
,Os ara;�es não reconheceDl o direito dos Estados Unidos
.. lONI>RES, 9 <Unitedl - Suo AI- quer solução final na questão da Pa rabe, doí tratar-se de unto questão chester, declarando relativamente li Arcbes s t id d d
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eise receoeu a Imprensa em seu a estrna for completamente separa problema m d' I • deré
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un Ia, que 50 po era

o os RI_OS e partrclpar e quo seu POYo. e pre eminentemente a-, uxuoso apartamento no ote or- do o· questoo iudaica .Os Estados se; solucionado mediante uma "c��

conjunto de todos os 1Il0ções
-

do
mundo". Quando os outros" países
concordarem em aceitar os suas quõ

sem.an ",?" tas de iud:us as Estadas Arabes �ão
a I'

se recusorao a receber os suas JUS
tos quótas" ,

1\0 perfeito coesão do família pesse

----------

di�to de São Poul� e el� está be� tivo", Finalmente informou que re

orientado e� bem intencionado. e .

e 'gressará hoje 00 Rio de Janeiro por...]
peno que nao posso ser o candidato I participar na votação do Canstitui
em consequencio do referido disposi ção.

Teremos a Const,ituição esta

" CHICAGO, 10 (United) - o go
, ftniador do Estado de Illinois, Dwight
Green declarou, na sessiío inougurol
da Convenção iIa ASsoCação Nacio
1101 do Café, ,que tonto OI homens

,

"

I
lk negocias COnlO cio goYel'no hiem

edever de promoYCf' Q anidode inter

.meritono, Acrescentou que todo' o
étlificio do PO% permanente "deve re

�exta-feiro proxmo. Os constituintes
estão merecendo todo o louvor do

nação pelo trabalho patriotico que

5éio Paulo, 10 (Meridional) deputado pessedista Silvio Campos, veem desenvolvendo no sentido-de a-

Chegou aquil depois duma semana Falando-nos disse: "Pode dixer que pressar o completa redemocratiee

de p'ermonencio .•0 Rio de' Janeiro, o teremos o Carta Magna quinta .ou, çã'o do pcis", Referindo-se á condi

-----------------------------. dotura de São Paulo adiantou: UVa
i mos aguardar a promulgação poro

d·f·· d d
.

1 depois conversarmos e escolher Ii-

e I IC'O ,a paz eve repou- 1r�m�nte um no�e q�� nõo es!ejo
.

, ! atingIdo ,.,ao diSPOSitIVO Con$tltu-

L. •

d d I i tional que prevê o ineligibilidode. NÃO PODEM APRESENTAR CANDI "ATO A' VIC

sar SOUre a amlza e per urave i Osr , Soares vem desenvolvendo no REPUBLíCA .
E-PRESIDENCIA DA

. I '!tio entendentimentos que resultarão

IHTERESSANH DISCURSO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE IL.
I I

.

I RI?, 10 IMeridional) - Afirmo co. Não desejam", segul1do se infor

UNOIS NA CON'aNÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CAFE' 'ESTA' GRÁSSANDO 'A EPIDEMIA �m jernel local que os co.munistas, �a tomar posição na luta em que
, i

lideradas pelo senador lUlx Carlos .. nao podem competir' com candidato

pousar sobre o amisode perduraval: DO TIFO �O RIO I Prestes, resolveram votar em bronco' próprio nem tão pouco optar entre

entre os grandes e pequenos noções, j..
.

poro o vice-presidencio da kepubli-1os existentes.

Devemos no sesforçor poro dor o ", RIO, 10 (Meridional) - Segundo

exemplo dos nossos relações com o divulga-se o Prefeitura está empre

Americo Latina" , Por fim o sr, gando os seus recursos paro comba

Green disse que o cooperoçõq dos na, ter o surto de febre tifo ide que opa

çôes do hemsferio ocidental durante ,receu em Ramos, no Bomsucesso.

a guerra "contribuiu, 1160 pouco, pc .Haviam sido notificados até sobaóo

ro Q vitoria' da liberdct.de sobre Q ti ,104 casos de- tifo, sendo Quatro fo-

ronio e a ogressiío". tais,

OS CONSTITUINTES ESTÃO MERECENDO O LOUVOR DA NAÇÃO PE

LO SEU TRABALHO PATRIOTICO
.

o Os camuoistas votarãé" em

o Tribunal de .p.elação fulg<J"á o

pedido do I;'arttdo CcmUüJata

IMPETRADO O MANDATO DE SEGURANCA CONTRA O ATO QUE
PROIBIU OS COMICIOS

....

" �<'--
.... ,

I
.
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PI·
I RIO, 10 Meridional) - O Procuro- Apeiação, Quanto 00 mérito aceitQI\

.

'3 t O' a a e'"stl'na'
dor �'?' do Distrito Federal acaba do informações do Chefe de Policio,

.

mper '0 ··er'·r r '0
.

.

'.' .' ..... .

.

de enutrr o perecer sobre a preces o Procurador opinou pelo deferimen
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AS FORÇAS jJRITANICAS ESTÃO REALlSANDO CAÇA AOS JUDEUS, forçc;ls britonidos 'estão, tred.lisondo IIJ, reolixoçéio .. de c,omic:i�s .. Prelimifior O S. JOÃO NEVES. CONFEREN-

TERR01USTA
'. ,. " ferdadeiro coço CDS júdeus terroris mente'o Prcieúrador deixCrtl eleiro que" 'CIOU COM O CHEFE DA DE-

,
tas em Teloviv, Os- terroristas ju-! çó compete 00 Tribunal de Apelação. lEGACÃO AMERICANA

JERUSAt,EM, 10 lUnfedJ - Tres
'

isolamento e mtorno da Peiluena ci- deus fizeram explodir ontem" uma <I conhecimento dI? mandado de se-
' -

fl'I'igodos dos "diabos verr:nelhos" do' !Iode de Romotgon, e iniciaram o bombo no quartel b,itonico, maton guro':lço; quando o ato é do Chefe! PARIS, 10 IUnited) - O chefe do

sexta divisão de infantaria aérea', busco de .coso em cosa, revistqndo do um major bi'itonico e .

ferindo sua <:le Policio, Entretanto, �e a ato é d€legação brasileiro no onferenciCL

6ritonico extenderam um cordão de
.

ao mesmo' tempo 05 moradores, As ""spaso. Outras bombas explodiram do Diretor de Divisão do Policio, por da Paz, sr. Joõo Neves da Fontouro'

na localidade de Nathaya, ontem a determinaçõo do Ministro da J usti conferenciou hoje ás 10 horos com

noite.
'

ça, a competencio é do Tribunal de o sr. Tomes Byrnes.
'

'RIO, 10' (Meridional) - A .. poli
dI\. apreendev grande quantidade de

CIIcVéio qúe-io ser vendido no. cambio
·

lI�ro, ,nlim "total de quatrocentos
sacos' interditGd�i . qUe '.' vinham em

doze vog"õei; .ao Central do Brasil,
'majõ nõo cOlll�g.iiili. prender os tubo-
· n;eS que ·foron. avisedos -a tempo,
O carvão yiAh. de São. Paulo e co

se ,os varejistas n-ão qu1lirom vender
• combustivel pelo pri>ço da fabé

la. as outÓl'dades vende-lo-ãD direto
mente a. .!l4l!W.io.,

TRES MIL. FAMILlAS
SEM TE'TO

'Ia deSespero em pouco tempo. Os
I RIO, 9 (Meridiono!J - Um ves

homens famintos
.

teem o sua resis, pertino informo. que cerco de tres

\encio diminuida, Aqueles que sobre' mil f.omilios ficarão sem ·téfo 'em

1 ! consequen_c;o do jato tdo prefeito
. lACKE. 9 (United) _ Espera-se

,iverem o doenças infecciosas cons- determinando o desapropriação ur-
. que o Albonia principie os debates

I:ituiriio um, pobre especime de per" gente de centenas de cosas no bair C Ih
petuaçãa do nosso pOYOH. I ro do Tijuco.

no anse o de Segurança ,relativo
,mente 00 papél da Gran. Bretanha
e Grécia nos negocias ballcanicos.

Alguns delegados, que apuxeram-se

o admissão do Albonio no Seio dos

Noções Unidos, deverão apoiar o pe-
DENTRO DE iBREVES, DIAS INS TALAREMOS A NOSSA MAQUINA dido daquele poís no sentido de

ROTOP LANA I fazer-se ouvir. A Ucronia e o Gré-

f· d
·' ..U

do tiveram permissão de apresentar
Já 1lstomO'S ultimando os entendi- ormafo o antIgo jornal rwaldsbo-

mentos paro o locação do prédio pro te", a que virá contr'buir poro o rea

prio onde instalaremos ,dentro de parelhomento dos nossos oficinas, Em

breves dias, (I nosso maquino roto� sumo, den'tro em breve, iocioremos

plano. Para isssa foi-nos cedido á um programa de trabqlho mais inten

ruo São Paulo, defronte o' Hot;1 50 e de principias Que sempre nortea

Würges. Na novo fase por que. pas ram os nossos dretrizes, de servir

sorá este diario, de perspectivas sa o bem estar do' coletividade, obiet;
tisfatoros, estaremos em condições vando a grandexo e o progresso. da

de preencher uma lacuma que ho nosso comuna e correspondendo aos

muito vinho se observando em' nosso anseios e aspirações dos Que troba

o1(9artização material, ,pois, desse Iham pelo, engrandecntento de Santa

modo o nosso jornai aparecerá no Cotorhla e da Brasil.

A declaração de Vishinsky cau

sou indlgnaçã,o na Italta
Diretor: HONORATO, TOMalN - (Órgão dos eiáriDs As:;oc:iadosi

ANO IV CAIXA I'6STAL, 38 NUMERO, 749 O DELEGADO SOVIETICO FOI D[SAFIADO PARA UM DUELO POR

$TA, CATAR.INA � I)UIlleIlllU, Quarto�feira, 11 de Setembro de 46 UM ADVOGADO ITALIANO

A fome lêyará o povo bra.
sileiro ao desespero

ROMA, 10 (UntedJ - Se o SL

I
posição dos comunistas italianos,

De. Gosperi conseguir vencer a cri.se iustomente mais interessados na qué
e manter-se no governo do itolia, da do atual governa, Sobretudo o

deverá agradecer 00 sr, Vishinsky, qual todo mundo' sabia que os ito

E' a que afirmam os observadores' decloroçôo de Vishinsky, segundo o

politicas. Os Q.�ques dirigidos pelo
delegado sovietii:o contra o .Italio na

Conferencio do Pox vieram minor o

lianos
.

\Serviram
.

mais poro COrre�
do que paro combater, provocou
grande indignação, tendo sido publi
cada em manchéte nos jornais. Um
advogado de nome MoJlico prapox
mesmo bater·se em duélo com Vis

hinsky, poro ver çuem corria pri
meiro,

�.,

FICARÃO

o papel da Gran ..B:"etanba
OOS oegoeios balkanicosos HOMENS FAMINtos TEEM A SUA RESISTENCIA DIMINUIDA -

DECLAROU O DR, FLAVIO DE ME'lO
.----------------

RIO, 10 (Meridional) -.A pro

'Posito do crise' alimentar o lIut.ricio
· itistó Flavio de Melo declarou á repor

I1Igem -que as quótas de carne pre

,_temente distribuidos durante o

- �em'Ollo, correspondem 00 valor da
'1eeesidade de um dia, ocrescentan

40: ,"A agravação da ,;tuaçõo da

" f�e do povo' �rosilei(o_ Jevor:no�-61
·-A.- POLICIA APREENDEU O CAR.

VÃO .QUE IA CEIt VENDIDO

NO CAMBIO NE.GRO . I
,

.

OS DELEGADOS DA5 N.ACÕES UN IDAS DEVERÃO APOIAR O PEDI-
J-' DO DA A! BANIA

assuo S acusocóes contra o Gra:'>
Bretanha.

-

NOVO ENCONTRO ENTRE O U
DER DA MINORIA E O CHE
FE DA NAÇÃO"A .ação"

REGRESSOU DA CONFERENCIA DA

PAZ O SR, MALTA CARDO
SO

RIO, 10 (Meridional) - O sr.

Otavio Mangabeira cDnfi�mou á re

portagem o seu novo encontro com o

presidente Dutra, afirmando que no

ocasião foram tratadl;'� varias assun

tos, inclusive a q�estãa da vice-pre
sidencío da Republico .

São Paulo, 10 IMerdiono/} - Re

'gressanda 'de PariS, ande encontrava

se como membro da d.e!egoçiio bro
sileira na Conferencio' da Paz, cne

.gou aqui, tendo reassumido. a cargo,

·0 Secretario do Agricultura, sr,

Malta Cardoso.

ACENTUA-SE A C"!SE NO PÃO
NA CAPITAL DA REPUBLICA

RIO, 10. (Meridional) - Divulgn·
se que o 'crise do pãvnia a dia se

acentua. aue iá detcrm!BOU o r-tJrl'!'�

zaçno do ,:Moinfto ln.'�!c� ..
f'��:;tmC1t"f�

do-se pC!rd'· ��é�'� fi"!lK!T€S �cfrk�'!eD:·��

._-------._-------
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Pl',E\'ElTURA MUNlCl 'AL Di: nLUMENAU

Ll LA!-:C�TE DA RE:::ElTA O?Ç;\/v,;tNTA'RiA, RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 1946

CO'DlGO
GERAL

TITUI-OS

RECEITA ORDINA. RiA
TRIBUTA'RIA

a) - Impostos
° li imposto territorial
() 12 1 Imposto prédial

.

O 17 3 Imposcto sobre Indústria e profissões
O 18 3 Imposto de licenças

° 25 2 Imposto sobre exploração agrícola e in-
dústrio - .

O 27 3 Imposto sobre jogos e diversões
bl - Taxas

21 4 Taxas de expediente .

22 'I- Taxes e custos judiciários e emolumen-
" tos ._. .. .. . .........•........

23 4 Taxas de fiscaliz:ações e serviços aiver-
SOS ..

Taxas de lím"e%e púMice .

rATltIMONfAl
24

2 01 O Rendu imobiliória ........... -..........

f- 02 O Rendo de capitais. ...................
INDU'STlIAl

2 03 O Serviços urbanos .. ............. ,.

3 04 O Indú,trías fábris e manufotureiras � .....

RECEITAS DIVElSAS
4- 11 O Receita de mercados feiras e matadouros

ItECEITA EXTRAORDINA'RIA
11 O Alienação de bens patrimoniais

f. 12 O Cobrança da dívida ativa .

6 14 O Receitas de indeniz:oções e restituições .

6 16 O Quotas de fiscoli::i:oções diversas
6 19 O Contribuições de municipios .

6 21 O Multas ..............••

6· 23 O

6

Eventuais·

RECEITA . EXTltAORÇAMENTA' RIA
DEPO'SITOS DE DIVERSAS ORIGE NS

Recebimentos. ..

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOl
OISPONIVEL:

NtI tesouraria 4.706,60
Em 'bancos 45' . 029,10 49.735,70

VIKCULADO:
Em bancos 87.125,50

136.861,00total:

ARRECADACÃO
ANTERIOR

- TOTAL
DO MES

c-s c-s Cr$

449.550,90 11.136,50 460.687,40
-466.580,70 19.674,50 486,255''c-O

5.260,00 1.415,00 6.67�.OO

841,00 366,()!} '1.207',00

3..167,70 2.145;89 5.313,50

6.058,00 11.218,00 17.276,00
140,00 13.170,00 13,310,00

790,0& 250,01 1.0-40,00
3.276,70 3.276,10

135.526j3Q 10.293,1' 176..824,..0

0447,00 30S.Of 75'2.00

5'.861,30 1.7l7,2' 7.578,50
36.290,40 36.290,40
2.730,50 1.008,5& 3.739,00

3.900.20 2.600,10 6.599,30
3.844,00 1.467,00 5' .311,00

----_ ... -_ ..

1.125.264,70 106.870,70 1.232.135,40

'I!'""j :-. .
61.972;40

,
","

.....r. .

-"1' ,,�. � ·I_:."�"

r;.� ..��J!_-�-':�-1tl�-'_�J"':�:f� õ T�"�"
,136.861,20

'I.430.969,00

Blumenou, em 30 de Abril de 1946
_�'IlC'II'!�.c (,j '4]"; ""i·� "1��"

BRUNO GERMER - Contador A. KAESTNER - 8iret.r do FaxendG
VISTO

GERMANO BEDUSCHI
Prefeito

BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTA'RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 1946

CO'DIGO

LOCAL

t1
0'2
Õ 20
() 20 1
(I" 20 2
{f22
O. 22 1
O 23
(f23 1

O 24
'Ü 24 1

0242

(: 24 3

O 4
( 40
{) 40 1

O 402
(! 42
l) 42 1

(I 43
C 43 1

I) 43 2

fi 44
fi 44 1
(\ 44 2
(I'4l iI
U 44 4

TITULOS DESPESA
ANTE,RIOR

-

'J���:,;� l Cr$
GERALAD�lINISTRA(ÃO

GOVERNO
Pessoal fixo
Subsidio do Prefeito .. _ •....

Represe,üação ao mesmo
Material permanentt' '

..

AqUisição de móveis '_' utensilios
Material de consumo .

Aquisiçãn de coiulm..tivel p/o
automoveI .........•.... _ ....

Despesas diversas ' ...•...... _

Custeio de veícul·)s, moveis e

uteIÍsílios .

Despesas de transpo:-te do Pre
feito .

Diárias ao Prefeit') ;·uando em
viagem fóra do MUI\:dpio
ADMINISTRAÇÃO �UPERIOR

Pessoal fIxo
Diretor do Erpediente e Pes
soaI, padrão Y . . _ .

Escriturário, padrJo II
Material parmaneYltt' • " •....

Aquisição de mOV'�I:> e utensi
lios . . . . . .. . . . . . .,. " .•...

Material de conSUIl\n ..•.....

Impressos e matedl:ll de expe
cliente ...•........ , ..•......••

Conservação de mó, �is e uten
sUios . . . . . .. . . • . . ••••..••.

Despesas diversas '" . _ .•... ' ..

Serviço postal ..•...•...

Servico t,;l}efônico ....•..•.•

Servlco telegrafico ......•. _ .

Publicacão di expe'!il'Ute

DO MES
Cr$

TOTAL

Cr$

6.000jOO
3.000,00

1.000.00 8.000100;
1.000,00 . 4.000,00

;,1 '·lI��,:/:: i

.�._...'V'
. .

-
..-.-.

1.505,00

350,00

300,00

2.887,10

350,00

300,00

1.382,70

3,900.00 1.300.00 5.200,00
1.500,00 500,00 2.000,00

25,00
-..--'-- --� .

.25,00
�'

1.124,00 405,40 1.529,40

16,00 -16,00

240,30 40,40 280,70
164,10 1.289,10 1.453,20
328,30 167.00 495,30

1.398,00 699,00 2.097,00
(Continuo na página seguinte)

V'A
Isto hoje, pode ser a noticio de O jorem amón porecÍG buscar tO

um facto ou o tema de um conto. fumo do charuto o argllmento capaz;
I Se )PI"iím.rdes

..

pe'Jo facto, g�ran- de abater o jovem ARtonio.
to-lhe cutenticidcde . 6 basto-me - Vocês ,exclamou 'por fim, COR

referi-lo, com -o nome' das respecti hecem os filas. Nós, ocjuí, não ,.
vos personagens. Se vos inclinardes temos ! Vocês vivem, por consegui.':
pelo conto ,perdoai não possa eu fa te, na desordem; nós vivemos na' 01'
zê-lo bastante' literário. Daniz:oção.
Vamos ao cenário, do facto ou - Haverei, desafio.. Antonio,.,.

do conto. Abstenho-me de copiq- mostrar-lhe uma "filo" em Bué_
lo, porque se acha distante. O coso Aires !
passou-se na grill do ,.'axa em lue- - Não mostrará 1
nos Aires. - -Mostrarei 1
Aqueles dois jevens, 11m argentino E sairam ambos e

procur�a-
.

! Ito�n .o o�tro t.rllsileiro, Antonio, Naquela ttlrde __a de og.
i haViam termlntldo a olmoço. A la- quondo o frio da Argentino c
. gosta fora eem molbo cf. olce,.rres, ÇlJ a desaparecer, Da Jminencia
o galo possodo 00 foto DO ....0. prilftavera, Buenos Aires apresent�

J
Os vi"ttos erom � ltor._'-- e • se omo todas 09 ,rondes

cidalfi�e e5C�"..ra • ocll":'l;io .,. Cot••� I cheia de gente na9 'DaS; ma" corri
fe.to m,rltClf • ufttllJ. ,",Te "De vando CI afirmação 4a lamón,
fanto "' ..r.vou_. iac:aa,.til.ili-" oferecia. o espetõc:vro das "fila •

dode ee "'tIS o"_es. Solo e calor Silencioso Antonio colllinhava le"
�essa, ,e.turos.re.Dai",. a doi.

110
o outro, poro o eoridencio 'de ..

,

sovens de SUcr9 ,.fnes. raz:õo. Mostror-fe-ia uma "fila"
- Nó, somos, disse 1••011, be.a Realmente, com meia hora de .,superior" a voc8s. cha, a "fila °aparecev ao dobra'"
- Superiores ,isso tÍ 4'" aio, JIOft IIIIfta esquino.

'

derou Aftto.io. Nossa ferritario é - Espero qae se. tenha conven�
maior, nesse população mil;' vosttl. da; Ilamón.
Nossos bosques tem mais 'rida, como E os dois passaram a examinor'e
já.contava o �ta, fi nossa 'rida, lo- I pessoas alinhadas na . direção de'ti.
m_on, te.m ma.s amor. 1'4_ portos' via uma placa; Na placa estava' fl
!DO mu.tos, �>õ r� V�e5 cabem �.O! I edifício. Na porta desse ediftcio a.;
dedos de uma !O mao. J crita esta indicacão: (Consulado ge-
- Está você, amigo Alltenio CJ re ra Ido' Brasil-.

•

lacionar. acidentes e circ.Mtancios.
.

Costa REGO.
Quando' afirmo que somos superio-

.

_� _

res a voces, quero aludir ao homem
o este exemplar robusto It oniMo!O,
que SÓ conhece o progresso e só
edifica o civilizoC;ao.
- O homem não é aqui, ICI�ón,

mais digno de apreço que 110 'rasi!.
Por recente decréto do gor�

Aqui, voces crescem com o lIatur.,-
do Estado foi designado para ex';�-

%0; nós lá, crescemos cOlltro. a
..
na-

cer o cargo de Delegado de Polidil
turezu. Aquí, voces, têR'l

.

a alegriá.
do .. Município de Blumenau .. o dist1ll

de viver entre as ,eara,' II;Ó', lá,
to e estimado cidadão sr. Wílmar dIi

temos .de riar esso alegria, muitas Lu%, covolheiro de fino trato e fi

vez:es não possuindo a seara, que o
gura de' marcante prestigio nos meips

drama de seca retardo ou destói.· sociais desta cidade, onde s. s. sé.

1 Aquí, .voch cavalgàm na caMpina, pre grongeou a estima e censidere
devassando o horiz:onte largo, onde 'ião dos seus concidadãoS e amigos,
a terro se une 00 céu; nós, lá ca-

tendo a sua nomeacão causado -
valgamo$ no caatiga, dobrados !Obre mais simpatica reper�ussão. A pro
a dorso do animal,' eritando os espi posito recebemos ontem do sr , Wil
nheiros. Não .somos superiores a vo

mar da Luz a seguinte comunicação,
eês, nem' vocês a nós. Nossos desti a qual agradecemos:
nos são paralelos; não sóo rivais.. Senhor Diretor:Podemos ambos apresentar o rosto
queimado: o seu, pelo ar viro do pam

Cumpre-Rle o dever de comunicar
pa; o meu, pela fornalha das indús- a Va. Excia. que nésto data cs

trios. Realiz:amos tipas harmonicos sumi, o cargo de Delegado de Poli
no continente sul-americana. Voce cio do Município de Blumenau; desi
é a flor de uma roço que se divi- gnodo que fui em portaria do dia �
diu e Multiplicou; eu sou o cerne

do pretérito, publicada em Diário
de uma ra�a que se tronsplontno Oficial do, Estado número 3296 de
sem dividir-se. Voce esplende, por-

29 de agosto.
.

.

qUe é flor; eu condenso-me, porque' ESperalldo merecer·de Va. Exc�lJ.
não vou além de' carne. Você enCOIT' o necessário opaio, permàn�o ao ,.... ,-"

ta e seduz:; Éu posso alimentar ti teiro dispor' d. suas pre%odas arde",!, '"

sombra. das ramtlgens. A superion.'"!esperando out�im, �od�r.... cumprll'.
'.c,·

dade nio lhe marca a vOcê, nem me· a ccmtent.�a m�nha m,ssao_ fozen4l!
,envaidece a mim. Somos os realizo I assim jús. fi, (OIIf.onço em mtm depoi!t'
.%açóo: a daquele ocidente europeu, 1 tadCl.

•

dores, afinal, de uma única civíli-.j .Sem mais poro o presellte, f,rmo
que nOI inc'ltiu na peínsula o gost I me apresentando os minhas cordiais
pela aventura e na velha França o

te
atenc:iosas salldações,

instinto e o sentido amplo da liber- WllMAR DA lUZ
; dode. Delegada de Polícia.

lO 7 de Setembro

à,
�.

NOMEADO DELEGADO DE POLICIA
DO MUNICIPIO

,�

em Gaspar
TRANSCORRERAM NUM AMBIENT E DE GRANDE EMOÇÃO OS FES

T�OS' COMEMORATIVOS DO DIA DA PAnlA

----_------.:...-�- A população do vixinha cidade
UM HOMEM I de Gaspar viveu um dia de grande
PREVENIDO... emoção civica e patriótica durante

os festejos comemorativos do Dia da

pode estar su- Patria, em que todo 50S cidadõos
gasparenses comungaram no mesmo
sentimento de ardor civico; preston
do o seu ulto de homenagem e reve

rencia ao sagrado pavilhão ouri-verde

A suo saúde não
jeito o surpresas r
A alimentação descuidado. é um

'Ilerigo iminente. O sen hor é' ores
ponsavel pelo bem estar de sua Fa
milia . Precavenho-�e e aos' seus to
mando COMPLEXÁL .ás refeições,
felix de vitaminas e sais minerais
que completa a alimentaçõo diária,
evitand.o o 'enfraquecimento do orga
nismo

Em comemoração 'ó doto magna o

comissão organizadoro dos'
.

festejo!

levou Q efeito programo festivo.
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SERV1\,oOS TECNIL.OS E ES
PECIALIZADO�

PREFEITURA MUNICI 'AL DE BLUMENAU

AMAÇÁO
$=_b d""'i'tS ...._-,-�..�

Pessoal ffíxo

Contador, padrão LI ••••• , •••

Agencia Municípat l1e Estatíst.
ca, padrão V .........•

Guarda Livros, padrãc N
Escriturário, padrão Ii .... 4 •

Q,natd Auxitiares de Estatística
parirão H .

Almoxarífe, padrão fi .

fL;811te F ioresíal, V'lu' ão II
}�:��lerial permanentv ..

Aquisição de movei- c utensi
. hos .•.•.....•.. •...•..••

Material de conSUUll .. , .....

Ac;u:sição de livro') (' impressos
Despesas diversas ,

Diarias a Iunciouúru S em via
ge&B a serviço .:'.. . .. " .... " ..........

Despesas de transporte de Iunc,
a serviço . ',' ... o. ' .•••••••••

Dlari.rs e transporte de í'uncio
nário da Agencia de E,ü:ltistica

SERVICOS ')IVEBSOh
Pessoal fixo

.,

Porteiro, padrão Ii .....•....

Contínuo, padrão F .

Pessoal variável .

Mitor-ista ..............•...

Despesas diversas .

Serviço de limpeza da Preí'eittf
ra ':.-J • • • •• • ••

Fardarrento para o continuo e

motorfstn
EXAÇÃO E FISCALJZAÇÃO Fi

NANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal fixo
Diretor da Fazenda, padrão Y .

Tesoureiro, padrão'H .

Fiscal Auxiliar, padr=o M
Escriturário, padrão H .. ; .

Escriturário, padrão J .

Quebras ao Tesol'r"'t.::· .

SERVIÇOS DE ARRFCADAÇÃO
Pessoal variável , .

Percentagem aos Intendêntes
(6%) s/arrecadacã., .

Material permanente < ••••

Aquisição de moveis e utensi
lios .

Material de consumo .

Aquisição de talonários, livros,
etc. . ... < " ••••••••••••••••••

Despesas diversas .. .

Percentagem para «(,brança da
divida ativa ................•

SERVIÇOS DIVEhSOS
Despesas diversas .

Diárias a funcionários em via
genl .

Despesas de .transnorte de fun
cíonários , .

Qróta do Iancament-. do impos
to sobre industrías '.' nrof'issões
SEGURANÇA pum lCA E AS
SISTENCIA SOCiAL
ASSISTENClA PO! JCIAL
Pessoal fixo
Carcereiro, padrão I) .

Pessoal variável .

1 rês guardas monlrtpais
Despesas diversas .

Fardamento para a guarda mu

nicinal , .

�FPVENÇõES. CONTRIBUI
ÇOES E AUXILIOS
Despesas diversas . .. . .....

Contribuição ao E."� -do, para
manutenção do Destacamento
Policial " .

Contrrbuioão ao A1'>' i(j C010nia
Santa Tereza (Lenro-àrio) ....
ASSlSTENCIA SO('"r/.L
Despesas diversas .

Esmolas a indigentes ...•...•

Sepultamento de iw.1i�entes
Assíscencía a preso') pobres
Amparo á maternirlrde e á in
faneia . < ••••••••

EDUCAÇÃO PUBLICA
ADMINISTRAÇÃO ':UPERIOR
Material permanente ., .. , ...

Aquis.çâo de móvel'. e utensi
lios , ..

Material de consumo .......•

Matersal didático er- •. geral
Despesas diversas .• , .

Aluguel de prédios I scolares ..

(Continuação da página anterior)

'I
; -::-._�?""..�-�ft de- :;.,j

rã?'pT �

o 7

o 70

O 70 1
O 70 2

\) 70 3
O 70 4
O 70 5

o 70 (i
(! 70 7
O 72
O 72 1

o 73
O 73 1
O 74
C 74 1

0742

o 74 3

O I)
(1 BO
O 90 1
O 90 2
O 91
O 21 1
O 94
O 94 1

1

1 O
1 00
1 00 1
1 00 2
1 00 3
1 00 4
1 00 5
] 00 6
1 1
111
1 11 1 '

112
1 12 1

1 13
1 13 1

1 14
1 14 1

1 3
1 34
1 34 1

1 34 2

1 34 3

�

!4
2 40
2 40 1
! 41
� 411
� 44
2" 44 1

� 8

2 84
1.' 84 1

!:: 842

29
294
� 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94 4

?'
...

s O
3 02
({"02 1

e.03
J031

. � 04
:3 04 1

NAZIRA MAt'lSUR E O SEU R:::;7.!1. DE CANTO EM BLUMEN,',U

l
3.450,00 1)50,00 4.600,00

1.200,00 1.200,00
2.345,70 791,10 3.137,80

4.500,00 1.000,00 5.500,O!)
1.5QO,OO 1.500,00
1.500,00 500,00 2.G�;jJOO

552,7;)

lH,ZO

930,1)')

1. soe.oo 5('0,00

2.240,00

3.900.00
3.00000
2.250.00
1.500,00

150,00

1.30QM
1.0000!)
7'í000
500;00

5.0,00.

4.500,00 1.500,00

4.4G8,BO

891,00 281,20

(j9.00 47.00

83.00 m:�,30

900,00

2.100,00

300,00

700,00

Coni:0r:;,e noticiamos em nossa ul.l a soprano patricia Ncrzira Mansur .

5 ?0'1 nn.
rima

� �dição dentro de bré;es. di�s cognomin,?da pela �ri!ica n?c�on,?f
4.0fln 001 o puah�o blumenauense tera ensejo i como o novo rouxinél brcsilairc"

'LOnO.OI1
.
e� OUVir. �ma das maiores revela- í Pelo seu invejavel talento ortlstic r

2'.000.00 'I'
çoes art�stlcas co.'ntemporanea.5 -, �ela sua

..
graço juven. i: e .p.e.'.o 511'3..

�-.-.-.------.---,- I inccnfundivel personalIdade e en··

20(J,OO
ANIVERSARiaS

'. canto de. mulher,..a inspirada conto

. I : ta catarinense vem de
_ consagrar-se

WALTER MUELLER ! nos gral)des centros culturais e or-

Na data de hoje comemora a pas. tisticos do' Rio. e São Paulo como

rogem do seu aniversario natalicio um dos' maiores expoentes da ort-é.Coo,CO o distinto e conceituado. cavalheiro lirica até agora aparecido ao puf>':
sr. Walter Mueller, operoso e·.dic co brasileiro. A -cprosentação ,h
namico Diretor Gerente. da Fabrica Nazira Mansur á p!crteici b!tlm�n"'l
de Papelão de Timbó e figura repre énse deve-.se o iniciativa !ou"rnc!
sentativa nos meios ecõnomicos e da Empreza Silvio Piergili. em6re":,",c
industriais do Vale do Itajaí. I ria das celebridades artEótici"!C .h

4.4€8.811 I Teatro Municpal. do Riade lancir,�.
GENTIL DOS SANTOS

Transcorre hoje o aniver�àrjo na

talicio do estimado cidadão sr . Gentil
dos Santos ,proprietario do conheci
do Café Brasil e pessoa muito ben

I quisto e relacionada nesta cidade.

729.001
I
I

Z.OCO.O')

3.23�,O,)

1.172,20

186,30

1.200,Ó(1

2.8:;0,00

3.922,50 3.922,50

S:.800,00 5.800,00

lR4.30 142,11'0 377.10

54,00. 54.00

:3 .659,80 1.802,10 5.461,90

2.271,00 2. zn.oe

552:70

DR. ARMiNIO TAVARES
MédicI') E,.:;:-eciolislo

Olhos, ouvidos, n3ri:z; e garganta
---�-_._---------

MA' ALlMENTACÃO
SAU'DÉ EM rÉRIGOANTONIO CHEDID FILHO

.

Completa' hoje mais um ano de
e ..istencio o menino Antonio Chedid
Filho, do estimado cavalheiro sr.

Antonio Chedid, conceituado comer

ciante e proprietario da Casa Vercle
em Rio cio Sul.

•

COMPLEXAL é um escudo

proteção contra as gripes, resfriorl,ü
e todos os males mais graves de
correntes de uma alimentação des
cuidade !
COMPLEXAL é complemento ali

mentar .e contem sais minerais e

vitaminas, as verdadeiras scntinelns
da saúde.

TOME HOJE MESMO
COMPLEXAL

BODAS DE DIAMANTE
Para o casal Emílio Mathes e Fio

rentino Matltes, residente no bair
ro de Vila Nova, o dia de hoie é'da
mais grata recordação e jubilo, quo
do comemoram Q passagem do 65.
aniversario de seu feliz consórcio. que são merecedores, e dentre. essas

Em regosíjo ao auspicioso. aconteci- homenagens os mais significativas.
menta, o venerando e estimado casal I serão. prestadas por seus filhos, rI:·
ofereceró hoje em sua residenda u-

.
tos e bisnétos. Associamo- nos f. ,"',

ma recepção ntima aos seus paren I nifesfcções
de simpatia e re'il'!'ô."

tes e amigos, que,' por essa ocasião; que o estimado c�s?1 receberá hQj�,
lhe tributarão as homenagens de com votos de íelicidcdes.

OPERAÇÕES ._ DOENÇAS DE SENHORA�

Dr. CAM4RA
ESPECIALISTA

Clinico em geral - Tratamento pelas Ondas Ultra-Curtas
CONSULTÓRIO: Travéssa 4 de Fevereiro c Prédio Peiter

.

OPERAÇÕES NOS. HOSPITAIS ---

Dr. Rubens Walbach
CLlNICA MÉDICA

GORAÇÃO.� PULMÃO - FIGAOO - INSTES"INCS - RINS
REUMATlSMO - DIATERMIA - RAIOS X - ELETRO

CARDIOGRAFIA
Consultório e Residencia:

RUA BOM RETIRO, 12·..:.... FONE, J258-
C O N S U'L TAS: das 8 ós 11 ".� dós.3 ás 5 horas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PREfEITURA MUNICL'Al DE BLUMENAU

(Conti�uaçiío da "ó!li.na anterior}

ENSl1'�O PHIl\IAP,!{', SECUN �.:-'--_'" w .• _

DAHIO E COMPL1"_:V ENTAR
Pessoa' fixo
Diret';l do Grupo :'::scolm' "Ma
chado üe Assis" p.'''-' ão I . . ..

..... _.'

1. 100,00
Vencnnentos de pl'l

í

essores de ,,(,'Íi'ó", i>:� "',. .."

csc�las isoladas, ";�.·l o os tilu:.::.. �:.:o���','.===--
-�,�

lados normalistas '-' gÍlla::,ümos,
padrão I a Cr$ 5;)0,00, padrão
ti a Cr$ 500,OU e �<.!drão G a

Cr$ 450,00.; comore .nentaristas
padrãi G a Cr$ 4[() 00, padrão
F a l,;r$ 400,00 e pa-L ão E a Cr$
350,OLI não titulados, padrão D
a Cr$ 300,00 . .. . .

Gratifrcaçãn aos pro- essores que
regerem cursos

. sdobrados,
sendo os normalisti-, e ginasia
nos, padrão I a :it;�! :i0, padrão
H a lt1ô,60 e pradão t; <.l 150,00;
complementaristas ':" drão G a

150,01), padrão F 133,30 e pa
drão E a 116,60; nos titulados

padrão D a Cr$ 40, .eo "7'" ...'
_.

4.765,40

Despesas diversas ., .

Manutenção da Escú_ Agrícola
ORGÁOS CULTUE.:�

""r_,: i,T, ",;Pessoal varíavel
-

...........•

Bíbliotécario � .•.....• , •

.-�- i .�;j "t

Desnesas diversas '.

Aquisição de Iívros par. a Ri -:::';-.�,---"-' "-�-,?�,Õ'7"-
bliotéca ... . ... . ... ; ......

Assin<J!llra de íornu ... e revistas
SERVIÇOS DE INSDEÇÃO
Pessoal fixo
Inspetor Escolar, p=rírão O .".
Despesas diversas ., , , . . . . .

t�'
"

Viflgt:'p�, de Ínspeç.<',,· .

SllBVENCõES. CONTRIBUI
CõES E AUXILIO"-
Desnesas diversas " --,'-"..,. ,-""�� M

Contrihulcâo ao Estsdo, para
manutenção dos ctúsos comple __ .. _ ..

rnentares
.

anexos �()" grnnos es

colar..s, -Luiz Delf'ir.o", "Santos __ .. .:.- :l�-,,:,""-r-r'-'
--

Dumont", "Ped"ro lI'} de Distri
-"'_--?",-�,,"""'�--,",�,,-,.•��_.-- ,

to �la Sé�e, e. do G ;�'P0 �sco]ar,��� c.' "=...=-__::': ��'���-
"

J<?se Bonifácio, do
• istrito de.�.·��_

RIO :10 Testo, a Cr� 4.830,00 ....�I :"l!'" "

,,:\';':,i;::;"'_,·,

Bolsa escolar e "ln . val a três 19.320,00 19.320,00

aluno" na Escola Industrial ,. A 200 00

I'�- e-

. SER\'1?OS.DIVEP"'('S
.

�,p'
'T. ,

TFl' "Tf"'í[��-,
f.200,00

Despesas diversas 0 •••••• • '.'��.F " """",,', .. ,.

Construção e melroramentos de �i"�'-,' <tó;:;;'·�"'J.:.r:<':·_·
escolares .. -.....

_.;�:.:i!�::::à{� :'�������f:�---'"
SAUD't. PUlJ.LICA \"'7",.

901,60

���pI;���f;!s!!O-,,:I,jTALAR : TC �'V1.,�T:"-"- '} �:1:CF' r�n:-'

!\lanut";ção do Hosp'tal Muni ,.)tIC' �'l' "'j'"
_.

'; "1'"

cinal o • • • •• , ••• , •• �,'-f'!��'_'
� "-_""1iI:-",'-r::;'�-'�""--

SERV.lCOS DIVERSOS
'

'

"', .;.,

11.003,50 6.034,80 17.038,30

Despesas diversas ,1-mlltílllk.L-.: i�-

Desobstrução de córregos e
"�7'�' -"""""'''''l'!'C,!f''?� r

riaches ' o ••• o. • • • • • "':"}{;:;"'Y
- -.".,�-_.. 4",*'"

Drenagem e aterro» de terrenos 4.938,50 2.755,80 7.694,30

alagadiços .... , ... , . ,

Limpeza de valas, Loeiros e sal'

getas . o •••• o·., •••••••••• ".

FOMCNTO �!""_ �.
4.376,00

FOMENTO DA P!i,ODUÇÃO. - _ _ ....

VEGETAL
Pessoal varíavel
Operário" do servir-o de fomen
to da produção ve.?;flaI •.......
Material de consnn!o o •

Para � serviço de íomento da
producão vegetal . , . o ••••••••

550,00

" '+�. ,_',., •• -:, ..... .-; .. :.:ii" '�.'

. -.: ... ,

32.868,80 17.606,70 50.475,50

2.616,31 7.381,70
!..-_-

10.028,70 5.286,5w 15.315,20

30,0'
265,Ot

1.700,00 850,00 2.550,00
i'.

3.000,00 1.5'00;00 f.500,OO

2.220,50 6.596,50

1. 414,00
. "-_

700,00 2.114,00

FOl\lE.NTO DA PRODUÇÃO
ANIMAL
Pessoal variável , •... , , •.•

Operarjos do serviço de fomen
to da produção anm-al
Material de COnSU1ü') •••••• , •

Para o servico de fomento da
nroducão animal .

Despesas diversas . o ••• , ••••

Viager:.r de interes<:,� do serviço

�r-- .•
.

- - '_

-.-.---,--_."._

. --_"- --� .. _" -_ .. - -- _- ...... _
- � .

�. - ...... - ,.-. "_ .'.-"'!"-("'-�-
-

-'.
-

-.

SERVICOS INDUSTNIAIS
SERVJtOS URBA�l'S
Pessoal' fixo
Encarregado da E<:�ar.ão de Tra
tmncnte de Agua, fH1drão P ••

Pessoal variavel , . , . ,

Fiscal da Caixa E�(1,omic3 ....�, ..

'"

Operár'os 00 sery. de Abasteci-
mento D'agua . . .,' .....

Material nermanente
.

Aquisicão de hidrometros
Material de consumo

Para o Servo de Abaste�imen'o
_:.�.

2.700,00

700,00

7.361,00

900,00

350,00

2.622,00

3.600,00

1.050,00

9.983,00

(Continua na página seguinte J

.Quor�a-feira, 11 de Sate!j1bro tle 46

1.650,00

Pelmelras a Cencinhes ?lO ,

na

Segundo se propala nos meios conhecerem de perto a força 'do

chegados ao Palmeiras Esporte Clu campeão daquela região cctnrinen

be, está nos cogitoções de suo dire se e, ainda de deslumbrar-se com

ção, uma excursão de seu time ti- o panorama que a ncturezc nos con

tular ó Canoinhas afim de dispu cedeu.
tor uma partida amistoso com o 1- I O Ipiranga que no dia 8 do cor

pironga F. C.,.campeão da Lgo Es- rente impo-se denodadamente ao

porfivo de Mafra, ; Britanio da capital paranoense, teró

Caso se concretize esta excursão desta vez, no Palmeiras E. C., um

I do Quadro bi-ccmpeõo da Liga Blu adversario capaz de serpreende-lo
'menauense de Desportos ,terão os em seus proprios domillios .

palmeirenses uma magnifica viagem, I Que seja levada a efeito esta imo

I motiv�do pel� inicio de um inter- i portante visita do nosso clube, 8:

I
cambio esportivo com aquela cidade prospera' cidade de Canoinhas, �,'.serrana além de que proporcionará os votos que fazemos para mqfpr
,aos seus jogadores e demais mem-' grandeza do esporte bretão de Blu

I bras excursionistas, oportunidade de menau e quiçá de Santa' Catarina.

30,00
265,00

Colégio Parthenon
OFICIALIZADO

R.liG Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - Curitiba
Diretor: - Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI
Internato � Semi-Externato e Externato

:';URSOS - Prlrnório, Pré-Ginasial - Ginosiol Cientifico - Exame de
admissão em dezembro e fevereiro

Aulas DIURNAS e NOTURNAS

"'ara ambos 05 sexos Peçorn prospectos

ZIMMrRMANN
CIRURGIÃO

BLUMENAU

�. '" I
�

� 11Sla�;BCaO
_'9

PARA RAIJIOGRAF!A DENTARIA S E DIAGNOSES A

SIÇÃO DOS SNRS. ME'DICOS E DENTISTAS

de x
DISPO·

I
I�----
I
I

I
I

'

Eram sem conta' os perigos,. sem conta os momentos. em que �
morte 09 espreitava - mas assim mesmo eles puderam apDlxonar-se .!

-A Caravana das estrados! A caravana do romance ! A caravana di!!

aventura !
Acompanha Complemento nacional e Universal Jornal.

Preços de costume, ..

HOJE - Quarta feira ás 8,15 - HOJE

LARAINE DAY - Barri Nelson e Keye: Luke em:

N O C A MI N H O DE B U R M A

AMANHÃ - Quinta·feira ás 8,15
Robert Taylor - Norma Shearer - George Sonders e Frank McHugh

na hilariante e inolyidavel comédia ...
"I D I l I O A M U Q U· EU

Um empolgante filme, dedicado aos que gostam de se divertir ...

cdmirando um belo romance !
Acomp.Compl. Nodonol e Paramount: JORNAL. além

de uma miniaturo da Metro "MANCHAS QUE SE DESMANCHAM.·

Preços de costume ...

AGUARDEM: - "LOUCO POR SAIAS·
RASSIM E' A GLO'lIA·
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ANAÇÃO
iBM= di: g;.w��tf""�....:..: -._,

PREFEITURA MUNICI.:AL DE BLUMENAU
<Conl·inlJaçõo do página cnterior)

iJ'agua .. � 6.460,00
Despesas diversas

Luz e força nara os motores
lNDUSTIUAS FABRIS E
MANUFATUREIRAS
Pessoal vuriavel

C,Jê,úríos do servo de extracão
de nedras ", • , � , . 2.104,00
CpenlrÍos da Fábrica de tubos
de cimento , , .. "......... 2.25S,lO-

Material de consumo
Pnra o servo de fabricação de
tu�}Os de cimento . ,......... 4.600,00

SERVIÇOS DiVERSOS
Pessoa! variavet

Yc(erinário do Matadouro .. " 1.800,00
EÍlc�,rregado da Feira Munic ,

1.050,00
Despesas diversas:

Aluguel do terreno da Feira
Munjcinal .. , ..... "" ... "

DIVIDA PUBLICA
. F'UNDADA - INTERNA
AMORTIZACÃO E· RES-
G,\TE

.

._Despesas diversas
Amortização da Divida Censo-
lida,I::!., , , , .

Amo-t.. do emnrcst. contrnid-
na Cnlxa' Eeonomir-n . ,' .

Federa]
" .. 103.396,20

.TUROS

1;.;:1'0;:,., da divida consolirlH(b
- '_1: IJANTE AMORTfZA.
r,;,;0 E RESGATE
nf'SDf'sas diversas
Amcrtização da; Divida Elu-

�ÜRgS' .

Despesas diversas
JurOs da Divida flutuante
S��RYrros DE UTILIDADE
PUBLICA '.
i\D]I:HNISTR. SUPERIOR
Pesonl

, fixo:
-

.»

Pil'etm' rle Obras Puhlica, na,.(1.rão. '€Y" "'",

-

,-
-,

Fist;al° ,iveral'; p�iiJ��;--·'.�p;,�
� . _',' .

C1nco Fisca18 .Auxi.!i:wf'�;: '1���
. r1r[lo "]\:1" .'. . ··T·

.

Dois' iFiscdis' D'i;tr'iÍ�i's'
.

��,iI";IO'
.. "'. I��

,
.' ,,-

-,
� ,l��"_"'! c "

Pessr:n l' vin'Úi,;e'I'
. . . . . .. ..

.

.

·A..:",if',tencia .: tecni�a e aprova.
cao .(l". planta
nt'wnhista , . . ...

l\f.'lterial de cODsl;m�"""""
Am�isiciío de material de ex
ncdlenle . , .. . ..

,.", .. ".

Dcsnesae diversas
D.:úri�s á fune. C)'uando em
viaccm de serviço ., ... ", ...

Der.pesas, de trnnsnr·rte de fune.
enl !,PI'Y1CO

.

1('.()7\ISTUr"l;()
.

'p,. CON�Ú�RV:
J,OGB. PITRLIr:OS

.

Pps,nnl. variavel
J:ln1!ne1cJ'os . . .

Oner5rios rlo ser", dI:' r'da; 'l)'r;�
cns e .iardins . . ....... .'... :,
M:lb�rial de conSllUlo

.

�ar�
.

o s�ry.,' de tuas, praças e
l.!l!,clTns •... " .. ", , "

Desriesas .. flivé,fSélS
Trarm. de rnat, P. o erv. d�
r]l.!lS.- rrr:1C[!s 10 jardins .,., .,

('ONSTIiUr.,;;;O E CONSERV.
nE P..ODOVIAS
Pes'�(lJ variavel
Operários do servo de estrada,
1'1, pontei' . , ,.,.".", ..... "

Material de consumo
Paro o serviço de estradas e

nonte« .•..... ' '.,

Deme:"as diversas
'I'ransp. de nes. PUJ':l o servo de
este e pontes , . . .. ,., ....•.

Comprtn ele motores ,
p máq ,

SERV, DE LIMP, PUBL.
Pessoal Va-iavet

-

Onerários do servo de lmp. nuh.
Material de consumo

Parn o se:é-v. .de Iirnp . publica
DeSl;esns diversas
Rplnocão de lixo e conserto de
veicníos . , ".,.", .... ", ..

CON�TR. E ('ONSERV, DE
PROP. PURLIGOS
PesSr':ll vm-iavel . ,

'Opf'rfuiOs ido serv. de lwol:>rÍ(lS
pilh1icos .'. , ,

,

Material de consumo

31.593,80

2.700,00

9.000,00

3.300,00

1.650,00

216,00

105,00

33,00

42.490,60

3.166,20

1.333,30

1.094,30'

350,00

·37.400,00

34.465,40

22.856,70

900,00

3.750,00

5S0,Ofi

1.300,00
550,OJ

219,oa

Quarta-feiro, 11 de Setembro de 46
-----�.,

48.950,601 Cooperat.V2lMlxta· -

3.166,20'dos Plantadores de

,Cana de aspar Ltd.a.
3.437,30 I ASSEM8LE'IA GERAL E TRAORDINA'RIA - la. CONVOCAÇÃO

. De ocôrdo com as disposições do lei vigente sôbre cooperativos.
3.352,40 e de conformidade com o disposto nos estatutos sociais, ficam. convoca

dos os senhores associados pcrc. uma assembléia geral extraordinária, em

primeiro convocação, que terá lugar ás dez horas à Rua Coronél Arisfi-
4.600,00 liono Ramos s/n, no qual serão trotados os assuntos constontes da se-

guinte ordem do dia;

1.800,00 I1.400,00
la _ Eleicão do novo diretoria;
2° - Trotar o respeita do preço da cana;
30 _ Assuntos diversos de· interesse da Cooperctivo ,

22.856,70

Séde Secie}: Av. Almirante Barroso nr? 81

Agente rio Estado de Santo Ç<ltarina;

RIO

Gaspar, 1 de Setembro de 1946. .

AUGUSTO BEDUSCHI Presidente

Emplê�a Intermediaria de M. L Araujo .�.

(MATRIZ EM FLORIANO'POUS) ...
37.400,00 TITULOS DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇõES

E;ncarrega.-se -le quaisquer assúntos junto ás te

partições públicas de Blumenau, F!�rianóp(,lis, Rio de
·137.861,60

Jalleiro, São Pauto e porto Alégre - Asslstencía técnica

ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI':
Rua 15 de Novembro na 415 - 2° .andar - sala 1

(Alto. ri'" A C apítal-' ) -- B L U 1\1 E NAU

"""
.

31.593,80

CIA. NACIONAL !)� SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

3.600,00

J O Ã O P O R T O

I
Ruo 15 de Novembro; 1371

IFOGO -- TRANSPORTES -- ACIDENTE:;

Responsabilidade Civil Omnibus

���._:�����.�(T�r�On�s�u�en�t�es�e�T�ro�n�sp�o�rt�o�do�S�)�������
12.750,00

3.85'0,00

1.300,00
2.200,00

Drs ,

NICOLAU SEVERINO DE ULIVl<::::mA
e

ALTAMIRO s. DIAS
Advog'ados

Escritóri<>: R. Trajano 14 - 2Q andar
Reddeacías ; Icua AlTaN Carvaíh», 66 e &3
FL9RIAN6'POl.IS

Eleol,,· Tecoica de 'Comereío
Remington do Paraná

(EX-fACULDADE DE COMÉRCIO DO I'AlANÁ)
FISCALIZADA PELO GOVERNO FED!J.AL

Rue CGm�OOador A.roújo no. 176 -- Fone 1192 -- Curitiba ..
Diretor:. Dr. LUiZ ANIBAL CALíilEAAlI,1

�

INlfIiI'l.NATO SEMI-EXTERNATa e INTf�ATO

CUI'605: Admissoo --o Guerdo·Livnll; -- Au;li!ior de Administro lC:ÕO
__ Datilografia e Esten'l':;tmfIQ ,.

f.ullils DiURNAS E NOTURNAS, para ambas QS. sexos

"',ulos' avulsas de Dofilogrofie· e Estenólgrof;o
Peçam prGspectGs

252,00

216,00

105,00

960,00 450,0;) 1.420rOC

_10�4�2_t30 4.177,50 14.659,80

," -: �':'"

9 .028, rn 6.429,20 15A51,30

iS.935tOO 5.785,00 21.721,10

71.í!SD,30

B.526,6Ó

s 397..,11)
3.907

4 2il,OO

J .090,00

58.544,50

5.553,50

881, lO

2.696,00

337,0')

175,00

Chefe Secção' Peças130.425,30

19 ;090,10 Necessitamos de tres competentes e Que possuam pratico em pe-

r. ços FORD E CHEVROlET, ,ou .então nos seguintes ramos; RAOI?S E RE,

9.213.50 FRIGERAOORES, PNEUS E ACESSO'RIOS, CORREIAS EM GERAL, BI-
3.907,00 bCICLETAS E ,TINTAS, Necessitamos tom em. um chefe secção atacado

e outro para importação em geral. Temos tombem coloccçêo imediata pc-

8.320,10 fa mais alguns auxiliares de balcão. Otimos .Ordenados. Dirigir carta do

337,00 próprio punho citando idade, situoção Militar, Referências, Empregos An"
teriormente ocupados, Pretensões, etc.

1.090,0(1

4.203,O[ A G Ê N c I A M A C E O O

c o i x o P o 5 t a .1, !iB
PARANA'CURITIBA
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PHF:::iTURA. MUNiC PAL DE BLUMENAU

{Continuaçiío. áfl. ,.,,,,,in. anterior)

Í'ara o serv. de urunrIos puhl,
.

H. .ittHiC1lJL1.is .. .,

.

HA'lhH'iA<';AO PL;tlLtCA
J)CSDeSd' diversas
LllltHnUção nubt.ca . . .

LilliPI. lia re�le etetrica e subs
Lill.UC(.io ue .ampaoux ..

L",\CAHGOS DIVEHSOS
i-i::::-:..:::0AL iNATIVO
Fessoa] fixo:
àp\.iscnladus e inválidos
L'il)�i'>J iLACbES, Rt:POSL
CuES E RESTITUICõES
Despesas diversas

.'

Hestituicõe, de impostos taxas
de exerc cios encenados .....

ENCARGOS TRANSITORIOS
Pessoal variavet
Para adrnissâ., de extru-nume-
l'úrios . . .

Despesas diversas
Salário-Iunulin CCr$ 40,00),
por dependente. . .

Desp. bancarias com pgto. á
Caixa Economíca .

PREMIOS DE SEGUROS E
IND. P: ACIDENTE
Desnesns diversas
Acidente do trabalho
Contra fogo. .

.

SUfWENCõES, CONTRIBUT-
CãES E AUXILIOS
Despesas d.versas
Subv. concedidas par lei a c·Y.
instltuicões . .

- .

Contr,.' ao Don. das Municinal.
Het:�rle eIl101. ou custas ao

Oficial dr, Reg. Civil e ao Ju.z
nc1n celehr. C:1s. riess. '1ob'res ..

Contr;hu7C3o ao LA.P.I.
Contribuseão ao LA.P.E.T.C.
('('ntrihH1i':10 ao L.B.A.
Dl"ERSOS
De='DeS::1.s diversas
HCH.GrÚrlOs. eus�'g�
f!p�nesas. [udic'árias
n(';nes�s imnrevistas .

Dcsn. noliciaí e judiciar-ias ...

Auuisicão de p1aeas
.

u-i-

.,

.,

.)

, 1
1

e outras

sema:

DEPO'SITOS DE DIVERSAS O�IGENS
pp<tittlk6es 54.438,70
Tranf.

c

para Receita Orçament. 32,00

RESTOS A' PAGAR
POQQmentos
Scldo que passa para o mes de maio

DISC�fMINAÇÃO DOS SAL.DOS
DISPONIVEL.:

Na Tesollr�ria
Na Int. Rio Testo
No Int. ltoupava

Em BC!!lcOS

64.974,2.0
11.384,20
2.79550

280.963,00 360.121,90

VINCULADO:

No
E:!l

3.483,60
90.538,60 94.027,20

T�scuraria

Bancos

454.149,10

.... _._--.-. ----_
....

-----._---------------------

----

;:)3 I\;;·il de 1946
A ..KAESTNER . D""t

A.NACÃ3 '

..., -

_ r-20 U;I,;-7'[...irua

5.499,70 437,�. 5.936,90

335,40 6.004,46 6.339,80

15.860,20471,00 15.389,20
. '"'.� ...

900,00 450,00 1.35Q,00

4.200,00 1.394,50 5.594,50

8.400,00 4.112,00 12.512,00

174,80 42,70 217,50

16.838,10 16.838,10

2.499,00 2.499,00

8.290,00 2.200,00 10.490,00

15.000,00 15.000,00
<

2.119,10 1. 199,80 3.318,90

345,00 172.50 517,50

229,40 120,00 349,40

12.425.30
200,00

2.9.46,10

2.610,40
100,00

15.036,70
300;00

2.946,10

585.ZPUO_. _

336.541,40 Q2L749,20

54.470,70

600,00
454.149,10

1.430.969,00

VISTO
GERM,;,NO BEOUSCHI

Pref"ito

F-:": .�!k·;f:\�S C� V�e}j:'1, A�l:rriQ e ruo ele J.Ji1eiro}

C;n:,·)'j::,-:.:�:��H I.b H.:s;: tal SO:1ta Catci'bo

i�; ,::;::l;"S:.:!, Cp.2;�ç'J:) do bc·cio, e':rot.:c::;:Jr vi�) t:;li;i�:? :";!'_�;�l,
t':Ç:; ; .... ,;:.;' .-.<. ;"��"'J;C�i'lC; de j\Aok!.s�·í:iS de s:.nb:,;çs. C;�'u:g!,)-

I
r .r:�fl 1;; di! Nnv�nlbro -no

I 2:) fI11d�1r � Sa�a 1..

l..!.::i':�:, >-.: "':, -'�! . .J: .:(!S :' os � � ic; ��G:; : 5 as 17 h0ros

gLL�-/�E""�_\,,): _.- "�.\.. :!'. ai Sc�tn C-::tcrinal1 _._ .. _

LI

[';r. ��Yil'eS €j,m·iªJve:;
ADVOG.i�DO

tonu CUPA,

QUEDA DOS tA-

lUtOS E DEM!IS
.

HECCÓ�S tiO

te íUJI�" I��UHOCI:ElU'ª:�

Qúorta�feira, iI •• S.�';à de '46
._"""'.;,_�,·:'i",'":�-;�,:;.:sn:::l:;;:;;.::�r�'1t":"��4i<.ÍI. . .... "*,.:.""�.�_..�·ir·�-·-,_��,,,,,,,· .

Um �euüu)r.vei· e!pe,��ulo
CIViC& e pat,"i�tieo

.

COMO FOI .COMEMORADO o DIA DA �"ATRIA NA EMPREZA IN.
DUSTRIAL GARCIA I

, ��..w..!fl�

Tiverem
.

um cunho de especial si .clo Salão de festas do Centro RecrlM

gnificaçãa e logra�am extrcordino- tivo e Be�éficente, cujo ato lncu

rio brilhantismo as comemorações do 9ural _foi. presenclcdo por gral1de más

Dia da Potria realisadas na Empre .sc popular que afluiu .(UIS festejos
zo Industrial Garcia, promovidas 'comemoratiYo�.· O novo Slllão de fes

'velo Centro Recreativo e Beneficen MS do C. R. ·B. E. E. l , G" fUR

re dos empregados daquela importan
: dado em L de Maio do co�tent,e ó

te organização industrial no bair no, sob os auspicias. ·.0 Empre:iG:
ra da Garcia. Dand� il1icio do progra industrial Gorda, i ·um empreendi
mo comemorativo, reclisou-sa és 9 menta de elevado alcance beneitterito
horas da manhã do dia 7 missa com que. bem traduz os propostos patrio
po], que foi oficioda por Frei J00- ticos e humanos dos diri!)entes da

quim, cerimonia essa que celebrou-
•

'1uela organização que objetivaram
se junto ao altar erigido no centro proporcionar o bem esta; dos seus

da praça de desportos daquela so- :empregados e opera rios, donde-lhes

ciedade operaria. O àta civico-reli O apoio moral e Il)otericil em seu bit
gioso teve a presença de elevado nu nefcio, A solenidade da

.

inaugura.
mero de pessoas, tenda nesse oca- 'ção do Salão de Festas teve IU!lor
sião Frei Joaquim proferido o ser- ,ás 19 horasitimdo nesse mamento.e

mõo alusivo á data pntric , Finda a sr. José Schubert, chefe do secção
cerimonio reJigiOS{lJ usou do palavra �rabalhista e principal organizodo�
uma operaria, exaltando os senti- 'do Centro ,pronunciado vibrante .e

mentos civicos e patrioticos de to� ·magnifico .discurso alusivo ao ato.

dos as brasileiros que c�..
oram' A cerimo.nia simbolico. .fo 'ife.i.hl • peJo

nos mesmos ideais de pol1lll'-imo e sr , Ernesto Stodieck, findo o qual
tradições de civismo, A. oredere foi. os presentes entrarem no, salão dnn

�alorosamente aplaudido pelos pre �o"se inicia G.· um
.

animado bail.i
sentes. ; ,que transcorreu brilhantemente.

.

AINAUGURAÇÃO DO SALÃO D� f 'A COROAÇÃO DA'RAINHA .®

FESTAS. DO CENTRO .1' CENTR� ..

:

-

-.'
�onfroternisondo e comungando': N.um dos mtervolos des densos deu

nos mesmos sentimentos de fretem! entrada. no Salão o senhorita escolhi

dode e cordiolidoile, os 'operarios do da por,! aioha do Centro, 'que fàzia •.

Empreza lndustriel, .Garcio. viverem- se ceompcnhcr das respectivas da-'

a data mana' da patria num ambi�n m':ls dei côrte real. A cerimonia do

te de regosijo quando procedéú-se .coroa�ã()o foi prccedídc .pelo sr. Er

a solene cerimoniu . da inauguração .nesto Stodieck. Essse' espetoculo que
----�-'---------- I constituiu um. ocontecimenfo de es-

Dr. GEBHARD HROMADA ,pedal significação para os operarias
.causou magnifica impressão cios pr.

Tendo transferido suo residencia sentes.Mome,ntos apÓs foi inauguro
de Ibirama para esta cidade, onde ,da o 'retreto do sr. Jaãó Aiiastacio
acaba de instalar seu consultoria mé da Silvo,. que arquitetou o predio .

dica, o· dr. Gebhard Hramada soli�, .do Centro, falando sobre o ato o

cita "nos tornar publica que afualmen i.operario Nelson de OHveiTo; orador'

te exerce a atividade de proflssio- 'I
oficial .que Ilgradeceú.o ,valio�a 4!

na.1 na quclidcde de cirurgião-chefe bene.inérita cooperaçaõ'il.os· 'dirige.·.ntéSdo Hospital Sta. Catarina onde. es- da Empreza Industrial Garcia na

tará á disposição dos seus numerosos I realização da grand'l obra sociol li'

clientes.·' ! beneficente dos seus operarias ..

Ovos a Cr.3,00 a duzia
lOUVAVEL INICIATIVA DO. AR MAZEM RUEDIGER

Teve a mais simpatica repercus-.
--'------'---------

.sãol a louvavel ,iniciativa do sr. Ar-l Dr. ARNALDO XAVI ER
tur R.úediger, proprietario do concei-

.

fuado
.

Armazem Ru€diger, de boi· Por recente àto do Interventor
xar o preço dos ovos paro 3,00 úu- Federal no Estado, acaba de ser

zeiros, quando aquele produto vinha transferido para ·0 Delegaciio. Re
�endo vendido 00 preço de cinco e 9ionol de Policia de Itojaí.:o dr. Ar
seis cruzeiros. Essa medida não po- !loldo Xovier, que ho longo t·émpo
<le deix!lr de merecer os nossos opiou vnho exercendo o mesmo cargo nest4i.�

SOS, porquanto elo demonstra que .e- município, sendo substituido nas mes.:

videntemente o sr. Artur Ruediger mas funções pelo dr. Paulo Malta
está imbuído de propositos hones Ferraz.
tos em face do elevado custo de . ---c--

vida em Blumenau e estamos cetos

(jue o povo saberá corresponder e· APRESENTOU CREDENCIAIS O EM
'"colher com s;m"atio a iniciativa de BAIXADOR ARGENTINO EM
Doroteamento d'o Armazem Ruedi-I' WASCHINGTON
gero

Washington, 6· Wnitedl A
NOMEADA A COMISSÃO PARA P Casa Branca ·anunciou ofkiolmente

'Ü5 ROCEDER O REEXAME E CONCLU- .

que aliava embaixador qrgentino em

i ISõES DO P Washington, Ivanlshevich. opresentou
;';�OJE/TO credenciais 'a!r 'pre$idénte Trtl��n.

<

RlO, 10 (Meridional) - Foi pu-
b�;cQdo no Diório Oficial de ontem

G pcrfoJio co Ministro do Troba-:
\ lho nOffi?ancto os -r.lembros· da com.is

I cijo que tem o inc�lmbencici de proce

I
,ler o ree:;�me e· conclusões do pro

:61"0 {los. niveis minímas" ce renume

r, }c(Ío dos emnfenodos nos estabele

I ci�lent()5 b!Jnc�ri;s e os SilOS reiv.ín
! çi,caci'c3. Fora mnom�ados como re V E N D E - S E

I pr,,":�nt<:lllfes dos empregadores LuiZ'

I Miguel, Rennê Pull Richea e dos em
'.

Umo casa com 2 _margas de ter;a,

I
pregados Antonio Bacelar Couto e Situada na Rua JOOI) Pessoa, ('Ve

Newton Riograndense . Presidirá a iho) .

<"�mí��iío o Diretor de Estatistic:a do I Informações na Barbearia Ziédler
I
Ministério. & Werner.

D; u'm garçoil. poro trabd�(>s

cáfé; .... ..

111.forinoções neS':a r(!da�jo
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