .._:, o,.".;. .�,

•
• 6- .J

nela maneira descortes (01"1 1',,,> f õreve. Nesse dia, terei L'om as-!
�.�� d-:-> s-�: tra·t''';,o'' :".7�L.a ;n1-p'r' ���� 'I' sumoso -e 5j houver tW1 clnbéj I..... -... '-J ..... ..:. _,_ .. .a.,,- �.'L", 3 ... _ '.��"'�l -

de Blmríenau. Mas Í'cvüiá'l:::-:; que .feche ii r..;ia touas as vezes,,'t; aJtpra "'DI """0'-:;' ,n, O"il'l'''' .. I
est{� clube - seia eEe qeRl fÔl'

.

... • ._ ! '-' .....1;-.....;,.t, Vj.. � ,,_:. � ....�. ...

,Agora, eu: ---: 't;:l'j, tamb�m, íl sua ripazi-
A imprensa â2 Blurnen::m hi:,) IWia .. ,

I�,_ 4 .,. r"'� 1
. I '"' - ,e ��or 1111111 I�f-f!�2:;.·el1taaa" ""_l�.l·!(,; c a�ora. raTa não ueS�Otlr: �

de Blurnemni. ap:':l1é;s reSf'):·;n 1 li] <�. " • •

d
I

.. 1 � -- .l.·1.quem Ja. OAln aVlscr d� ICall1m!�0 pf;n a ::'eeçao que �ru: OI;: nessos ch.1};;gs: daqui,ct.k:i sem intl Hó /:ie' ofend,pi R Pois i'fcro' ss;: r�'."'ldadcs I
QUelll qua q'.le s3ia. Bol2!s s;';.o POi: um ki de Itojcno i
bolas; óra tolas, e

�

as minhas só I
diferem por serem em, quadre's. E qU€l. n.n f.;:l.� da.;; l'eg.;r1cre, IOs princip>1es clubes de Blume- Nenhum ·",.ã lá bcinc�r "f.,.ar.LgO"',

,

1 d
P!"'a não ha'V'!Er ripas i:nglcríoa

.jnau e :a guns e ouiros m:ur,ki- Cá «desse tal
pios por' aqui já passaram, CO'" M_8..NO JANGf)>>, I

.

ripas muito peionos, e, nem rcv !
isso, se s""niítam ofendidos. <i' ,"� '* '" jdade de

1)41r-'
QUA�DRAOAS

I Expnsso BmSQUenS8
I' 23 BRUSQIJE "� BLUMENAU fH
S3 Sahida de Brasque ás 7 ho- m

! ffi ,ras da manhã Ee
! ffi Sahida de Blumenau á 1 ffi
I FB hora da tarde ffi
{ S3 -x-- EH,
: ffi BLUMENAU - BRUSQUE f.B
i ffi Sabida de Blumenau ás m

a.'1 glh horas da manhã as
� Sahida de Brusque ás 4 ffi
ffi horas da tarde tE

L_"""""'L��"""'>��=�' Ias -x� m
I ffi AgetiCia em Blumenau: ffi
I� Ca;;u .'},;o José TeI. 1�3 ffi
i ii? .i\g::,uda em �l'usqlle: ffi
; ffi (Iasa �b,ll.$l' ;12orflz, T��l .. 79 rn
��?Bffi�.ffi::3�>.EOOFHEm�m

RELOJOARIA
BUOUTERIA

OPTICA

l:) eSror;�8
I::J priSIna

2\RTIGOS para PRESENIES

OFFlCiNf� DE CONCERTOS

Em

Fluminense
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