
A psicóse da guena de ma a Conferencia da Paz
PREVALECERA' dos aliádos na Conferencia da Paz

em Paris, estão sob a psieôse da

guérra, acrescentando que, apesar de
tudo, acreditava que a paz prevale
ceria. Manifestou tombem' a espe

rança de obter algumas concessões

'.

'
para à Italia no tratado de paz,

ti err�� tudo está p s r-dío.o >;�:::�;����;:�:: €�ci�:�;� i� as exigencias dQ- 8 r a
....
s 11-

NA IMINENCIA DE SER SOLuelO NADA A CRISE DO PSD De Gasperi disse que esta noite in-
. • .

formar áo gabinete e á Ãssembleia '

N
.

I h- b d t A DELEGAÇÃO B.RASlLEIRA NA e QNFERENCIA DA PAZ ABST'EM-SE
se mesmo que o presidente Dutra ccroner, aman a, 50 re os e a-

Ih d
. - P

•

I OE EXIGIR REPARAÇÕES . ..; ",JERRA A' ITALlA
resolvera convidar conhecidos pore-

es e suas neçocroçoes em aflS.,

dros para uma reunião no palacia.
; -------- .

PARIS, 9 íUnltedl - O delega- rações de guérra exigid�s á Italia:
Conseguimos apurar o proposito, nos RENUNCIARAM OS MINISTROS do brasileiro na Conferencia da Paz ."A delegação brasileira obstem-se
;I'lie:(os :'�1:�:;JCOs') deverão compore i SICIALlSTAS CHILENOS Carlos Cirilo Junior, membro' da Co- de apresentar qualquer exigencia na

cer o reunião no Guanabara' entre! Santiago do Chile, 6 (Uníred-ur- missão Economica paro o tratado de /eparação de guérra pelo ltalia, a

outros os srs. Arthur Bernardes, O-! gente) ê Renunciaram aos seus pos paz com o Italia, fez Q seguinte de .qucl teric de ser pago de acordo
tavio Mangobeira e José Carlos de tos no govevrno 05 quatro ministros cloração esta tarde, á respeito da ,com o trotado oro em discussão, pois
Macedo Soares." socialistas. atitude do Brasil, referente ás repa jsto poderia pesar sobre o economia

----------------------------- interno do ltalio, A delegcçõo bras;

.

leira considerà que os propriedades

tabe 1eCeU OS
���:!:�:: e;::!en!:�rí:O ::a��n::O .�:.guerra causados aquele pOIS. OBra

I'
sil contudo, considerando ainda que'
estas propriedades possam ser in
sufiientes para cobrir os referidos

anOS Para danos, eserva-se o direito de obter
.0 restante do pagamento por meio
'de negociações dirétcis com o gover

t d
no italiano".

€pU _ O. Os e '!,MENOR .DE 3 A-N-O-S-REPTiOA-P-OR
.

UM PRETO

sen c do r-es

O PREMIER ITAI.lANO ACREDITA QUE A PAZ

ROMA, 9 (United) - O premier de potencial que ameaço O seu 9ct
De Gasperi chegou aqui proedente', binete. Falando 005 jornalistas o sr.

de Paris, afim de enfrentar a crise De Gosper; declarou que os delega- oderad

RIO, 9 (Meridional) - O "Jornal
do Brasil" publicou o seguinte: "U
ma noticia de sensacão corria nos

meios polificos. Diziti'-se com segu
rança que nem tudo está perdido e

que a crise que esboçara-se no P.
S. D. ,com repercussão no U. D .

.N., está na_)minencia de ser solueio
nado o contento geral, Adiantava-

A orrafittrínte e

man

Pr
ato
ide

de
·s t e

oito ,� no para
NOVA IORQUE, 9 {Unítedl -

·Jnformaçf. da cidade de Terresan
de revelam que o preto de nome

Mildred King - raptou o menina de
3 anos de dade, Madeline Tobias,
em Kansas City. A menino foi encon
trada cinco dias denois em perfei
tos .condições, entretanto o raptor
declarou que gostava muito daquela
criança e que a queria poro ele,

RIO, 9 (Meridional) - A As-' os quais, como se sobe, foram este- Disse, o seguir, ,que aquela explica- fsando,
sem solução de continuidade

sembleia Constituinte votou os pro belecidos em consequencia dos en- çõo era necessaria poro não opore- os atos do atual governo até o fim
Z05 dos mcndctcs de Presidente da tendimentos entre oU. ti, N. e o cer que houve um recuo na linha

I
do mandato. Em seguida falou .0

Republico, deputados e' senadores, f. S. D. O sr. Prado Kelly declarou ideologica do U. D. N, Referiu-se -

sr , Nereu Ramos, afirmando que
sendo aprovados os Séguintes prazos: no momento do votação dos prazos ás apiniães Fcrmcdcs em torno do as ,·foi sempre por um maior periodo pa
cinco anos para o Presidente da Re- de mandatos, que ele, como represen sunto, salientando que uma corren : 'rn o mandato da chefe da ncçõo
publica, quatro 01105 paro os deputa- rente da U. D.N., não podia silen te pensa ser conveniente que-os a"l.e que o P .S. D. podia faier vin
dos e oito anos para os senadores. cicr, recordando a defesa que fez tuais deputados eleitos juntamente JI 9ar o prazo de seis anos, todavia LOCALIZADO ° FO'CO DO SU�-
Ficou estabelecido que o mandato no seio da comissão dos prazos cur- com o Presidente da Republico, de- preferira' entrar em entendimentos TO DA FEBRE TlFO!DE NA
dos atuais deputcdos será de cinco tos, pois achava que esc era a pro- pois do ditadura ,continuem fisco li com oU. D. N. LEOPOLDINA
anos, coincidindo om O do Presiden fundo convicção do U. D. N., de RIO, 6 (MeridionciJ) - O Secre-
te da epublicn, isto é, a. terminar que os mandátos longos sôo incom tcrio de Soude e Assistenciâ do Pre
em 31 de [nneiro -de ,1951. Os man pativeis com a demccrccia . Defende e;!) feitura declarou ci reportagem que o

deres de senadores federais que fo- ;'0 o mandata de quatro anos poro o fáco do surto de febre tifoide na Ia
rem eleitos paro completar o � Presidente da Republicn de' acordo

j'" I no do Leopoldina foi localisado. A-
mero de qre trata o paragrafo pri- 'com o tradição !l.rtlsileira, Acentuou _

I
crescentou que os autoridades sanita

melro do mtigo 60 do Constituição 'porem, que' o Constituição não é pro rios não escondem a exlstencio do
- mais 11m de cada Estado - coin •

duto de uma só vontade e que esta surto, que está sendo combatido com
cidirêo tombem com o do atual vc-se diante de um impcse quando 'energia com o uso de modernos pro-
Presidente ,J;; R"publica, terminando recebeu uma comunicação do sr. Ne Diretor': HONORATO TOMELlN - <Órgão dos DióriM As:cciadosl cessas da m . Disse que o po
em 31 de J(;:,o'"O de 1951. 'Houve ,reu Ramos no sentido de que o P. ANO IV CAIXA POSTAL, 38 NUMERO 748 pu[ação leop está sendo vo
varias emendes sobre os pre']os dos S, D. concordaria com o mandato de STA. CATARINA - Blumenau, Terça-feira lO de Setembro de 1946 cinada em gr escola.
mandatos. IJm" era .de autoria. do cinco anos, o contar da posse. Fi- I -----

sr. Café Filloo, prepondo o mondo COU então oU. D. N., afirmou ,en
'

to de tms anos para o Presidente :tre os duas alas: ou decidia-se pelo
da epub'Ico e prazo identica para mandato de cinco 01'103, o contar do
O deputado. Outro opresentcde foi posse, ou teria que se aprovado o

a comunista que propunha o man mandato de seis anos para Presidente
dato de Presidente do Republico de da Republico. No aparte do sr , Co
.quctro anos e deputados dos anos. fé Filho, lembranudo que' o P .. S.
A terceira emendo, do sr . Acareio U. queria o prazo de quatro anos

Torres, vice-lider do P. S. D., pro poro os deputados, O sr. Prado
punha o mandato de seis anos paro Keil)' [ustificou o opoio do U. D.
o Presidente da Republica. O sr. N. ao prazo de cinco anos excepcio
.Cosrc Neto, relator geral da Comis- nalmente poro o mandato dos atuais
são Constitucionãl pediu preferencio deputados. e esta coincidencia hc-,

.

para a votação dos prazos aprovados, veria somente no primeiro periodo.

ue h ?a II I .'.

DO AS- e Prestes .declorou: "Nodo sei". A
respeito dos, declarações do sr _ Getu
lia Vargas de que o país estaria co-

RIO, 9 (Meridional) - O "em- ,candidatura surgiu como condição minhonda para a epoco semelhante
broglio" politico surgido em

_

torno de defeso, unicamente poro evitar' o anterior Q 1930, dsse: "São decla
d.a escolho do candidato do P. S. D. a desintegração do partido". A pro rações interessantes, esclarecedoras
á vece-presidencia do Republico le- posito da aliança queremo-comunista, 1 e "percutentes".
vou-nos novemente, hoje, _a_E!esen- isto é, enrte os srs , Getulio Vargas \
çc do general Gois MonteirQ. Inter

:;::o;�:��:�I�!��;qu:::�l��;!:n�� Instala-se hoje o Congresso Sindical
r,r. N�reu Ramos, declarou.: "�ão tr� O ATO SERA' PRESIDIDO PELO GENERAL GASPAR O U T R A
to mais desse assunto, pOIS, o comrs I .

'

são do P; S
..
D_ afirmara-me que a RIO, 9 (Ag. Nac.) - Com a nirá mais de.!res mil delegados dos

RIO, 9 IAg. -Noc.) - Comuni- petentes. A U. D. N. vai instalar ----------- presença da maioria absoluto dos de organismos sindicalisadas em todo o

com de Salvador que os 'estudantes ,outros postos em varias bairros da E' GRAVE A CRISE DO TRIGO NO

,.
legados das Federações e' Sind. icatas Brasil.

baianos declararam a "gréve bron cidade. Brevemente se realizaró um RIO de todos os Estados ,será realizado, -----------------
co" contra OS negociantes inescru I.comicio de unversitarios, que ensi- RIO, 6 (Meridionall - Noticia-se hoje, ás 19 horas, o sesão 'prepara QUEREM FORÇAR A ENTRADA DE

pulosos e exploradores do bolsa do ,norão ao povo o modo de combater que está sendo cada vez inois riti. toria do grande Congresa Sindical dos FERRO VELHO t{0 BRASIL

povo, recomendando o mais completa li os "tubarões" da economia popular. co, o situação do

a.
bastecimenta de j! Trabalhadores do BraSil

...
Amanhã ÓS RIO, 7 (Meridional) � Um ves·

obstenção de todo e qualquer com ---.-- trigo, acharrdo-se as reservas de que 16 horas, soz a presidencia do ge- pertino publico trechos da carta ele

I'ro de artigos que não seiam .con )'.0
CHEFE DE POUC:IA CARIOCA disDoem os moinhos quasi estoura- I neral ,.Gaspar Outra e com (J presen um .diplomoto brasileiro na Ingla-

siderados absolutamente necessanos. .

PEDIU DEMISSAO da�.
.

I ço de ministros. de Estado, autarida' tél'ra dirigido a um seu amigo nesta

x x x RIO, 6 (Meridional) - Divulga- ----------.-.- des . .civis e militares, será i�talado capital, ém "qUê fa. grave denuncio
! se que o sr. Pereira Lira cheaou 11 SAUDACÕES ENTRE AS FRO'TAS :Soleneméilte o Congresso. Ein trens contra certos e!ementos. (lue que-

RIO, 9 <Meridional) - posto de' solicitar exoneração ao carg-o de TURCA E AMERICANA I.especiais chegaram ,hoje os delegados rem forçar' a entTadlJ. de maquinas
rec!amacóes da U. O . N. recebeu Chefe de Polido ,em visto dos ulti LONDRES, 6 Wnited) - Noticia dos Sind'pltos de São Paulo, em nu

,
velhas no Brasil. Afirma o denur.-::i-

..ntem 120 queixos contra negocian 'mos acontecimento�, Acrescenta-se. de' Ancorá �ora o E"c�ange Te�e: I ,,?ero superior a
..

quotroentos. Por. f�nte �"� os industrie's. br,,::�ile ..,,:
tes explora�9re5 do povo. As queixas porem', que o pres!dente D_l"�;a não gra�� diz hOJe que a frota turco Iro via

_

terrestre, mentimo e oreo_" tam- I ocump�,c_larlos Com orgarHs_aç_oe5 bn

�oram ve�cadas pelos universit?c aceitou o pedido, adiando o ato de" o Smyrna, afim de trOCar saudo- bem aportaram ontem nésta CO!!; ,bn;c<ls' insistem em tra;o"r. "om ')

riOS, const!jtado o suo procedel'fcla demissão quando GCOl'rC5Se a €õp€ra cBc, com unir!m!t!3 Qvemçados dQ fró \tal, os il-cpresentantes trabalhistas, Brasil rnqq'Jinos t;tlC não jfl�()�C55'1'{1

c cncominlíados ÓS Ilfo,idades com do remodelação ministErial _ ta . norte americano
.

de outros Estados. O Congré:;so rcu- mais o l,,:bt(!>,a.

O GENERAL GOlS MOHTEIRO NÃO QUER SABER MAIS
SUHTO \

Torna
11

greve
'�,\",

OS ESTUDANTES BAIANOS E CA RIO'CAS ENSARRILHARAM AR-
MAS CONTRA OS EX PlORADORES DO. POV
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PRefEITURA MUNIÓ ?AL DE BLUMENAU

BALANCETÉ DA "'RECEITA ORÇAMENTA'RIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 1946

RECEITA ORDINA.RIA
TRIBUTA'RIA

aI - Impostos
O 11 1 imposto territorial
O 12, 1 Imposto prédial

O 11 3. Imposcto sobre Indústria e profissões
,; ,O 18 3 Imposto de licençlls
O ,25 2, Imposto 'sobre exploração agrícolá e in-

"dústriol .. .. .. ' .

O 27 3 Imposto sobre jogos e diversões' .

'b) - Taxas
1 21 -4 Taxas de expediente .

1 22 -4 Taxas e custos judiciárias e emolumen-
tos .

'I 23 4 Taxas de fiscalizações e serviços diver-
sos ..

Taxas de limpe%a pública '.

:12
OI O R�nlaA�����Ji�L ..

Z 02 O Renda de capitais .

INDU'STRIAl
2 03 O 'Serviços urbanos .. .., .

3 04 O Indústrias fábris e manufotureiras . " .

RECEITAS DIVERSAS

I__;�������������=����=���: 4 11 O Receita de mercados feiras e matadouros
RECEITA EXTRAORDINA'RIA

ooperat.v�n Maxta �'ii g

Pla,ntado res de 1 J1 g
de Gaspar LteJa. � �� g
'.

I

EMBLE'IA GERAL E TlAORDINA'RIA I•.
, CÓNVOCAÇ�O

.

c,.,',:,."",I,orm,'",à"c,t���e,',C,�,mra",:,O; d,d,i:,',�6e"ft:s, 4,'�,�trt�,jge:��&,�:-:::,:,�, /.s seQores associados 'pcira g'ma osseti,bJéia geral extroordiiHiria, 'em ..

'1'11 tOiI ..ocaçao,' que ,terá lugar Os, de,: -horas .à RUI! Coton8 Ar��
Rumos .s/n, ·.ná . qual serão, tratado� ·OS ClssuntoS consto_ntes dii .se

ardem do 4i.:
#--

_'.'

;mplêsa Intermediaria de M.t� Araujo
,

(MATRIZ EM FLORIANO'POLls)
lTULOs ,DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇÕES

Encarrega.-se :le· quasqner' assüntes jünto ás re

rtQções publicas de ninmenau, Florianõpl'f]is. Rio de

heiro, São Paní« e Porto Atégre - Assistencia técnica
ESCRITO'RIO PARA ,.0, VALE DO .ITAJAI': .

Ru� 15 ,de'Noyem�l'o n0415 - 2° andar ,.. sala 1

t.Alt� .d'."A C apital"�.)-- B L U ,M E NAU

�()LUMBIA
IA. NACIONAL D� SEGUROS D� VIDA E RAMOS ELEMENTARES

de Social: Av� Almirante Barroso nro
de Santa Catarina:

31

"JOÃOPORTO

.JtUIJ, 15 de Novembro, 1371
- TlANSP-ORTES -.- ACIDENTES
RtsponsabiJidode

7

Civil Omnibus
.

ITransuentes e Trànsportadosl

]" .

_... EleiçÚ da, Il0'l0
. diretoria;

2" .� Tràtai' a respeito do PI'eÇO da calla;
30 __ Assuntos diYersos de interesse ila COO1'erfltiva.

Gaspar; 1 de Setembro de 1946..
AUGUSTO BEDUSCHI Presidente

Peças
Necessitamos· de' Ir!,s competentes e que possuam pratica em pe

R1r.E CHEVROLET, ;ou. então nos seguintes ramos.: RADIOS E RE:
DORES, PNEUS E ACESSO'RIOS,"CORREIAS EM GERAL, Bl

AS. E TINTAS; NeceMitamos tambem um chefe secção atacada

.par. m-tpoitaç4o em geral. Temos tombem colKaçóo imédiata pa
olgllns all)(iliaros de Italcêio. Otimos Ordenodos. Dirigir corto cI.
punho citanda.. idade; .situaçõo Militar, Referincia" Empregos An

Jlt!l . ocupoclês,
.

'rotnÃo" etc.
" ".

-

A Q' I H C I A M A C'E DO·

Caixa POlta', II

olegio Parthenon
'.

O,FICIAL(ZAO'O
.

Comendador. ArOJijo 176 - fone 1192 ...... Curitiba
.Direror: -,- Dt. LUIZ ANIBAL cALOERARl'
Internato ""- Semí-ixtemato a Ixtamoto

,.::._ ·Primório, Pr�-Gil1oslol - Gi"o$icil OeritificlI''::_''
admissão em de�mDrO'e feveteiró

.
..

Autos DIURNAS e NOTURNAS

no

A N. A q, ÃO Terça-feira, 10 do Setembro de '"

CO'DIGO
_ "- .. -___ 1

T J T U L O S A,RRECAPAÇÃO
ANTERIOR

TOTAL
DO MES

Cr$ Cr$ Cr$

24

�
.

,,{;. r��r�-�; !""; ��: f�y'ii'
449.550,90 449.550,00

242.969,00 223.611,70 466.580,70

3.525,00 1.735.00 S,260,®

517,00 323,00 841,00

1.984,50 1.183,20 3.167,70

5,766))0 292,00 60.058,00
20,00 12,00 140,00

J" ;,',

,440,00 .350,00 790,00
3.276,70 3.276,70

103.990,10 33.536,20 136.,526,30

Alienação de bens patrimoniais .

Cobrança ,da dívida ativo .

Receitas de indenizações e restituições
Quotas de fiscolizacões diversos .

Contribuições de municipics •...... , •

Multas .. ,.... , .......•

303,00 144,00 447,00

4.455,10 1.406,20 5,861,30
36.290,40 il6.290,40
1.818,50 912,00 2.730,50

'1.532,,20 2.368,00 3.900,20:
2.920,40 923,60 3.844,00

-- ... ---_ ..

405 • .532,20 Jl�.732S0 1.125.264,70

45.316,10
_.' ,_o -,-",

1 . 170,.580,80

Eventuais

RECEITA • EXTRAORCAMENTA' RIA
DEPo.'SITOS DE DIVERSAS ORIGE NS

Recebimentos ..

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR
DISPONIVEL:

.

No tesouraria Cr$.oJ.706,60
Em BanCOS 45.029,10 .49.735,70

- VINCULADO.:
Em ·Bancos 87.125,50

_'f'"_-..q::.-_'
'936.861,20

- �. 136.861,20

�1 .307.442,00
,i

,
. 'Blumenau, em 31 de Março de 1946

BRUNO GERMER - Contador
!��::;

A. KAESTNER·- Diretor da Fannda
VISTO

GERMANO BEDUSCtil
Prefeito .

l:
02
;r20
(I 201
{) 20 2
0,;.22
O 22 1
O 23
Ü 23 1

J24
O 24 1

1) 24 2

G 24 3

BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTA'R IA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. DE T946

CO'DIGO
TITULOS DESPE SA

ANTERIOR
��·�·r;

GERAL

TOTAL

04
( 40

Exame de ;"} 40 1

í) 40 2
Pé�Qm prospectos Ú 42

ll42 1

o 43

ilJ1 ltrâ�ij�jiOI reservista, falando e escreveild� ,olim..do ve,�
e 43 1

ais � seg�iattt$ idiomas: (nglh, Alemão e E"ponhol, com pr!t� O 43 2
heclln!'l"'os ,de contabili dade, sendo !tom datilógrafo c com

e qÍlolql!éi ,se&lÇo de escritório, possuindo aindá ótimos otes- - (I ·44

.te.n..
�.e.
r

..
�

..

n

.. ;e.i..�.�.,•....•�.r.st.�.. ' ••·.'.:.�.. s.m.t...

a

...
d

...
��pI.om.a. Ofie.ial,

..

procura

COIOC.açao. -.··.',!i ....�•

•. s'por �rtCJ, iadielÍndo v ead....tos aproximados e fUlfçõe I 44 3
, soh ,r�ontador" &\ reclação deshi folia.

"

.

) 44 4:

LOCAL DO MES

ADMINISTRA(,\O
GOVERNO

Pessoal fixo
Subsidio do Prefeito ...•..•.

Represeacacão ao mesmo
Material .permanente .. '; .

Aquisição de móveís« utensílios
Material de consumo .

Aquisição dê comhu, tivel pio
automovel .............•...•

Despesas diversas ..•.•.. o •• ;' •

Custeio de veículos, moveis e
. utensílios .... o.' ' •• , •• o • o ••

Despesas' dê transnorL, do Pre
'

feito,,· ,'•.. o. o o •.••••• , ••••• o ••••

Diárias ao Prefeito -uando em
viagem fóra do Mun:Lh>io' .••. '
ADMINISTRAÇÃO �UPERIOR

Pessoal Irxo
Diretor do Erpedieril'e e Pes
soai, padrão Y .' ....•..•.•
Escriturário, padrão II
Materíal parmanent., .....•..

Aquisição de movera e utensi
lios . . • • • . • • . • .. .. .•.••• 0,0 •

Material de conSUll\f\ .• o • o o ••

Impressos e -mateeíst de expe
diente o o •• o ... o, •• ' ••• o � .. '. o "0

C,o!1seryação' de mÓH�ís e uten
silíos o o. • o ••••••

'

••
I

Despesas diversas" ....•.......
Serviço postal .. o. • •• o • o o •• o

Serviço telefônico .•..... : •..
Serviço telegrafico ... o • o ••••

Pllbljçação di expe'Hl'nte
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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":;Er�;ld;::.A MUN!Cl

�;:;h\'l�.:,()S r:(i�l>·101�_.OS E ES
i'<'�CL\LiZAJO;:

Pessoal lúx,!
...._.Ü._�t(.h .. (__'l·, �):..tdrao l . . . .. . ..

1.1�CH�Ül I\junicipa! �-!f" EslatisJ-'
cu, i taurútt .V ..

{�u;.11'-da Livros, p:ülr;}e N
fi'�Sl"-��U.-il·�lr;Ü .. P�H1Li!J li
l_,,,i.l:\in ALi�dü�res d� Estaustica
l,:a,"'�tO II

_ n'
•••••••••

.'uli"f'..urife, rnldrad 11 '" ••••

.-\�ellte i; iorcstul, vi\!'ão H
1',i':Ilerial permancnív ..... ' ..

Arruisicíio de mover- c ulensi
lios " � ..

Matcr'inl l:e cons�pw .,. , , .

j"HHJ\S�Ç:,O de livros l' impressos
l)fSp�S�z.s - diversas ..

Dinrias a funcion.u 11 s em via
genl a serviço . ,. ... � ......

iJespesas de transporte de Iunc.
a scrvico . . . . . . . .' , •.

Diari JS' e transpor �,� de tuncio
nário da Agencia 11e Estatística

SEHVIÇO�· '11VEHSOS
PeSSGa 1 fixo
Porteiro, padrão li .

Contínuo. padrão F .

Pessoal varlavel ...........•

r.l i Lor ista ...•......••..•.••

Despesas di versas : ..

Serviço de limpeza ,l,} Pref'eitu
ra "

,.

I-'anl,m-ento para o t'úntiunQ e

motorista
EXACAO E FISCAlIZAÇÃO Fi

NA;'IiCElHA
ADl\IlNlSTRAÇ.�O .:iUPERlOR
Pessoal fixei
lriretur da Fazendn. padrão Y .

Teseu rei ro, nadrão ! \ •.••.•••

Fiscal Auxiliar, pàdr-o M
Escriturário, padrã» H
Escriturário, padrão I .

Ouehrrrs '10 Teso�'r['�-'c . , ."
.

SERVIÇOS DE ARHFCADAÇÃÜ
Pessoal varinvel .. - - .

Percentagem aos mtendêntes
(li%) s /urrecndaçâ.. .

Matel-:al permunenw . o' ., ., •

Aquisicão dé moveis e utensi
Iios , -

.

Material de consume .

Aquisição de tulonú: .os, livros,
etc. .

' ,

Despesas diversas , ..

Percentngem para cc.branca da
uividn ativa ..... ' . , ......•• '
,.

'sÊnvrcos DIVEh�OS
Despesas 'diversas .

n;;'"jas a f'uncionàr iJS em via
�eln � ..

'

-

.

iJ('sl1esas de tnulSjju"ite de Iurt
eionúrÍos . . . . . .. . .

Oróta do lancamcr.t: do impos
i�� sobre industr-ius -.: profissões
SEGUHANf.A PUi-i� ICA 'E AS
SI�,TE"'CÜ SOCL\L
M�SlSTENCIA PO: lCIAL
Pessonl fixo
Curcerelro, pnrlrfio fi .

Pessoal vnrinvel .

lJ r(�s �uard�ls monu ;Dais·
I)esrH.:"�as diversus

-

..

F:H:Clmnento para a �;lIarda rnu

nicinal .

ç"';'"F'\'CI"':FS_ LO�TR1BlH
ÇõES E AUXILIOS
l--,t-�;'1 :rS;l�, tlP;eC5::ls ..

Contl',jmkuo ao E<',do, para
mamliencão do Dh,tacamento
Polich,l

.

.' ' ..

C,mL'iLnidio ao A le' CGlonia
S:lnh1 TeÍ-eza (LclJ"o cario) ....
;,\SSíSTENCIA 50!" _I_ L

D2s1K'S�iS !ljycrs;;s '
.

:;oS111r)I,,.·s "indigelri-(:.. • •••••••

�:�{J1:;:t:;m�nto de j:,:,:;;'entes
c\s-slscu1ein a preSli'i ,pobres .,

Amp,no ú nu}term;: ,(e e li- in
fanei.l '. ,' ,

.

EüUCACAO P(ji�LlCA
ADMINISTRAÇAO ',l)PERIOR
Material perrntlnen!t' .

Aqui '>lcão de móve, " e utensi
lhís

'

.

.Material de conSU,lJo'1 .•.••.••

Mntenal didático epl. geral
Despes:ü;' 'diversas •••••

AlugLtel de preuws" I ��Ól�'l<es

;::! 1

A N A ç Ã O
- .---. ---- - ----

--., Terço_feira; lO de S"te",lml de 44i
�.--::_�-:;,�"".:::.,;���.�::.....:.::..�..::.....:::....;;.-....,-_................,....................--'--��--;:...;;.;...-...;;.;;;�:.;;;,;;,...;;;;....;--

I
O.lsmobile, typo '38'.

Vende se um, particular, otimo estado, cio-
:3 .450,00

,.
co pneus novos, ao preço de Cr$ 40.000,00.

Ver e tratar com
i_.�2&�g

j
Palrnyro Gomes Vidal -' [oinville,

�·.���',i�jlc. t���:�� DR Z I M_'
..

'M...

1= R'·'·.M····A··· N, 'N·.'1. 000,00 1. 500.00 ;
•.

.

L
.

1.150,00

1.200,00
SOO,UO

:!.300.00

CIRUr.G.IÃO DENTISTA
BLUMENAU RUA ·15 de· Nov. 595

Inslalação d e Raios X
I PARA RAPIOGRAFIA DENTARIA S E DIAGNOSES A DISPO-.

I .

SIÇÃO DOS SNRS. ME'pICOS �, DENTISTAS ... ....
I

] .500,00
500,00
500,00

70,90

352,00

114,20

G36,OO

1 .140,00 1.1ÓO,OO 2.240,00

\
1.300_00 2.ônOJm 3.000_00 I1 .11110.00 2.000,00 3.000-00
750.00 1.500.00 2.2fiO.OO
500,00 '-1.000,00 1.500,00

I50,00 �p'O,oü 150,00
- r::- .....,- ;:--"""----'--- I

3.000,00 1.500,Uü 4.500,00 �
,

,
,

..... �� ..

4.468,80 4.468,80

284.{;1)

500,00 1. 000,0'1 1.500,00

,;� .: ...... .-::
- _.

521,30 369,20 891,00

-- .

4:3,00 26,00 69,00

53,00 30,00 83,00

300,00 . -HOO,OO 900,00

200,00 1 .400,00 2.100,00

3.922,50 5.922,50
,

5.800,00 5.S00,00

4

37,30 147,00 124,:�O
5:1,00 54,00

'1.482,30 2.177,ÜÜ 3.659,80

1.778,00 493,00 2.271,00

rClIntinuQ no p<Ígino �lIinte)

.• .' '�I

MUITA ATENÇÃ9:
1 -'- Paro defender.se Contra as grlpet,
resfriados e tosses, use o Cognao U
Alcatrão Xavier.

2 - O Cognae $ll Alcatrão Xavier é •
üníco. medíc�l!ilto existente com a

designação de Cognao de AI6St...lo. por
qnê" é o nnrco Oognae feHo a base da
alcatNl0 que tem fórmula meuícínai,
S - A ericâola do Capa0' de AÍcatrão
)!:livier resulta, pols, da sua ·,órmula qu..
reune valiosos elementos medicinais;

a} Podero"QtI: arcjndo�. oe' (���]•
'

. fie.antclf dOiIJ pultnõ��8, �omo o �;..
entr50 e f) bálsamo de tolú.

h) Uni tl;ruTlde cll��ificante oqm..

Ia JlipQfoslito de ·cálcio.
e} D()�IJ.· e:xp-e-ctor:lJntea COnlC -. pO- .

líglilu a o aleaçú ...

�} Um grande eab:n8)1� �. toaaa
�DI0 o mu)ungÚ..

..

4 - O legitimo Cognlia de Alcatrão
Xavier só é vendido, porlanto, em fllJ'
mAcias. e droglÚ'ias, PQrquê, _. não s.s
etlqueCIi .,- é relwldw e comI} tal n1lQ
poda Ber vendido em outr08 lugares.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



��iDQ ...

MANTOS E VESTIDOS
de lã, por preços de LIQUIDAÇ.<\O !

o

CORTINADOS FINO;:,
O melhor scrcimentó na praça I

0_,-_

CARINHOS PARA CRIANÇAS
pelos preços ,Qntigos !

___
o

TOCA - D I S C OS; completos C$ 680,00 l
A C O R DE O N S - ''Todeschini'' e ''T1Ifi'"

,Casa Wil1y S iev ert
Drs.

NIC-OLAl:T SIWERINO DE OLIVEIRA
e

AL'PAMIRO s. DIAIi
Advogados

EseriWrio: R. Trajano 14 _ 20 andar
Re&idencias: Rua Alvaro Carvalho, 66 6 �"

B L 9 R I A N O' P O L I ii

E.cola Tecnica de Comercio;
RemioltoD do Paraná

--

êste lombrigueiro
defende a saúde de seu filho

I : 5 Til é �renas uma das foru. ruISes por que tambim
", '" a Sra. deve preferir o Licor de Cacau Xavier pua
eombater a' lombrigas de seu filho. Mas nâo t t6 pon
q',r > 'ira. deve prelerí-lo. Lembre-se de que o Licor de
Caau Xavier, sendo gostoso, não lendo oleoso, não en.
g ",d,) pt;l� ••1[C nem dieta, facilita o seu trabalhOI leU filh.
(; tornará com prazer. O Licor de Cacau Xniu pode fel'

tom4J ) em qualquer mês ou lua. Dê Licor •
"C".. ,

'''':'''�" lil"O''ifdiiiu�f/rfillS :(

,

" �.l..&J
f/I

'

.....
-

"'l-�-��_ll.""
.jfIJ coV � tnCl'

J1-

•

;) 30
ii aO 1

3 30 2

T303

� 34
3 34 1

t 84 2

il 9
�, 94-
i' 94 1

4 1
I; J4
'. 14 1

14 \)
\ 4- 94
4 94 1

4 94 2

14 94 3

s.
D 1

fi 11
ti 11 1

fi IR
[; 13 1

[t 2

5 21
5 21 1

5 2R
[) 231

I fi 24
5 24 1
{l
16 3
,

(í 30

16
30 1

f' 31
fi 31 1

fi 31 2

f) �')
fl �? 1
A ��

li 33 1

� ,-- '.

Terça-feira, .10 de Setembro d'e fi
-------= '�.�---,

PREFEITURA MUNICI PAL ,DE BLUMENAU

pcigina anterior)

550,00 550,00 1.100,00

184664,00 14.204,80 32.86�;80

...

J::
�' :

2.982,40 t.783,OO 4.765,40

5.044,50 4.984,20 10.028,70·

30,00
160,QO

30,00. ,�2U5,ün

,�' 41
�), 41 1

(EX-FACULDADE DE �OMÉRCIO DO i'ARANÁI :-t .1.1

FiSCALIZAaA PELO GOVERNO FED!:RAL 3 44 1
Rua C_daoor Araújo no. 176 - Fone 1192 - CuritiBa .. IIl)ireter: 8r. LUIZ ANIBAL CALIDERARI :: 44 2

- I�TO
'

SEMI-EXTERNATO' e INrfR."iATO I ii 6

CUfI.SOS:,
Admissão --- 6ucrde-L,�vros - At»<i.H@r oe Administrdcllio

j � 60
'.

_ �tilQgrafla li! Estoane<jfQfllil <J 60 1
Aulas DiURNAS E N®TURNAS, pera Q!l1DElS ClS sexes 3 64,

.

At4as Glvw!!lCS d,e DatiJografkJ e Estetl<iilfOfiCiJ

I
:3 64 1

----. P�lIm j9rllsi&6!":ros - H 8
-------------'----------_. '

'3 84
3 841

(Continuação tN

ENSINO PRlMARiO, Sl:.t.;UN
DA.lHO E COMPLtfléENTAR
Pessoa 1 fixo
DIre�,,11 do Grupo bseolar "Ma
chado de Assis" pa,» ão 1
Vencimentos' de prt Iessores de
escolas ísoíadas, 'tl::.'( o os titu
lados normalistas c gina::.ianos,
padrão I a Cr$ 500 00, padrão
H a Cr$ 500,00 e �,.drão G a

:

Cr$ 450,00; eomnumentaristas
padrão G.::.t Cr$ 4[;(J 00, padrão
Fra Cr$ 400,00, e pad. ão E a Cr$
350,Ou; não titulados, padrão D
a Cr$ 300,00 .... ' •...••••••

Gratitreaçân aos pro' essores que
regerem cursos , .• sdobrados,
sendo Os normalist-- e ginasia
nos, padrão I· a lt;3 i$O, padrão
H a 166,60 e pradâo li i>. 150,00;
complementarístas .

:',. drão G a

150,011, padrão F 133,30 e pa
drão E o 116,60; nos titulados
padrão D a Cr$ �o· .CO
Despesas diversas .

Manutencão da ESC(J_. Agrícola
ORGÃOS CULTUF... j s
Pessoa} variável .

Bíbltotécario .

nesT)esll� diversas .

Aquisl�ão de Iivrns par, a Ri
hliotéca . .. . .

Assmntura de iorn-us e revistas
SERVIÇOS DE INSDEÇÃO
Pessoal fixo
Inspetor Escolar, poti,ão O
DesDes�s diversas .

Vinzer», de inspeçâ.: . . . . .. .,

,SUBVENCõES. CONTRIBUI
CõES E'AUXILIO"
Despesas diversas .

Contrtbuicão ao E,;tr,do, para
manuteneão dos Chi sos comple
mentares anexos !).os grunos es

colar.is, -Luiz DeILrr.",' "Santos
Dumont", "Pedro Ir' de Distr!
to da Séde e do r, ;1PO .Escolar
José 'Bonifáeiõ, do "jsfrito de
Rio lo Testo, a Crlil, 4.8::10,00
Bcílsá escolar e eh . val a três
aluno- nn Escola I ndustzial ...
SERVIÇOS DIVEF"0S
Despesas diversas .

Consrução e melroramentos de
escolares .. , .- .

Si\.UDE PU'!i'LICA
ASSTSTENf:TA HU:"jTALAR
Despesa, diversas
:\Ianutnnção do Hosptal Muni
cinnl .

SERV�COS DIVER�rIS
Desnesas diversas .

Desobstrução do córregos e

rinches ' . . .

Drenacem e aterro" ile terrenos
fi lagndiços' .

Limpeza de valas, h;�lroS e sal'

get:1s ..•
'

•...•• , ........•.•.

F01\n:NTO
F()MENTO DA 1'lWDUÇÃO
VEGETAL
Pessoal variavel
Operários do servir-e de fomen
to ela nrodução ve[1,füll .......•
Material de conSlln�o .

Para o' serviço d� iomento da
nrooueãõ vegeta 1 ',' .

FO'MRNTO DA PRODUÇÃO
ANIMAL
Pessoal variável .

Onerarios do serv'co de Iomeu
to da produção anrn-al
Material de conSll1!:" ..... , ..

Para o servico de fomento ela
nroducão animal , .

Despesas diversas .

Viaaer-r de interes-» 00 serviço
SERVICOS TNnUST�TAIS
SERVICOS URBA"'� s
Pessoal fixo
Encarregado da E"';J�ão de Tra
tnmenf o de Agua, padrãG P ..

Pessoal variavel .

Fiscal (la Caixa E,:": .omlcn .

'Federal .. . . .. .. .. .. - .

Operár:o.., il� <f'ry. de Abasteci
m=nto D'acua .'. .

J\<fntprin 1 T1prl11:UJeptp
Aqu;<:lt'i'ío (le hidrometros

NI[lteri�l (1" ('nn'umo
Para o sery. de Ah:lslecimento

(Continuo- na página �e!!.J'<'fe)

105,ül)

1 .700,ü(} 1.500,00

.:

"H;.320,OO' 19.320-09
4.. 200,00 4.200,00

.m·l,oO ..' 507,(iO 901,60 '

�.!jU(),50 2,.438.00. "L('·'lq;:�·,!)

1.&00,00 r.sonro
:

3.0!10i'"

2.1O�,OO 2.27;!.nO 4.:37{UW- J

700,00 714,00 1 A14,0{1

900,00' i.soo ao

" 350,00 350,00

2.295,00

700,OD .

5.066.00 7,361.0f!

"-'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 34
6 34 1
6 4

6 41
6 41 1

6 41 2

6 43
6 43 1

6 9
6 91
6 91 1
6 91 2
6 94
6941

7
7 3

7 34
7 34 1

7 34 2

7 4
"l 44 1
7 6

764
.7641

7 7
774
7 74 1
8

"S O
� 00
8 00 1

8 00 2
8 00

8 00 4

ii 01
8 01 1

�fI12
8 03
8 03 1

R04
8 04 1

8 Oh 2

8 1

811
8111
8 11 2

8 ]3
8 13 1

8 14-
8 14 1

8 2

8 21
8 21 1

� 2:-1
8 23 1

R 24
8 24 1

R 24 2
8 5
l'l 51
8 51 1
8 53
S 53
R fl4
8 54

-8 7

8 71
8 71 1

873

-

A l\l A ç 11. "'<:·"'���:,r 'td��,��-�S'rTerça-feira, la de. Setembro de '"_
.!"�_.

1.508,00 6.460,00
o .OIIDlpICO delxoQ
'escapar a Vitoria

PREFEITURA 'MUNICI PAL DE BLUMEHAU
(Continuação do ,G9ml IlIterior)

D'agua.. • 4.952,00
Despesas diversas

Luz e força para os motores
INDUSTR_I,AS FABRIS E
MANUFATUREIRAS
Pessoal variável .

Operários do servo de extração
de pedras ••.•..............
Operários da Fábrica de tubos
de cimento . . .. ,

"

.

Material de consumo
Para Q serv. de fabricação. de
tubos de cimento . . , .

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal variavel

Veterinário do Matadouro ....

Encarregado da Feira Munic.
Despesas diversae

.

Aluguel do terreno da Feira
Municipal •••.•...••••••••

DIVIDA PUBLICA
FUNDADA '- INTERNA

AMORTIZAÇÃO E RES
GATE
Despesas. diversas

AmoHizacão da' Divida Conso-
lidada .

Amo-t, do emprest. contraído ��. ri
na Caixa Economíca . . .....•

- � _'

:-�' '; VENCEU O FLAMEN GO NA PRELIMINAR
, -;- ]:I
"_. r :

1.050,00 1.054,00

1.114,30

JUROS
J1Vt·oS. da .dívlda consolidada
FLUTUANTE AMORTIZA"
CÃO E RESGATE
Despesas diversas
Amcrtfzacão da}. Divida Fln-
tUl1nte. .

.

.TUROS
Despesas diversas
Juro-, dfl Divid» flutuante
SERVICOS DE UTILIDADE
PUBLICA
ADMINTSTR. SUPERIOR
Pesoal fixo:
Diretor de Obras Publicas, pa-(Irão «Y" . .

_ ) ..Fiscal Geral, padrão "P" •....

Cinco Fiscals Auxiliares, 'Nl-(Irão "�I" . .
_ .

Dois iFiscais Distritais, padrão�'T" . .. . ..
.

Pessoal variável .
.

Assisteneia tecnica e aprovacão de planta
Desenhista . ., .

Material de consumo
Aouisição de material de ex-
nedíente .. ............•

Desnesae diversas
D;árias á func. quando em
'viagem de serviço .

Despesas de transporte 'de fune.
em servico ,

.

ICONSTUCÃO E CONSERN'.
1,OGR. PUBLICOS
Pessoal varãavet
Jardine'ilras . ,. . .

Onerãr}os �o servo fIe ruas, pra-
cas e Iardíns . . , ...•

Máterial de CO�S1,lmo
'

Para o servo de ruas, praças e
jardins . . ...........•.....•

Despesas diversas
Trann. de mato p, o erv, de
ruas. vracas e jardins .

CONSTRUCÃO E CONSERVo
DE RODOVIAS
Pessoal varíavel
Operários do serv. de estradas
e pontes· .

Material de consumo
.

Para (1 service de estradas e

pontes . ' .........••........•
Despesas dIversas
Transp. de peso para o servo de
estr. e pontes . • ••...•.; ••••

Conserto de motores e lnaq. ,--,:-' - '"

SERVo DE LIMP. PUBL.
Pessoal Variavel
Onerários' do servo de lmp; pub.
Material de consumo

Para o serv.·· de limp. publica
Despesas diversas
Remoção de lixo e conserto de
veiculos . .

.

DECONSTR. E CONSERVo
PROP. PUBLICOS
Pessoal variavel
Operários Idl!) servo de proprios
nnhHe.o" .•..................
Mater�al ''''�� ,.��n�}llr��I1i��7 ��, I. " I, I>b� • .,1 t.. #> __ ,�_ "" t

1.143,80.

-4.600,00"

600,00
350,00

1.200,00
700,00

68.930 34.0\65,-40

31.593.80

--:- r-Ó r.. �.;J' J �� .

.... --:.-

..,.-; ...

900,00 1.800,00

3.000,00 6.000,00
�F.' e

2.200,00 . 1.100.00

550.00 J .100·00
!. ,

33,00
:

_".

�
57,50 158,50

,

.. ,J

105,00

�T �
.

�

480,00 -i80,OO

4.070,00 6.412,30
"P -

il:

7.498,90 1.529,20
�F

15,252,00 683,OU

30.612,80 .

6.076,UO

1.058,50· 7:333,90

• 3.907,00
2.877,50 2.746.()O

2.596.00 J .432.00

1.090,00

(Continua na página seguinte)

Perante uma regular assistenda, os grenás não souberem garantir fi2.104,00 II foi levada Q efeito na

..
tarde de. do:. .vitorio que lhes sorria.

....mingo o esperado encontro inter- O América Jogou melhor· na prÍln"i

2.258,10lmuniciPal de futebol

.e.
ntre os equi ro t

..
empo

..

deixandó
que. os Iocáts se

. pes titulares do Grem'io -Es�ortiyo assenhoreassem do meio campo .''DÓ
. Olimpico 10001 e Americo F, .C., periodp complemento. .

4.600,00:lde Joinville.
.. ,

O sr. Benedito Corrpos arbitro o
Sob 05 ordens do arbitro Snr. Be fidal da 1.. J. D. nCio correspon-.

. nedito Campos as equipes entram em deu a.; espectatiya. Tere por vezes1.800..00 I copo sob prolongadas aplausos. dos certos indeCisões' q"e .prejudicar.o'"1.050,00 .espectadores, senda o "tess' fovofa ambos. os. contendores.
vel aos visitantes que "vestem con Teni�mente c)jogo foi folho, soI-

. tro o reduto final grená, sendo 1'0 vo algumas jogadas isoladas.rem desfeito a suo arremetido pelos Na preliminar travOda entre o C.
defensores adversarios. . Flamengo Y$. Vasta Verde, e.l1Í
Com a conjunta local jogando de disputo da campeonato da Segunôo

sorticulado, os atacantes omerica- Divisão. venceu Q primeiro· pela C!ln
nos conseguem no primeiro etapcÍ da 'tagem de 3 o L .'

luto consignar dois tentos por in- c. _.- -- "

termedio de. Cilo e Cocada enquanto P E R'·DEU �S. E .:

os nossos rapazes apenas atingiram
os fundos da rede guarneeida por Uma chave. tipo "Yale� ,sobe ntt�

103.396,20 GoR%oga umo unica vez . mero 2.044; .,- Pede-se.a quem (1-
Com a contagem favoravel 00 A- chou, entregar no redação deste di';�

merica, termino o primeiro tempo rio.
com o "placard" assinolando Z o t _--'''-- c_· ·_

pro visitantes.
Na fase complementar os locais

voltam 00 gramado mais dispostos
jogan·d. com mais coordenação o que
lhes v�leu a marcacão de mais dois

31.593,8Q goals.
•

• Rua 15 de Novembro n? -{_iSQuando faltavam poucos minutos
'paro o termino da pele lo Zebot que' ..

2° andar � Sa'a 1
sem duvida foi o melhor elemento. (EdifíC!io "A CapItal")
em campo, muito bem secundado_
por Gonzaga, aproveito-se ele :uma .

indeçiçãa dos defensores do,OIin:'Pico'
poro empntor o partido.
,

.

Os' quadros atuaram com as'_, ce-
9U;"te� con�tituiçõe5:. '

. OlIMP!CQ:'� Wo!.{;" 'Artur.e""2.700,00 Arecià; piscá [lüÍ1;1 Pilolo e ;,,1"'0,
Nal!dínho, ia;r :(CarJ1, Bodinbo, '.

9.000,00 Broulío, Brito.
AME'RIÇA: .

-.- G"nzaM (Beebt":1.300,00 Faraco e Curraqe, Vico, Piezero e

Teia, Pachola (Eudides)._Zabot; Ci
lo, Cocada e Zezinho.
Os morcadpres: , .1.650.00 Bondinho,' Nandinho e Brito mM-.

coram paro o Olímpico e' Cilo, C'l
ado e Sabot Ji:z:eram as pont,)!S do

33,00 America. '

No esquadrão do "mais Querid!)"
somente se acertaram no tempo fino'

'2H),OO
.

do pugna ° que não. se deu no pri
meiro periodo quando as suas jogo·

105,00 'dos foram orientadas por bala perc ,

o frente.
jogando melhor no ultimo fase,

Dr. Ayres Gr:nsalves.
ADVOGADO

PEÇA EsTE. LIVRP ,
..

6 .....
····· ..�.

-
.t

tu F'9i... "C; $.2,00 �.., 10ft'" ftltmbc»M ..... " r:

mINAS QUIMI0AS flUA
SILEIRAS S. A ..

c. PestaI. 74. JABOTI.
CABAL

SÃO PAULO

VENDE-SE

---�------_.�-

.

�60)OO

lOS
AUTORES DO SACRILEGIO SF

RÃO MORTOS A PANCADAS
10.482,30. ESTAMBU1., 6 IUntedl - A po- U�a casa com 2 morgons de ter,Q,

pulação muçulmano daqui está fu- situado no )tua João .Pe5"..oo,· (Ve-.

riosa por terem roubado Q caixa cre lha) .

9.028,10 vejoda de Pedras preciosos que con-. Informações no Barbearia Ficher
tinha um fio de barba de Mohomt I. &. Werner.
Rouba de tel espécie é encorado co

15,935,00 mo um sacrilégio supremo. A caixa
, foi ·tiroda do mesquita dos labores,
sabendo-se que os Que' cometeram
ultroge terrível serão mortos a pan
cadas.

.

TOLENTlNO' CORDEIRO

ANIVERSARIOS

Transcorre na dato de hoie o '1ni
versaria .natalicio do estimado cidn

AUMENTADÁS,'AS CALO�RIAS ,DAS. d�o sr. Tolentino Cordeiro, resídén
RAÇõES ALIMENTARES PC

J
te nesta cidade.

POVO AUSTRIACO .,i . Sta. MARINA BUERGER
VIENA, 7 IUnitedl - O governo IiL B07,00 QUstrioco anunciou que os r�ções �;,. �eflue �o. ";'·to .�e "�ie .. 0 onív,:r

5.624,10 limentares do povo do Austrla serao so",o �atQhclo .da. slmpatu:a e gentol.
I'oumentadas de 1.200 para 1.500 o-I senhorita Marina Bueraer. belo or- '.'

lórias diários, a começar de 8 de nomento do elite sociaf de Pomero-
Outubro. de.

8.392,40

4.028,00 (dos faculdades. de Viena, A�stria .e �io de Janeiro)

'Cirurgião-chefe' do 'Ho�J1itol S!lnf:l Catarina

Dr. Gebhardt Hrornada

lQ o
.

Alta CirlUgi:o,. operaçno _"cio f:wr:i�� et�mri.'':fO,_ v��·� bi�!9rc"'!�: l!,'� .?-.1.C,"0.0
etc. _ Neurocirurgia. Moléstios de �/b(éstias êe sen!iuros.

; plastico-cosm;;tico.
I .. BLUMENAU: - "Hospital �ntà.· C�Úliino"
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f'HFEiTURA MUNICi. AL DE BLUMENAU

;) AHH.70
11_ldLCipüb . , ..

I!A. AllnAÇAO PUBLICA
Ih 5ílU;�I!, diversas
1 j ülHlntlçt�D pubt.ca , ... ".,.

."dLj}j, lia rCi)e e.etríca e sul»
lltL;;��{) (te .amparias: "

,L>,LAHGOS DiYEllSOS
n:'.:1;:-,UAL. INATI\ O
h",,!;onI fixo:
lipt scntaue, e inválidos
L·d)i�NiL.AÇõES, REPOSL
ÇõES E RESTITUIÇõES
i resnesa, diversas
ReStitUições <ie Impostos taxas
ue exerc c: OS encerrados ... "

E8CARGOS TBANSITORIOS
Pessoal variavel
Para admissão de cxtra-nume-
rárles , , ."" ... '"., ... , � _

Desuesa , .diversas
.

Salárlo-Iamllin ('Cr$ 40,00).
por dependents , . '., ..•...

Dcsp, h',ncarh�� com pgtO, á
Caixa Econornicn . . .. , .. ,.

PREMIOS DE SEGUBOS E
IND. P. ACrDENTE
Desncsns diversas
Acidente do trabalho
Contra fogo . " ., .. , ... ",.

SUfWENÇõES, CONTRIBUL
CõES E AUXILIOS
Despesas d'versas
0Hhy. ,co_llcedidas' nOr lei a c v.

Jrst'tmçces . . ... ".,.,., -,

Contr, ao Dep, das Munieinat,
M"H�le emol. ou custas 'ao
0f,iein1 i'., Re,g, Civil e ao .Ttt'z
Pt' '1 celebro caso !)('8S, ')obres.,
('olltri1m�cno ao I.A.P.I. ..

Contrihusf'ilo ao I. A. P.E. T. t.
r('''1'b';hH�'(';;-O ao L B A
nrVRRSOS

. :
.•.

T"<>'n�",,��· diversas
'

H��11Un1rio�. '('llSlfl.:; e outras
",�·<.!)"lf'<as iudie'árias .. , , , . ,

n",'ncs,-,s "mnrevistn�'
l' .'

' ."",

.• f"1'; .n�lichi e iudiciarta, , ..

Aqu's'cao de placas

some :

l"e"O'SITOS DE DIVERSAS nOIt::r: .... ,
!!est;tu;t'ões 6,742,50Tfonf. para Receita Orçament. 32,00

Soldo jue passa para o mes de Abril .,.

DISC!HM1NAÇÃO DO SSALDOS
DfSPONIVEL

Na Tesouraria 226 . 320,70
No IntR Itouoavo 25.933,30
Na Int. Rio Testo 42,645,90
Em Bancos 294,892,70 589.792,60

VINCULADO:
No . Teso,#,*;ia
Em Bancos

35.128,41)
90.53'8,60 125.667,00

115,459,60

RIO, 9 (Ag, Nac:,) - O Presi ,.mojores-brigadeiros. Fica fixado em

dente da Republica (lssil!�u � decré- 1.1 J8 mil cruzeiros o vencimento anual
to lei segundo o qual os quadros de �pora os postos de general do exer

ofidais-generoi,� da ativo das forças ,cito, almirante da esquadra, e tellen
armadas' ficam 'acrescidos de dois 'te.brigodei�o. Serõo transferidos po
generais da exercitó ,um almirante 'ra a reservo temunerado os generais
,da esquadro e um tenente-brigadeiro do exercito, almirante de esquadra.

VISTO
.

A promoção aos postos mencionados, e tenente-brigadeiro quando atingi
GERMANO B-EDU�'HI neste artigo éfeita de livre escolha ',r�m a idade compulsaria, d,e 6G a-

Prefeito
-

)'do Presidente da epublica, entre ge ",nos de idade,
�--- 'nerois de divisão, vice-almirantes e

.

página anterior)

3,718,10 1.781,HO

2!lO,OO 181,00 471,00
I

72,60 262,80 3:15,40

)00,00 900,00

,4 .Ó» '�. "'lO

-;\

1.400,00 2,.,0000 4.200,00
':�l'�
., .....

4.440,on :3,9GO,OO 8.400,00

124,50 50,:30 174,80

:'_� .

16.838,1 o 36,838,10
2.4U9,00 2.449,00

.0"",. r", ,�. ;:

2,200,00 6.0\10,011 8.290,00
15.000,00 15,000,00

\-.;_-

n70,80 1.148,30 2.119,10
172,50 172,50 :145,00
114,60 114,80 229,40

, .l:"""

...; '-"-�'
·f

1.401,50 12.426,3010.964.80
100,00 100,00 200,{)o

2.946,10 2.9�6.10
--_----- ...

316.910,00 268.297,80 585.207,80
--- -_

6.714,60
---, "_ --- .. __ .�.... ....,.

.• _.
---_._-_._--

�"_ 715.459,60

1.307.442.00

Blumenou, em 31 de Março de 1946 .

� .... _. -
,"

BRUNO' GERMQ, - 'Contador A. KAESTNER: - Diret, lo Faze••"o

De um gorçon para troblo Iht'S em

Secretaria da�-,llograta P R E C I S A - S'�

A Sociedade Anônima Com, ciol MOELLMANN tem vogo poro
uma Secretária Datilógrafo. café.

As interessadas queiram entellder-se, � �illllr com ;. "".

Artur Moel1mam,. Informoções nest(J redação.

o Dia da Pátrio em Blumencu foi arriamento da pGvilhão nocicnol ao
comemorado condignamente e com som do hino nacional executado pe
excepcional brilhantismo e magnifi-: lo bando de musica do 3.2. B. C.
ceneia, cujos festejas traduziram a A solenidade foi presidida pelo Pra
'mais retumbante manifestação civi

'

feito Germano Beduschi sob os a

�a e patriotica' do povo blumenauen
I
plcusos da numerosa os;istencia.

se, que deu .mais uma demonstração' ._'
sloquenta da suo pujança cívico e EXTINÇÃO DO FOGO SIMSO-
.irdor patriótico, O programa come UCO DA PATRIA
norcfivo de 7 de Setembro em Blu A seguir, o chefe do executivo
iencu, pelo esmero e capricho com, municipal dirigiu-sce, ao altar d«
ue foi organizado, logrou o mais'Pctric, acompanhado dos demais 0..
ronco exilo e a suo repercussão foi toridades presentes e procedeu a ê.'
implesmente extraordinaria, I' .rimonia da extinção do

_
Fogo Simb&

lico da Patria ,tendo o sr , Prefeit.
A �I.S?A ,CAMPAL _' ; �unicipa! proferido expressiva oloca

Com inICIO os 8 horas do manha,' çco alUSIva 00 ato, evocando o e,�

foi rezada missa campal junto ao 01 pirita patriotico e o fé democratico
tor do Potrio, erguido lIefronte 00 -do povo brasileiro ,esperando que OI

featro Carlos 'Gomes, cujo solenida chamo viva da .patria permanecesse

I:de foi cssistido pelas autoridades ci- ',$empre acesa e ardente nos cora
tis, militares e esclesiasticcs, impren .�ões dos que se orgulham de nasc�
sa e representantes de todas as elas sob o augusto carl-verde pendão.
ses sociais, além de' numerosa assis As ultimas palavras do Prefeito Ba
tencic , O solene ato religioso foi ce duschi foraltl,. acolhidos sob coloro-
ebrado por Frei Raul, .Jque pronun se e ribrante salva de palmos,
ciou o sermão alusivo á dato magna
10 potria, exaltando a fé civico da' A SESSÃO CIVICA NO TEATR..O
povo brasileiro e os tradições cris- "CARLOS GOMES"
tõs de todos os que desfraldam a

,
Na presença do Snr , Prefeito Mu

bandeira de emor, paz e fraternida nicipal, Comandante do 32, B. C.,
de,

. I.oficialidade daquela unidade militar
O IMPONENTE DEFILE MILI·

I
e demais autoridades civis e ecle-

TAR E CIVIL l siéstices, representantes das classes
Cerca das 9,30 horas, quando era' conservadoras e trabalhadoras alem

imensa a massa de povo que se com de grande numero de pessoas, real.
primio em toda a extenção da rua sou-se ás 20 horas no Teatro Carlos
Quinze, teve inicio o imponente des Gomes a solene sessão civia de en
file militar-civil, com a participa- ,cerramento dos festejos comemoro ti
ção do 32. B. C., Grupos Escela- "vos da Semana da Patrio, A soleni
res,

.

sociedades esportivas, e todas I dade foi iniciada ao som do hino na

os firmas industriais e comerciais, cionol, que foi entoado por todos os
destácando-se ainda a Escola Agri' presentes. Em seguida pronunciou
cola Municipal "José Fereira da SiI- .eloquente discurso o dr , Luiz No
vo", (Internato!, cuja organização yarro Stotz, que diséorreu sobre o

de ensino profissional, pela discipli memoravel epopeia cívica e patrioti
na, espirita .de ordem e asseio du <:0 de 7 de Setembeo; tecendo um'
fonte o desfile, causou magnifica hino de glórias aos precursores e pé
impressão . Em suma, todos.' as orga ladinos da emancipação politica do
nizações civis 'e espertivcs

.

apresen Brasil. O arador, 00 findar _.Q. SUa

I.
taram-se com garbo e

diSc.iPlina,
não be.fisSim.

a oração, foi

e.
ntusiastica

desmerecendo da simpatia e aplausos mente aplaudido. Seguiram-se diver
do publico, o desfile da sncisos glo· sos numeras de declamação, e resita-
riasos forças armadas. tivos e hinos patrioticos executados

f·
.

. por alunos dos nossos estabelecimen
ARRIAMENTO DA BANDEIRA tos de ensino. Encerrando a brilhan

As .18 horas, na presença de auto te sessão civico,. o bando' militar to
. ridades.: civis e militares e inumeras cou o hino nocional, sob as aclama
pessoas ile representaçõo social, te- ções da seléta e numeras aassisten
vve lugar no altar da Patria o ato de da ,

.,

�ON
Diretor: HONORATO TOMfUNu _:'. Orgão dos "Diários Associados"
Blumenau - Terça-feira, 10 de Se tembra de 1946 Numero 748

CREADOS MAIS DOIS CAR.GOS DE GENERRIS DO
ALMIRANTE DA ESQUADRA E U M TENENTE

EXERCITO UM
BRIGADEIRO

NOTA DE ARTF
" .

NAZIRA MANSUR, O NOVO ROU XINO'L BRASILEIRO, CANTARA'
EM l!LUMENAU

.

Constituirá ·-um aCor.teciménto em cidos triunfos na sua carreira artis
, polgante poro os nossos meios artis tica, como bem sabemos, é descen------�----��-�����-�--���--�-�---�-���
ticos e��uro�a�R�a v�Ha� &�e&fumilio�hrin�s�redden

. Blumenau do consagrada soprano bra te na Capital do Estado e que agora
'sileira Nazira Monsur, considerada acho-se em preR_oraí'ivos para �mbar
pelo critico dos jornais cariocas, o cor paro os Estados Unidos ,onde pre
novo rouxinól :JJrasifeiro,- iue aqui tende aperfeiço(!r os seus estudos' e
far-se-á ouvir num unico recital de demonstrar ao publico norte omeri
conto de passagem para Porto Ale· cano o elevado nivel da cultura artis
gre, onde vai em tounée- artistica tica do nosso Daís. Eis p6�mr,i'!) pro
patrocinada pela Emprezo Silvio Pier ximo recital d� conto de'Nàzira Man
gili, do Rio de Janeiro" o empreza 'sur nesta cidade, o que se da'rÓ em

que tem firmado contrato com-. os dias deste mes, vem, despertando cu

maiores celebridades artisticas' paro riosidade e intensa es�ectativo nos

exibirem-se no Teatro Municipal.. Na circulas sociais· e artísticos dé Blu
xira Monsur, jue vem logrando mere menau,

PARA FERIDAS!
E C Z E MAS,
fN FLAMAÇOES,
C O C E I R A S,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC,
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