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o Diretor Imprera 'ndustrial Garcia sofreu inqualificavel -Rvlolenda

Ontem o tarde correu celere pe- séde em Curitiba, protestando ve

la cidade a noticio de que, pelo ementernenta contra o atentado que
manhã do mesno dia, o sr. Ernesto sofrera. E' o seguinte o teor do dos
Stcdicck Junior, fôra vítima de pocho teleçrcfico:
inquclificével violência por parte da r
um oficiaJ do 32" B. C., quando I
aquele industrial achava-se em seu

I

gabinete de trabalho na Empreza JIndustrial Garcia. A nossa reporta
gem, ao ler conhecimento da lamenta! Pezarosamente levo conhecimento
vel ocurrencic, paz-se em campo,· que hoje nove horas, quando em ser

procurondc dar pormeuores ao pu viço no escritoria da Empresa Garcia
blica. De inicio procuramos o sr .. da qual sou diretor gerente, repen
Ernesto Srodieck, Diretor da Empre- tinadente entrou portas a dentro
za Industrial Garcia, com quem moo capifão Jorge Gonçalves que me le
tivemos contacto em seu gabinete. vou violentolente presença coman

de trabalho, tenda o mesmo nos de dante 32. BC. não me deixando
clorado que, foro surpreendido ino siquer terminar conferencia telefo
pinadamente com o entrada em seu nica sobre assunto fabrica minha di
gabinete de um oficial do 32° l3, ,reção. Depois de haver conversado
C" convidondo-o a comparecer 00· com o Comandante, que confirmou
quartel daquela unidade militar. A- haver autorisado conduta Capitâo,
tendent!o nquela intimação, acompa-: fui posta em liberdade, rctomcndo
nhndo do referido oficial, compnreceu meu escritoria. Protestando vehe
li presença do sr. Ccmondonta Ira- mente :contra essa inqualíficavel vio
pucn Xmrier leal, que o inquiriu lencia, maxima. em hora mresente
sobre assuntos de importancia se- re reivindicação das liberdades pú
c�mé6:-bl vindo a saber que sofre- blicos, peço Yossência conceder-me

ra tcl vexame em virtude de ter a.udiência �speci�1 �lla próximo vi-
sita esta Cidade, afim expô, tristes

se recusado a empregar em sua ocorrencias. OS EMIGRANTES SAIRAM EM DOIS NAVIOS, Df; PORTOS FRANCESES anti-nazista. Viajam' com pseopor
fábrica, pessêo recomendado pelo l Saudacões Cordiais te especial fqrneçido pelo gover-

referido comandante, bem como não

I
Ernest� Stodíeck junior" PARIS, 10 (UntedJ - Dois na-. cala de judeus europeus para a Arné no frances ou pera Cruz Vermelha

vias franceses partiram hoje de Mar. rica do Sul e disse que 'os imigrantes 1·lnternacional.ter atendido a pretensões de di- Nãa se compreende como numa selha e Bordeus, levando cento

el homens,
mulheres' e crianças, esta- ,---_

-

versos apresentados pelo mesmo. hora em que o Brasil procura sair' dois judeus desalojados que emigram belccer-se-õo na Brasil, Argentina, '0 CARDEAL CEREJEIRA. ABENCOA
Após os esclarecimentos havidos, a do cóos ditatorial que infelicitou o' para países americanos, em virtude 1 Chile, �ruguai; Bolivic e Parag�ai. I O POVO BRASILEIRO

'

sr. Ernesto Stcdieck Junior retirou- país durante quinze anos, e quando dos acordos feitos com o Comité lOs emigrantes representam muitos I
se; tendo instantes depois endereça, os brasileiros aguardam a reestrutura Americ�nQ de Distrib�i�ão Irwi� RCl I nacionalidades, os quais são sobr:vi i. RIO, 11 (A�. Nac. J .;.:2 Falando á
do um- tclecromo ao Ge·nmal Comao: çáo do regime demccrctico, em que se presld.ent� do C�mlte o movrrnen i ventes .dos cQm�os de conce�traçao jmprense, cpcs HgeirCl repouse,. o '

dante da 50. Regiiio Mi!itc;�, ,com todQs os cidadãos possam respirar to de primeira partido de larga es- ou antõgos part,sans do resistencn Cardeal Cerejeira axpresscu a 5U:'
lo.-

.
.

·1· 'grande satisfação de voltar 00 Bra-

I
sil e a esta copitcl . Os seus ar-

t
. dentes votos eram para que o país

e I irmão de Pcrtugucl, isto- é a Bta;i!,.

i prossequisse sempre na trilho cben
(_çaoda do lema do suo bcsdeiro : Orc

!", Lux. Para compor o situação, a "dem e Progresso. Terminando disse
U. D. N. escolheria como candida �que, por intermedio da imprense, c<:!'

to - como de foro vai escolher, 11 rioco, transmitia a sua pimeira bcn
"um homem de cabelos brancos", ção o todos 05 brasileiros.
José Augusto ou general Flores da I
Cunha - a qual seria derrotado pe

J
,.

Ia maioria. Assim, o coalisão subais t'?';r.n� r I.� tiil
tiria, mantendo-se o ambiente pro-.. __

-

picic á remodelação ministerial, que ti t'í 2'��!f.'
continua a ser o desejo do presi-

'���_1}:. 5:

dente Dutra, seglmac se afirma. 'i ã� i0�i�jct;í,Ji

! num clima de confiança e liberda- f Ernesto Stodieck junior, que é brc

I de, numc cidade civilisode - col-. sileiro nato, vivendo perfeitamen
I me!� de trabalho e de cultura. - se

'

t�. integrad.o n�m ambi:n.te de bra

li verifiquem fatos dessa natureza, ma - 15."dade, cujus Virtudes C'VICOS e mo

ximé lembrando-se o esforco dos. cons rais o recomendam ó consideração
"Exmo , .Sr , General Comondan-: tituintes de 46 no objeti;o de deEi-I' e estima de seus concidadãos, é
te da Quinta Região Militar -. nir os princípios pejos quais as !lOS i pessôa IlIltamente conceituada em

Curitiba. ses leis constitucionais aseguram
.

nossos meios sociais e industriais,
as garantias e os dreitos individuais, J desempenhando atualmente as fun
'preservcndo as liberdades publicas ções de presidente da Assoeiação
que sempre foram o apanógio das Comereial e I ndustricl de Blume
nossas tradições democraticas. O sr. nau.

F

Lomentanda semelhante atentado
contra a integridade' de um-. cido
dõo brasileiro; esperamos que .os po
deres ·pubiicos competentes estudem
o fato com ponderação e senso. de
justiça, pare que o povo trcbclha
dor, ordeiro e bonesto de Blumencu
possa viver numa atomosféra de se

gurança e tranquilidade.

x x x

Quando estavamos encerrando o

expediente da presente edição, fa�

'I
mos informados de que uma co

niissão de operários da Empreza. J.ndustrial Gorda, em atitude de so-

llidariedade ao
..
seu chefe, seguiu

ônrem para. Curitiba, a-fim-de le-
,vor 00 Snr. General Comandante da
Região, protésto. da

.

desse contra
O atentado sofrido pelo sr, Ernes
to Stodieck Junior.

(Órgão dos Dió,.ios As.'ücíadosl
38 -z NUMERO, 750
Quinta-feira, 12 de Setem. de 1946

Diretor: HONORATO TOMEUN -

ANO IV CAIXA POSTAL,
STA. CATARINA - Blumenou,

Primeira partida de judeus europeüs para a Amarica do Sul

R!OI 11 (j\;�eridionnn Segun- ,rigoso passau, estnnrlo C5 pcnt€(j'o:;
do o nO:;SQ observador pclitko, se novamente accrtodQs. Isto POj'{lt'8,
ha encru:;:ilhoda para o politico na: segundo se dizia nos corredores da
ciona!, nela estó preõ<mtemente, nes! Asoc;;lHe;Cl, concQrdoria oU. D, GOIANiA, J I (Meridional) _ O
to h:-r�, oU. _D. N. Ind(]�a-seIN ..coma��emonstrocões.ar:ti-QUe-iA�A�6.<"ff1''''n� ...«'8 d,C'ts �p""'r�"mQ!l'I>tos jornalista Jc� Decio Filho, vítima
a posu:.co da partido e a 5,10 otitmJe I·. rerrilst'JS er.et!V!Js. �.(l CC:JsMumte (EI

.

!'.P lI.1 '" � (:3WI@·...;g\;tIU'U!:;; i� II � íI � •

d [

I
D

•

e agres;;ão po ida!, foi re::clhido
-

á
futura. Avolumo-se (l COI'cento dos I ao ccntn:lflO elimino-Ias, combol'en enfErmaria da Penitenciaria do ':5'
que pc,;sam 'lI;" ClSt cllis?s,

c",,,inhem

'I
do o

s�'rl �ereu, R!:!,"'�os, ,Em r2:'''��
I ._d_.....

' ,ii' duq·uesa de' Be d.; f.. tO r·'" tapo, por solicitação d<l sua foro;::,..
poro o romplmen G VWr.�tue com .cr C:lnCH _,!Jrur'J (,O fi'..íer ao_ MaJOria, -, G .D�(Ü) Filho- que foi preso c e:i�<m
o 90verno e comido eh ação oposi-j d�ante do q�:� CHS5C O general Outra i r�" cad.> na semana j,Hlssadoll -p(l_� m.}�:.
ciQ!iiótc verdadeira. Outro corrente" 00 sr,- Ota>ib Mrmg1beira nos rceen OS SEUS OCUPANTES SERÃO �}{P ULSOS POR OiiDENS DO GOVER- VQ:< rolitir.os. Sf\':;''lU 90". cie'!l':.:
entretanto, pensa de medo conrro-

l

tes coloq�iD3 !adquirio o sohor '�ais ·tI;EF·':�-�·: NO BIt iTANICO !õo: mora.J, que 'provoco I scris_:i_:�:ry:;
ro, argumentando que o momento pc dos durnstos Que dos queiem.stas. disturbas nas suas fac:,'d,uk5 ;:"2!'-

-

r . LO�DRES, lO fUnite,:l - O M!-I r::upação dos desaloia�os ampfiasse- tem, A vitima, que é r:andid'lt'J .;�

•
m�teno .elo Trabolho revelou que as

i se mais Assim, dezenas de policiais l IJ. D. N. ao Congr�,-;" E"!a·

P I � n O
.J A "'" r.1O n , � � C,.... () da: ultimas hora sde hoie centenas �e (Ichavam·se no campa afim de evi-.) d�o!, exerce a suo profi"ih no "'.':

, a f U..,_,· \, .• ,_) . .�, -�
�
Cl ! . : tos da duquesa Bedfcrd, em Kenost. tor o genera!i,oçáo do movimenta. i nal do Povo" .

I oossado-se 'dos luxuosos olartamen'
.

.
.

-

.

Ba i xad a FI um i n e n se 1���:d���iOd�Sa;i!.;��s�sque�,::;���, o�1 As novas instal�"ões de JA Na(·�\Ú.,1
1 �!1En05 que rehrcrem-se antes OISSO.. �';,;"

SER.40 LOCAUSA!MS NESS,; A" EA 60 M!L FAMILI.i;S DE AS:\l- ,O Ministério acrescentou que oma- f Sd'ló!l'�'" J",.. ", ;"!$.Jar Ih ... "'Ii"""�:"" 1R\�",fflI:t '1 �""
',' "hã seria rnffio"idJ rccl" o mobilio e'.

' ""..... 5".""g •• ""'i.h!!,,, li.., u,�, ..h .. <.,vlij!i�'� �,,,,.
CUlTO;�ES

I105 ocumãntes rcrn;<:aram dhen10 á 'Ma $!;fo _ fl€H���J
RIO� i j (rA���rlk��1 í - Pj�'n!0G d�s grar:(:�s r;cs�,:;s (1� 0;'wc:-n 1 �� ��� :��:.��:�:;�o�\ ;����'���sse U:� t, j-J._o p"or,ç,sito ce bem r.ervir oe ó couss d�_ e'1�i;[!�l�e6�"ír::�_f6 de

se'- .n::�d �ne j.:i C'1c;:n;tr,::;-::r� €,;,) deraI p�r'_J (t- :-C�I :;{��'C\!;;"':.�::'{t:. \r;�"J
.:; prniéi'c bcaH'::-1i' _c!� CO in�� -k"d

A CANDIDATURA DO UDER DA �{AIORIA A' VlCE·PRESIDE;ClA
DA REPUBliCA ADQlH<lE MAIS O SABOR DOS DU-

TRISTAS

11 v
enquanto os possíveis surtos quere
mistas e outras ordens seriam elimi
nodos pela lei constitucional com a

01'0;0 do P. S .D., o qual votcric
Réerando a sr , Melo Viana na arena,
a ele a presidente do Republico fn
rio um apelo pessoai no sentido de
que niio fossem criados embaraços
aos novos entendimentos. Esta - cir
cunstol1cia teria'. motivodo uma· reu

nião sigiloso no gabinete do sr. Cor

,('�G�".Jr�:-:!:) r;-:'õ� k·.�;:;"'l·,,"-j"�G' �l_-; j\0i';�;,..d
ÜH'CI í? c""",YJ�d,:,: �::--j:-: C:;J:;�cl!:n d-c !;::1t
Si.,C:::'} c Ceb;-:i:::r;-::::io.

Esrc pb!-lO sV':.:C.I'e; -':1 i.��:':6�-;':'::::�,
cl10 cid cerco co n;j'/:;:-;:"J "dI C�1�\f)
';'nG"trU3_ qlHH!r'3d:a5. C:":?':1 e::.:; r'.:::;

foi a;:rovcitadcr ahE:!rr,ci;Ic, op:::scr

�i:lr de C�f:Ci]1�"�r:::?: r: ��se 0'::

��;ir �;j-� Dj-:{�. As ·,,:,�s-;_;-:::!':;::,s cnu:;�'7

�e ,0f!:O�;1 co P�Sc.-:-:":-'�:� a ��,?
��2 :r:tGVC'5

"":,:;sperríno HThe $';";:;;;" c!H't'lcicu qti"�' r.�lbfkti qec
:; rrY2rnO nc·;iC! emiH�o "o!'íÍei1s -;:'0-

.�;�h:�;'J 6 Sccriond "{':ir;; no s!mn-

nos

---- -----'-,--------

r::;:;'.!

viço
, ;:_{-im -ç_;,\,! G:-.::!"Z:cc:" t:tnJ nO'3

.

C'; �

;;.);} h�!.m1f:.rQs "1d�c7es �_E:'l -j8-�rr:qj G o� A:; �lO$':::';:; S8,;10 �-: ,-o)
-;:;,c �r:rs nc::s�:!: ':'·"'�2C:1::h:.1s· c cc�,.:!i- HsC'_:;-'3'J -rnl .pn�-�:o -r.-e ��r�:'i J0!-';; ,:;';"

9;1'0 com o grau (3'i! pt'ogré-sso c CQ1 C�-:l." s'�t"D:- ,6 p,'õió'--Sêio at�!o, ,!ef:'}:.;]
h��·G ca $10::'::;0 cb�!iza.ç50, sCi'vindQ �'f ao, !;t,Qtct V/crgii�
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILUMENAU

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTA'RIA, RE::ERENTE AO MES DE MAIO DE 1946

A CiENCIA

MEDIC.À
NO CONTIN EN.TE AMERICA.NO

NA OPINIÃO

IDO DELEGADO ARGENTINO .

,

'o l-Impostos
RIO, 9 IMcridiol1Clll - O pre- pito I sob o ponta de visto racio! e ° 11 !mposto territorial

ú!ente do delctl"ção Clrgentina do modico, que no minha opiniõo, de G 12 1 Imposto prédial
primeiro Congresso Inter-Americano veria ser assunto do Congresso ln- 10 17 3 Imposcto sabre Indústria (! profissõeséc ,�Mclldl1a .oro .reunindo-se nesta tcr-Ameri:Clno Especifico ..A _!l.ossa I O 18 3 Imposto de licences
cC:;::Jh:d, declcrou 0, repcrtngem que � preocupcçcu pelo probleme sere, no j O 25 2 Imposto sobre exp:l�rQçãiJ Qgricob C ln
o �OSSQ contlnenre cieda encontre- momento mru!Ema que -p�dennos dis t dústrícl .. 4 •••••••••••

�:: em esmdo de .desenvolvlmcnto no pensar". Expressou - os seus votos: O 27 .3 Imposto sobre jogos e dh�;rs5es
I fcrll' cdo cicncie

�

e cô',Hizaçiío, cpe - poro que a amizade entre o Brasil I b 1 - Taxas
�,or <lo seu constante crescime ato Q- e a Argelltina continue cada vez I 1.1 4' Taxas de expediente .

ó,;scent?nde: "Os �ge"re: da tubcr, mais solida, 1 22 4 Texas e custas judiciérios (). emolumen-
C�n9seJ' w�;ro.1. cnquilosremisc, e do- j

tos - .

cõõça do ChCi!](,S ainda prevalece,., -'-----'------------- 23 4 Taxas de fiscalizações e serviços divcr-
s::-hre. nó�.. -êes.'lfiondo os nossos es

ícrços . Cabe portento 005 congres
�<:;i:ls discutir estes pr:,b!emas e che
rCir o solucêcs necescrics ,

' E�tod�l1e
mos 05 problemas G� higiene publica
nc ccrtezc de que os nossos onse- Rua 15 de Novembro n" 415
li:os serão apr�'(citt!(.b� pelos homens. .. 2 03 O
ele gov"I';\O. E' g«ll1dc o magnitude i 2° andar - Sa�a 1 3 04 o
ta;·;;bem do prot�emG de imigração-1
ID Am5rico, de i.npcr+cncic tôo co (Edifício"A Capital")

Congresso
de

Inter .. Americano
Medicioa

1)15 Ayres G!:·n�i!IVêS
ADVOGADO

DIZENDO-SE PROCURADORES DA JUSTICA DO TRABALHO EXPLO
RAM OS iN CAUT-OS

11
12
H
16
19

6 21

o Receita de mercados fr;!!fa� (> matadouros'
flECErTA EXTRAO:tDINA'RIA

.

O Alie�"ção de bens pctrimcnlots
O Cobmnç!l do dívic'::J ativa .

O Rece:tos de indfmhccõEs e restituicões .

O Qüetos d_c fiscc!izQç�(:s divzrsa�
�

O Contribuições de municipios .

O Multes
_ .••

6 23 O

2 01 O
2 02 O

6
6
\)
(;t�or-as VI" tI" os

�,:r'}��� �

fJ11anfagistas
RIO, 9 (Meridional! - Um mctu- D;o:wito Federal, que enviou uma cor

tko- reveio- que os chantagistas es- to ao Conselho. Regional do Trcbalào
tao Q,s!ndD- .jytltõ aoS' trobclhcdcres , � ncrrcndo 0$ -explorcçõas dos' fa�sos
Af:r:t;Q Que opercrios .. inexperientes ; procuradores. O missivistn afirma
que procuram " distribuidor do Jus- ',que os cher.to§ist:ls chegam 00 ex

tfq_c _.

do Traba�ho pGrn apresentar tremo de agir nos prcprios locais - de
suas_ reelamoçõcs contrn. _ein�regn-I troca'ho, _ colhendo _ informações, cricnderes, sõo quase scquestrcdcs ó por do desconfianças. e suscita'ndo dissi
t<J do Minhtério e dc;:;ois a.rebanho _dios, Afirma .. que frequentemente o
.dcs pa!a falsos escritorios .

de cdvo- reclcmoçõo escrita traz o enderece
soch1., onde são .,.;:iorcdo$ t"tnlmen propositadamente errcdo poro q�c
te. Diz que faho$· procuradores o reclamante não recebo a notfi
pcem

.

em pratica rodes
.

os meios cação, ficando assim. ó mercê de
no sentido de tom !:! r até o u ltimo tcis chantagistas. O vespertno -su
cen+avo do opere-ia descvisedo . ln- gere que o cosa seja levado ime
formo. o grave denuncie feita pelo dictamente ao conhecimento do 'o
sr . Afdiiio M,,!to, presidente da Jun lido, afim de que os cha"togfst�s
to de Conciliação e Jul;;amellto do reebem O castiga devido

CO'DIGO
GERAL

TITULOS ARRECADAÇÃO
ANTERIOR

c-s

��85 .255,20

460.6;;7/10
6.675,00

1.207,00

.5.313,50

17.276.00
13310,00

1.040.00
3.276,70

752,00

7.578.50
36.290AO
3.739,00

6 59930
5.311,00

,,232. 135,40

Blumenou, 31 de Maio de 1946

A. KAEST N ER - Diretor do Fazenda

DO MES

c-s

329.743)0
5A52,CO
14.9a3,�O

3.693,30
1 AiO,OO

415,00

2.881)0

1.77S,IJO
2.430,�0

I50,oa

45.014,CO

105.00

3.069 "70
2.000.CO
976.50

2.9T2sa
1.056,51

TOTAL

Ç.r$

329.74'3,00
5.462,00

501.158,70

4M.300,70
8. H5,Oa

1.622,00

B.195,20

19.052,00
15.7:;0,00

1.290,00
3.276,70

221.838,40
,

857,00

10.648,10
38290.40
4.715,50

9.517,80
6.367,50

66.032,;1)

J a5� �?3,9D

VISTO
GERMA1'J() BmUSCHI

Prefeito

BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTA':UA, REFERENTE AO ME� DE MAIO Df 1946
CO'DIGO

C 24 3

II. LOCAL

Perfumaria do Rio, com três linhas de produtos, .ótima aceitação,

grcmt:eiy.el1te ccnhecidos em todo o país, necessita três etmics viajantes pu

t_)
O 2
() 20
O 20 1
O 20 2
O 22
fJ.221
O 23
O 23 1

ro o Estcdo e que já trabH:e llgra outra importante firmo. do ramo de

fo::endns - drogas (lU produtos, tar maceu!'icos. Possióiiidade. di:! ganhar
mÍ!1;n;a de Cr$ 2500,00 mensais. Base única, comissão. Exige,se amplas

. O 24
O 24 1referendas de idoneidcde e cop(;!cid ade profis��nal Sigilo AbsofUto.

Cartas dCblhocl::ls pam a Caixa Po�tal, 3.228 - RIO DE JANEIRO. o 24 2

o 4
Ofeu:iVíl CO:'ti1"t'tl.(li �r�ç�S1 �.{Hi€:inÍfJ:�) 131
OS FUNCIONARIOS PUBLlCOS CAR!OCAS PEDEM PROVIDENCI}"S () 4·(1 2

t,/ COMiSSÃO CE NTRAL DE PREÇOS (, 4-2
\) 42 1

RIO, 10 (Meridional) .;- Tombe"
fi Urd-Eo _Nodonal dos Servi:íores p,
f>';C05 -re�aiveli·· Jnidar .ofensivo ener'

_râ-:-':! C:ontra· a :'(:;;t{)rbita�1da dos Dre�·
.

,es dos inemos:da ciciade. Oficiou
Ú Com�sãp Centrnl de Precos ne- O S. SALGADO FILHO ASSUMIRA'",,,110 omvidênc:ias contra � fato. A PRESIDENCIA 00 P. T·; B.Segundo divulga-se. aquela comissão
em face)las, éo�stantes e justos São P�u!a, 10 (MeridkmoO - O
r"domacões :que vêm recebendn, re 'ríder do. p. T. B. declarou-nas qUes('�Yeu diriqi��se, á, Comissão Muni O sr. Salgado Filho assumirá; "entra
(11'01 de Pre9's ,indagando os razõeS em breve o presidencia do partido.

�orque ate .ogoro· aquele orgão não
(). 43!=ogltou da tabelamento dos prcçGS 1de cinemas.

,
(!, 43

o 43 2

(I 44-
(; 44 1
O 44 2
(144 3
044 4

RECEITA ORDiNA.RIA
TRIBUTA'RIA

24
SOS

TOXQS de limpeza
PATRIMONIAL

Rendo imobiliária
Rendo de ccniteis

INDU'STRIAL

pública

Servicos urbanos .

bc!t'ootrias fó.bris e mnnufctureircs
I1ECE!TAS DIVERSAS

11

Eventuais

soma: --

RECEITA EXTRAORCAMENTA' RIA
DEI'f,)'SlTOS DE DlVE1;SAS ORIGE !'lS

Re.:ebirnentos

SALDO DO EXERCICIO ANTE!l.iOR
DISPONIVEL:

No Tesouraria CrS
Em Bancos

4.705.60
45.029,10 49. 135,!)

VINCULADO:
VINCULADO: 8-'. i2S.Sn

Em Sancós 136.861,20

BRUNO GERMER - Contador

TITULOS

AD:\'HNISTR.\tAO GERAL
GOVERNO

-

Pessoal fixo
Subsidio do Prefeito .

Hepresearaeão ao mesmo
Material permanente .

Aqnisiçâo de móveis" utensílios
Material de consumo .

AClUisiçã:l de comL� ..·íivel p/o
autOll1ovel _ . .. . _ .

Despesus diversas _ .

Custeio de veícuL\s, moveis e

utensílios .. .

Despesas de transI;;r t� do. Pre
feito co •••••••••••••••••••••••••

Diói"ias no PrefejT,;. 'G�mdo em:
viagem fór[l do i\fttj;:dnio
ADMIMSTRACAC' :"UPEHIOR

Pessoal hxo
..

Diretor do El'ncd>ll[C e Pes
soaI, pHeb:ão Y

.

Eserlturúrio, lXltll':i') H _ .

l\!aterl21 panú�me'I;" .

Aquisiç.ão de nlOV"I:q e utensi
lios '" .. " .. _.. . .

lHaterial de consun:n _ •.

Impressos e 111aíe':;,,] de expe
cliente __ _ '

..

C.0!lservH(:ão de m{n �ís e nten
slhos .. , . .

.

Despe5as diversas " . " ......•

Seryjço postal . '" _ .

Serviço l;.�lefônico _ •..

Servico telegrafico . _
.

Publicação di eXP'e,IÍt'nte

.'1'1'

DESPESA
ANTER!OR

c-s

8.000.00
4.ooo.iío

2.!?D7,70

350,00

3GO,OO

5' .200.00
Z.OOO,OO

25,00

1.529,40

16.00

28Q,70
1.453,20
495,30

2.097,00

DO MES
CrS

2.000.CO
1.000.Di]

20/�-,CD

.3.00_rn
500/Y)

648.00

80,80

209.80
699,00

(Continua no pógina seguinte)

TOTAL

Cr$

10.000.00
5' .000,00

800,00

554,00

6.5W,OO
2.500,00

25,00

92,50

2 .. 177,40

108,50

361,50
1.45:1.20
705,10

2.796,00
_.....mAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



{J 7

o 70

o 70 1
(I 70 2

\\ 70 3
(I 70 4
O 70 5

O 70 fi
(J 70 7
O 72
O 72 1

O 73
O 73 1
O 74
lJ 74 1

O 74 2

O 74 3

O 9
() 90
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 UO 2
1 00 3
1 00 4
1 00 5
J 00 6
1 1
111
1111

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

2,'

24
2'40
2 40 1
2 --41

�r�.l 1
� '\4
2 44 1

2 8

2 84
� tl4 1

!:. 84 2

? 9
2 94
2 94 1
.� 942
� 94 3
294 4

')
"

;{ O
3 02
�,\ 02 1

� 03
;; 03 1
R 04
3 04 1

PREFEITURA MUNICI I'AL DE BLUMENAU

SERVJ..,..OS TECNll.0S E ES
1-'.t:.:CIALIZADO;;

Pessoal ffixo

Contador, padrão U ..... , .. "

Agencia Municipal. Ile Estatisti
ca, padrão V . . . . ..

Guarda Livros, padrâc N
Escrtturárío, padràu H -. o ••••

Quatri Auxiliares de Estatística
padrão H •......•....

Almoxarífe, padrão fI .

Agente f lorestal, pau: ão H
Material permanente .

Aauisição de moveis e utensi
hos "........... .....•...

Material de consUlur .

Aquisição de Iívros e impressos .

Despesas diversas o •••••••••

Diarias a Iuncionártr s em via
gem a serviço " . e ••••••••••

Despesas de transporte de func.
a serviço ..............•..•...

Diarias e transporte de funeio
nário da Agencia de Estatistica ..

SEJ{VIÇO� ;lIVERSOS
Pessoal fixo
Porteiro, padrão li .

Contínuo, padrão F ........•

Pessoal variavel .••..•••••

Mitorista ..........••.••••.

Despesas diversas .

Serviço de limpeza da Prefeitu ..

ra . .. . . . . .. . . .. .. . .

Fardarr.ento para ol�ontiIll10 e

motorista
EXAÇÃO E fISCALJZAÇÃO FI

NANCElRA
ADMINISTRAÇÃO .:;UPERIOR
Pessoal fixo
Diretor da Fazenda, padrão Y '"

Tesoureiro, padrão i\ .•.•••• , ..

Fiscal Auxiliar, padr=o M
Escriturário, padrão li .

Escriturário, padrão I .

Quebras ao Tesoureír-o •...•. _ . . .

SERVIÇOS DE ARRFCADAÇÃO
Pessoal variavel .. o •••• _ •••••

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

Mater-ial permanente .. _ ...•.

Aquisição de move] s e utensi
lios o·... . ....••...

Material de consumo
.

. .••....

Aquisição de talonários, livros.
etc. .. .. ,. "' 4.'

Despesas diversas _ ...••.•.••

Percentagem para cobrança da
uivida ativa " ••..••••..

SERVIÇOS DIVEhSOS
Despesas diversas ••...••.• > •

Diárias a funcionários em via
geln • . . . . •. •. • •..•••••••_, ..

_ Despesas de transporte de ftm
ctonarros " ..•...... _.

Qróta do Iançamento do impcs
to sobre industrias c profissões
SEGURANÇA PUBlICA E AS
SISTENCIA SOCiAL
ASSISTENCIA r-ot lCIAL
Pessoal fixo -

Carcereiro, padrão [) •..••. "' •..

Pessoal variavel ......•••..

'1 rês guardas monir+oais
Despesas diversas _ ....••..••

Fardamento para a guarda mu

nicioal _ .

8HnVE1-lcôES. LONTRIBUI
ÇOES E AUXILIOS
Despesas diversas "... .....

Contrrbnição ao E"'�'ldo, para
manutenção do Destacamento
Policial _ .........••..

Contrrbuição ao AIo'-'(_, Colonia
Santa Tereza (Lepro-àrío) ....
ASSISTENCIA sor'J.L

.. ..

Despesas diversas .

Esmolas a Indigentes .......•..

Sepultamento de iudiaentes
Assísiencía a presos pobres ..

Ampar o á maternidide e á in
funcia . .

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

Aquis.ção de móvel'> e utensi
lios _ "".

Material de COnsumo ..• _ •••..•
Matel'1al didático em geral • � • "

Despesas diversas - .

Aluguel de prédios f'scelares �.•
,···>iiiif�_,..:o-<::�� c-·_--
"

(Continullçõo d<l páginQ anterior) "A Nação" na
ANIVERSARIOS

f�'
INGO SÓiEIDEMANTEL

4.600,00 I. 150/JO 5.750,00

1.200,00 1.200,00
3.137,80 800.00 3.937,80

5.500,00 1.000,00 6.500,00
1.500,00 1.500,00
2.000,00 591,10 2.491,10

Constituirá acontecimento expres- Trnnscorre na data de hoje O e-

sivo para a sociedade blumenouense .niversario. natalício do distinta e· es

timado cavalheiro sr , logo Scheide
mental, conceituado comerciante na

munícipio de Hamonia, ende é mu-ta
benquisto e· relacionado .

552,70 860,000 1.412,10

114,20 114,20

151,00 151.00

729,00 729,00

2.000,00 500,00 2.500,00

3.234,00 1.044,00

, !C',",l-';���'f!I:�
6.000,00 1.500,00 7.500,00

.. 1. 172)0 349).(} 1.521,40
�;'·l�;!"l',; I!l -c--:" •• -·i'�IIFI· " �l .�=-f

; §.-�l'--��·'j .:������. �"l '��.(':::�
-
.'

116,00 31,00 147,00

'_., .�..

5.200,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00

200,00

1.300,00
1.000,00
750,0:>
500,00

50,00

4.468,80

186,30 162,00

1.200,00

2.800,00

300,00

863,30

75,00
-

� l ' ..

3.922,50

5.800,00
-- o ___

327,10 404,10
54,00 714,00

5.461,90 1.247,90

257,60

2.211,00

(Centinua na página seguÍ!lte)

, 6.500,00
5.000,00
3.750,00
2.500,00

4.278,00

lha do sr. obert Grossenbacher, de-

I. puta.do .

no Assembleia Cons.tit.uinteeleito pelo P. S. D. de Santa Ca
tarina.
O ato civil que terá lugar na 're

sidencia das pais do noivo,' ás lO
hores da manhã de hoje, será pnrunín
fado por parte da noiva' pelo . dr .

i Raul de Freitas Melro e sua exma.

I
senhora, Wilson Melro e srtci

". Alay-

I
de Melro.e por parte do noiva pelo
$r. fuvaldo Mund e. exma. senhora

) e Victor Weegce exme • senhoro. A
cerimonie religiosa, a reoliscr-se ós
-J 8,30 horas na Motr;., seré- oi'iciáda
por C. Excia.· Revma. Don Daniel
Hostín, Bispo de Làges, servindo de
padrinhos por parte do noivo o dr.
Lui. de Freitas Melro e exma. :'_

o enlace matrimonial do distinta e nhoro, Dr Ricardo Schwanke e,exm<J.
gentil senhorita Maria fulatia Melro senhora e por .pcrte do noivo pefo.
prendado filha do dr. Lui. de Frei- sr. Roberto Grossenbacher e exma,
tos Melro, provécto advogada no Fo senhora e sr, Amadeu Ferreira e 'l.�a_
rum desta Comarca, com o distinta
e estimado jovem causidico pufrida

Cecilia Ferreira. Os ·distntos jo,::!!.ns
dr. fddy Colbert Grossenbacher, fi-

nubentes que pertencem á tradidll

______________._
nais famílias. blumenauenses, pnr e.r

COOPERATIVA DE CONSUMO BLU
ta, receberão as mais significativ.Ds
homenagens de seus parentes e a)lli

.
MENAU lTDA.

. gos e á essas homenagens aSsocia�
��.

ASSEMBLE' IA GERAL EXTRA-
\ mo-nos prazeirosomente, com vares
,de perenes venrurcs.

ORDINA'RIA
, De acordo com os disposições do
lei vigente sobre cooperativos e de'. UMA GRANDE FONTEDE
conformidade. com o disposto nos es·: LUCROS

250,00 iatutlls sociais, ficam convocados os
I E' o titulo. do interessante folhe-

srs. associados paro a assembleia to que se envia gratuitamente às pjlS
Geral Extraordinário, que teró lugar

_

soas da Interior e dos Estados q\le
ás 8 horas do dia 15 do corrente em desejam - ganhar mais dinheiro sem

.suo séde. ! prejuieo de outras ocupações ,- Es- ,

Blumenou, 1 de Setembro de 194(;· crever para R E X STUDIO --.r-:
A DIRETORIA

.

; Caixa Postal, 1616 .;- São Paulo

4.468,80

fuso
NIC@LAC SEVERINO DE OLIVEIRA

e

ALTAMIRO S. DIAS
Advogad"l!

EseritórÍo: R. Trajano 14 - ZO andar
Reddencias: nua AI� Carvalho,' 66 ti ã3

F L (} _R I AI N O" P O L I S
----------.....__

348,30 MÁNTOS E VESTIDOS
de lã, por preços de LIQUIDAÇÃO !
_.

.

CORTINADOS FINOS
• lIIelh., sortimento na praça I

o

CARINHOS PARA CRIANÇAS
.,.105 preços antigas !1.500,00

3.663,30
0

_

T O C A • D I S COS; completos C$ 680,00 f
A C O R DE O N S • "Todeschini" II "Tupy"

Casa Willy S iev. ert'75,00

Emprêsa Intermediaria de M. L. Araujo
3.922,50 (MATRIZ EM FLORIANO'POLIS)

.

.

TITULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇõEs
5.800,00 Encarrega.-se ie quasqner assúntes junto ás re-

.

partiç&es públicas de Blnmenan, Florianópdis, Rio de

731,20: Jadeiro. São Paulo e Porto Alégre • Assistencia técnioa
768,00 ESCRITO'RIO PARA O VALE. DO ITAJAr:

I Rua 15 de Nove�bro nO 415 � 20 andar - 5Ma. 1
'

(Altos. d'''A C apítal-' ) -- B L U M E N A. l16.709,80

I ,do> P!'.:,,,�e�����.t . ��.oJ��)da
Cirurgião-chefe do Hospi tal Santa Catarina

Alta cirurgia, operoção da bacio, estomagQ Yi,,� biliares utéro
2.271,00 etc

.•--: Neurocirurgia. Moléstias d e senhoras.' Oirurgio-pÍasticQ:
cosmehco. (

>

I Consultas no Hospital; das 9 as 1l .. das 15 as 17 horos .

BLUMENAU: - RHospital Santa Catarina" ._.. -.

257,60

-�._.-J_'"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Esportes
TERIAM MESMO SIDO CHAMA- PILOLO DEIXARA' O OLlMPICO?

DOS Ar CAPITAL OS JOGA- �
;} 30

DORES CONVOCADOS? Informa-se com visas de verdad� ;; �O 1

; de que o conhecido defensor do Gre

Segundo obtivemos nos bastidores mio Esportivo Olimpico, Pilôlo trons
;) 30 2

do Quartel General dos Esportes, pO ferirá sua residencio para Brusque
demos levar ao conhecimento dos em cuja cidade passará a integrar
nossos prezados leitores que a F. a equipe do Carlos Rencux E.' C.
C. D. resolveu chamar á Floria-! Sendo positivada estó noticia, per

nôpclis, os jogadores convocados, pa .de a clube presidido pelo Sr. José

ro oinicio dos treinos da selecãa Ribeiro de Carvalho um dos seus

EEõtadual.
-

1 mais. ardorosos defensores e elemen

Apuramos ainda na mesma fonte to destacado de sua equipe princi-
de informações que apenas Teixelri- pai, deixando u melara dificil de ser

" 30 3nha, Bra ulio e Dlalma foram os es- preenchido.
.

I I

colhidos entre os ploiers blumenau-). Diz-se mais que Pilolo
enverga.

rá

enses. a jaqueta grená até a termino do 0-

Teixeirinha deveria ter seguido ôn tua I campeonato da L. B. D.

tem, com destino a capital do Es- I
-----------

todo, o mesmo possivelmente aconte .UM CLUBE DE PARANAGUA'

EM'Icendo com Braulio c Djalma. BLUMENAU
Antes tarde do que nunca.

.

. � j . E' O QU.E NOTICIOU A "No-, I·
..

______________ TICIA" DO DIA 10 v 34
A"Noticia" de Jcinville, em sua e- 13 34 1

E D I T A L dição de terça-feira trouxe a nova "; 4
! (le que o C. C. N. C., clube fure- i': 41

320 BATALHÃO DE CAÇADORES ! balístico de largo prestigia da cido- ij 41 1

11' de
marítimo de Paronaguá, no Es- ;1 .1.1

VENDA DE ANIMAIS EM HAS- todo Ido iParonõ realizará breve- 3 44 1
TA PUBLOCA .

mente uma excursão ao nosso Esta-

I.do. "

44 2
Pelo presente edital faço· público' Nesta excursão agremio para- �j. 6

poro o conhecimento dos interessa. naense pretende realizar varias par _,� ()O
dos que, nos termos da R.G.C.P .. tidas; com equipes de Joinville, Blu :; 60 1
e de ordem do Snr. Ten . CéL IRA- :menau e Florianópolis . 1 fi4
PUAN ELYSEU XAVIER LEAL, Co- 1 . Pelos referencias feita�' em seu 4
mandante e Agente Diretor do 32 .. comentaria, o conista esportivo de � � 1

Batalhão de Caçadores, será reoli- A "Noticia" faz compreender tra-

zcdo neste Quartél, ás 9,00 horas. tor-se de um otimo conjunto, a que '3 R4
do dia 20 do corrente, a venda em muito nos interessa.

hasta pública, de um (1) cavalo e Sendo. assim, teremos oportunidade 3 84 1

sete (7) muares, julgados imprestá' de conhecer mais este clube da ter-

veis para o serviço do Exército. ra dos Araucarias e o publico esto-

_ Qualquer esclareCimento ares rá satisfeito por poder presenciar a

peito poderá ser prestado, diáriamen exibição de um conjunto convincen

te. das 14,00 ás 17,CO horas e aos. te, capaz de proporcionar-nos mo-

Sábados dos 10,00 ás 12,,00 horas no
'

menta' sde sensações .
I

Almoxarifado désta unidade. Segundo ainda a mesmo jornnl, a
"

84.2Gremio Esportivo Olimpico está nas ,)

cogitações dos excursionistas para
seu adversario, nesta cidade.

MOACIR CORREIA
2. Ten. I. Ex. Almoxarifado 3 9

� 94

I
i' 94 1

4
4 1
': 14
'. 14 1

J 9
4- 94
4 94 1

Um léte urbano situado no ba irra da Ponta-Agúda, á margem do
rio com 24 metros de frente e fundos até o rio 66 metros, sendo um 4 94 2
lado 66 metros e do outro 58,50. I

_ Uma casa, (sobrado), sita o ruo 15 de Novembro. .
4 94�3

- Duas casos, sendo uma na Rua Moto Grosso e outra a ru. �

D
Amazonas, (próximo á ta"celagem União).

- Diversos lotes urbanos. á Vila Boa Vista.
- Dois létes sitos no quadro urbano do cidade.
_ Dois lótes sitos á Vila Victor Konder, livres de enchente.

J
5 1

511

15111
5 13
,5 13 1
!
i

, 1
[J 2

- Uma farmácia situado no interior do município, proporcionan
do uma renda anual de Cr$ 120.00 0,00.

- 120 ações do "Cortume Afonso Sander S. A."

I n formações com o sr.:

Hellmntt ZimmermanD
corretor lega!isado oe Imóveis, - Rua 15 de Novembro, 760, telefo

ne' 1467.

5 21
5 21 1

5 23

'15.23 1

5 24
5 24 1Dl BuseH
6
6 3
fi 30
6 30 1

E
HOJE - Quarta feira ás 8,15 - HOJE

LARAINE DAY - Bar�i Nelson e Keye. luke em:

NO CAMINHO DE BURMA f' 31
'6 31 1

Eram sem conta os perlaos, sem conta' os momenlos em que a I 6 31 2
morte os espreitava - mos assim mesmo eles puderam apaixonar-se !!

i,","A Caravana das estradas! A caravana do romance ! A caravana daieventure !

Acomoanha Complemento nacional e UniversaL Jornal.

Preços de costume ...

fi �2
6 :12 1
6- 33

633 :to

(Continuação da

ENSINO PRIl\L-\I_l�( l. SECUN
DARIO E COMPLt�·:" ENTAR
Pessoa' fixo
Diretor do Grupo :'::'scolm' "Ma
chado de Assis" p'3, .. ' ão I .

Vencunentos de pr< tl'ssores de
escolas isoladas, ';;:.'{ o os titu
lado� normalistas " ,.,ina.,ianos,
·padrao I a Cr$ 5JG. (!O, nadrão
H a Cr$ 500,00 � i ;..drão G a

Cr$ 450,00; COI11;-";.•nentaristas
p,adrã;J G ::J_ c-s Ji:,; 00, padrão
1:'

_

a cr$ 400,00 e pa·.Lão E a Cr$
3:>0,Oú' não titula-uc, padrão D
a Cr$ 300,00 . . . . ...•....•..

Gratifrcaçã.,' aos PfU'{'LSOres Que
regerem cursos

.

sdohrados,
sendo Os normalist- - e ginasla
nos, padrão I a :í.�_:�l :i0, nadrão
H a 166,60 e pradão li ;" 150.0U·
complementm-istas . drão G·

.

�
150,00, padrão F 133,30 e pa
drão E a 116,60; nos titulados

.

padrão D a Cr$ �O CO .....•..

Despesas diversas .

Manute ncão da Escu . Agrícola.
ORGÃOS CULTUE. : �

.

Pessoal varíavel .

Bibliolécario . . .
.

Dp-snes::Jq diversas .

Aquisição de Iivrc-i par. a Ri
bhotéca ..............•••...

Asstn-itura de iorn li � previstas··
SERVICOS DE INSDEÇÃO
Pessoal fixo
Inspetor Escolar, li�'t1; ão O .

Despesas diversas . ; ......•...

Vingepl> de inspeçã.: ' ..

SUBVENÇõES. CONTRIBUI
CõES E AUXILIO"
Desnesas diversas .

Contrtbuieão ao E-;ü,do.
.

para'
manutenção dos Ci-i. sos comple
mentares anexos !l.O'; gTIIDOS es

eolar.s, -Luiz Delf'ír.r-", "Santos
Dumont", "Pedro U·, do Distri
to da Séde e do (; uno Escolar
José Bonifácio, do "jsfr-lto de
Rio :�o Testo, a Cr� 4.830,00 ....

Bolsa escolar e en . val a três
'aluno!" na. Escola tudustrial ....
SERVIÇOS DIVEpr('s
Despesas diversas .......•.•

. Construção e melro.amentos de
escolares '.. . . . ... . .........•..

SAUDI!. PU�LICA
ASSISTENCIA HO:4 .; TALAR
Despesa, diversas
Manutenção do Hosp'tal Muni
eipal

'

. ,
.

SERViÇOS DIVEm�ftS
Despesas diversas .

Desonstrução de córregos e

riachos .
.

Drenagem e aterro- fie terrenos
alagadiços. . ..•........

,

Limpeza de valas, hoeiros e sal'

getas .

FOMENTO
FO'MENTO DA
VEGETAL
Pessoal variavel
Operários do servir-o de fomen
to da produção ve.gl'bl .

Material de COnSllll!0 ••••••••

Para o servico de í

ornento da
producão vegetal .

l".lODUÇÃO

FOMENTO DA
ANIMAL
Pessoal variavel .

Operaríos do servil; ..) de Iomen
to da produção au rrcal .

Material de COnSU1!1f) ••••••••

Para o servico de fomento da
produção animal
Despesas diversas
Viagenr de interes«. d�' '����,iç�

PRODUÇÃO

SERVICOS INDUSTNIAIS
SERVICOS URBA�\,S
Pessoal fixo
Encarregado da E��;l<iio -de Tra
temente de .Agua, padrão P _' ..

Pessoal varlnvel ,

Fiscal. da Caixa Eer.t-omiea o'••

Operárío« (1" servo de Abasteci-
mento D'azua . , . ' , .

Material permanente
Aquisição fie hidrornetros

Material de comumo
Para o servo d_e Abasteeimen·Q

1.650,00 ',558,00 2.200,00

50 475,50 14.394,98 .. 64.870,40

'.�

7.381,70 1.999,60 9.381;30

15.315,2Q 6.716,OQ 22,031,20

450,08 450,06

�
30,0' -30t:265,01 265

2.550,09 85i,1I 3.400,00

•

�
, o •• .;_

19,320,00

4.200,00

19.320;flO

4.200,06

901,6El 474,60 1.376,:30

17.038,30 13.211,10 30.249,40
I

7.695,30 2.496,00 10.190,30

4.500,00 1.500,00 .6.000,00

6.596,50 2�808,30 9.404,80 -4

2.114,00 644,pQ 2.758,00

542,10 542,10

'.�' ... -

44,50 44,"

3.600,00 900,00 4.500,00

1.050,00 1.0Sa.-IlIl!r'

9.983,00 2.710,00 12.693';00: �

(Continua na página seguinte)
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48.950,60 23.302,20
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800

8 004
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�01 2
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8041
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.
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-8.14
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8.53
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8 71
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D'água o' o.

Déspesas diversas
Luz e forca para os motores

INDUSTRIAS FABRIS E
MANUFATUREIRAS
Pessoal variável

Operários do servo de extração
de pedra, .

Operários da Fábrica de tubos
de cimento. . o ••• o •

Material .de consumo

Para o servo de fabricacão de
tubos de cimento.. .

.

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal varíaveí

Veterináríe do Matndoure ....

Encarregado da Feira Munie.
Despesas diversas

Aluguel do terreno da Feira
Munieinal . . . . .

DIVIDA PUBLICA
FUNDADA - INTERNA-
AMORTIZACÃO E RES
GATE
Despesas diver.sas

. Arnortízaçã« da Divida Conso-. ,

lidada . . , o

Amor]; do empresf. centraide
na Caixa Econcmica , , .... o •••

Federal .. .., ....• , •••

.JUROS ,

.Tr!Iros iln divida con�oliiladfl
FLUTUANTE AMORTIZA-
CÃO E RESGATE
Despesas diversas
Amortização da Divida Flu- " '. "

hwnte . . o •• , •••••• , .' ��;;'f ),C Y!<;
.TUROS

'

Despesa. diversas
.lmo" o", Divio!l f1utn:mt"
SERVrr:OS DE UTILIDADE
prmUr.A
ADMINTSTR. SUPERIOR
Pesoal . fixo:

.

Diretor ile O,.bras Publicas, PU- ..

orão "Y" . '" , , , .

Fiscal r.eral. padrã" "P" .

Cinco Fl<;cais Auxiliares, P,fI-
nrão ·<CM" .•... , .

nA;s iFiscais Distritais, padrão ..

".J" . .. .. .. _ _

..

Pe.<;soa] variável .

A ssistenc;t} teenica e aprova- ..

";';',, dI' n1anta
])psenhista . . .

l\faferlal il" conSU]11f\
Am1isicão de material de ex- ..

nediehte .. " .•

npmes8s diversas ""-
niúias fi fune , quando em ..

viagem de serviço .

Despesas de transpr'lte de fune .

em serv;r.o . . ;
.

1r:()NSTTTr.�O 1<: CONSERVo
I.OGR. PtffiLICOS
Pes<oaI variavel
Jardineiras . . . . .... , .....

Onerãr!o, iii) servo rle ruas, pra-,.
e:1s e .íardíns ...... , .. , .....

'

Material de consumo
Par> o servo de ruas, praças e
jardins . . o

••

'nespesas diversas
Trann. de mal. P. o e-v. d�
rn:l<;_ nr!}�::ts e .iar-dirrs ... ".
rONS1'RUr:Ã:O E CONSERVo
DE RODOVIAS

.

'Pessoal vartavel
Operários do servo de estradas

..

e ponte� .. . ...... O: .......... ��.... ' .. _. •

••

llaterial de consumo
Para o serviço de estradas e

pontes . . o'••••••••••• , •• o ••••

Desp�sas diversas
Transp, de peso para o -serv. de
.estr. e pontes . -. . ...•..; '·0 ,""

Conserto de motores e maq. . ,

SERVo DE LIMP. PUBL.
Pessoa1 Variavel
Operários dó servo de 'lmp. puh.:
Material de consU1:no .

Para o ser". de bmp. publica
Despesas diversas
Remocãs de lixo e conserto de
-veie.u1os .. ..

-\"T" D'·E·'··CONSTR. E CONSER.· •

PROP. PUBLICOS
PeSSoa1 ,'ariavel

.

Onerários ido \5erv. de propnos

pttblicns " ..

Vaterial/de COnSUIUO
.',

, '

3.166,20

3.437,30

3.352,40

4.600,00

1.800,00
1.400,00

37.400,00

137.861,60

22.856,70

31.593,80

"P'"---,.,::r":,__
;

.

1.034,30

t. BJ,30

34.465',40

,. •. .-
•.
r.--' .�-

600,00
350,00

400,00

72.252,80

3.166,20

4.471,60

4.483,70

4.600,00

2.400,00
1.750,00

400,00

37.400,00
2 ...

172.327,00

22.856,70

31.593,80

Falta de inteligencia
.

I1sa incidindo sobre
Acabamos de dar um vigoroso tes contra a Impre

. .
.

temunho de que existe no Brasil u- um jornal comu�!sta, repe�cu��pe�:ma consciencia democrotica, mais país como se e5�lveS5emos
a v

profundamente enrai::tada do que o de uma catas,tro �. I d' nte asupôem as olmos reveis 005 nobres Sá o prposíto e eva: a .a

'.

d lib d d O I e destruicão d.a democracia, segundosentimentos a I er a e. 90 p
o nJod;!o do" traição de 37, poderia
oferecer alguma logico ao ato que

suspendeu Q "Tribuna Popular", jus
tificado numa lei perempta, ,como o

ditodura que a gerou.
X X X

O governo terá sentido a exten

são do seu erro e dará uma prova de
'que ainda salvar-se, submetendo-se
ao pronunciamento unonime da opi
nião.

I Já não se pode fazer tudo, nesta

republico, sem prestar contos ao po
vo. E o que aconteceu .no impren
se, na assembleia constituinte e nos

conversos de rua, foi um encrgico
pedido de contos pelo fechamento de
um orgão representativo dos ideais
politicos de seiscentos mil brosilei-

que o costume de trajar rou

pas pretos em sinal de luto
foi introduzido na França pe Eu não acredita no violencia. Eu
Ia rainha Ano, por ocosião 'acredito é no justiça.
da morte do seu esnoso, o ei .

Quando um iomel está Fora do lei,
Carlos VII, em 1498. 'que seja lev"do aos tribunais o"ra

'. ·responder. O executivo pelo policio,
que, na China, todos, os fal-

carece de autoridade para cercear
sificadares de moeda oponha- a livre expressão do pensamento. prin
dos pelo justiça são abrigados cipolmente se o Jaz apoiando-se em
o trabalhar gratuitamente na 'faculdade outorgado por um regime
cunhagem de moedas legíti. reonrliodo nelo noeão.
mos, para aproveitar suo ho,' Faltou inteligencia ao procedimen
bilidade e experiencia. i

to do governo nesse lomentavel cose

-" , -

:

e hoje, mais do que sernnre, o ação
Que a denomtnaçoo, BEGONIA 'dos que governam deve partir da in
foi riado. p.ar,a. designor ,u?,a teligenciaplanta o..f1�rnafla �o Amerlco

AUSTREGESILO DE
pelo botamco Plumier ,em hon

í ATHAYDE
ra de Begon, governador da i
ilha de São Dcminoos nos,

-------------

d d 'I XVII ! PREFEITURA MUNICIPAL DE

�ina os o secu o

.... ,

BlUMENAU

que os peritos em guerra q.
urmt

Ico dos Estados Unidos já cons

'truirom uma máscara contra;

g�ses .

paro os cavalos e mu- I De ordem do sr , Prefeito, tom:!

Ias do exército norte-america publico, que no mes de setembro

na' e que esse aoarelho, que � orrecQdo nos tesourarias da si
é �justado hermeticomente ao de e intendências distritais o impós
focinho do animal, pesa 50-. ta de indústria e profissão, relctivo
mente 'sete quilos. ao 2 semestre do corrente exercicto ,

, Os contribuintes, que não sotisfi

que os pessoas iletradas oin- zerem seus. pagamentos dentro do
da hoje em dia costumom 05- prazo acima, poderão ainda faze-lo
sinor um dooumento traçando nos meses de outubro e novembro, .a
e sinal do cruz; e que esse crescidos da multa de 20%. _ Ter
costume, difundido no mundo minados os prazos acima menciona
inteiro, teve sua origem nos dos, serão e�traídas certidões poro a

tempos mediev<;lis. quorido um devido cobrança executivo .

papel assinado daquele ?,odo Diretoria ela Fazenda Municipal de
adquiria o força de um Jura- Blumenau, em 3 de setembro de 19%.
me�to e, portanto, g�rontia ALFREDO KAESTNER
solenemente o cumprimento

do palavra empenhada. I

I ... que OS guardanapos nem sem

pre foram de pano ou papel;
e que, na antiga Grécia, OS

guardanapos nôo passavam de

pequenos pedaços de pão pa
ro limpar a boca.

3 ...

4 ..•

3.600,00 900,00 4.500,00
12.750,00 3.750,0i} 16.500,00

5 ...

3.850,00 1.650,00 5.500,00

1.300.00 1.100,00 2.400,00
2.200,00 2.200,00

252,00 90,00 3'42,00
6 ...

216,00 232,50 448,50

I105,00 262,00 367,00

1.420,00

14.659,80

15.457,3Q

21.721,00

130.425,30

19.090,10

9.273,50
3.907,00

8.320,10

337,00

4.203,00

1.090,00

855,00

5.109,10

2.318,70

8.123,50

41.454,00

1.574,30

3,172,50

2.831,80

185,00

(Continuo na página seg,-,inteJ

L:342,40

2.275,00

19.768,90

ros.
x X X

E DI T A L

Diretor

17.776,00
AA*';.....$lF'fpmtzT M'h;a'nrraÍil�

C:OLUMBIA
cu. "NACIONAL !)� SEGUROS DE VIO�_ E RAMOS ELEMENTARES

�.�Z;;�- . �,<,'
Séde Social: Av. Almirante 8a:1oso nro 81

Agen te no Estado de Santa C torina:

20 66440 �'D'�h-'r � J O Ã O P O R T O

I
• ,

) r C6'- 'I" 1

,

I
Ruo 15 de N vembro, 1371

12.446,00 fOGO - TRANSPO� ES - ACIDENTES

3.907,00 Responsabilidad, Civil Omnibu5

(Transuentes l Transportados)

II. 151,90 �'�__������������!!:�������::::=�

337,00 Colégio Par-thenon
.

OFICIALIZADO
..

ItIlG Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - Cllfltlba
Diretor: - Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI
Intemat9 - Semi-Externato e -Externato

CURSOS - Primário, Pré-Ginasial - Ginasial Ci�ntifico
admissóo em dezembrg' e feverelfo

Aulas DIURNAS e NOTURNAS
Peçom prospectos

29:844,50

171.879,30

4.388,00

2.432,40

Poro ambos O� sexos

RIO

Exame de,
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Desvanecidas as esperanças sobre a Conferencia do Ri.o de Janeiro ,1JI
o SECRETARIO BYRNES RELUTA EM EXAMINAR A SITUACÃO DO

HEMISf É'RIO
. -
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PREFEITURA MUNICI ?AL DE BLUMENAU
(Continuação da pr9ina 8nterior)

< :,j ,
; :";�'''>lI:ilI·.'íI\

Para (J servo de proprios publ ,

munícípais . •
'.

ILUMINAÇÃO PUBLICA
Despesas diversas
Iluminação publica . . .

Ampl. da rege eletriea e subs-
tituição de tampadas . .,

.

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO
Pessoal fixo:
Aposentados e Inválidos
INDENIZAÇõES, REPOSL
ÇõES E RESTITUIÇõES
Despesas diversas
Hestituições de impostos taxas
de exercícios encerrados ..•..

ENCARGOS TRANSITORIOS
PesSoàl variavet
Para admissão de extra-nume-
rários . . . _' _.. .. . .

. ..

Despesas diversas
Salário-familia (Cr$ 40,00),
por dependente . •

'.

Desp. bancarias com pgto. á
Caixa Economtca . .

PREMIOS DE SEGUROS ' E
IND. P. ACIDEl�TE
Despesas diversas
Acidente do trabalha
Contra fogo . .. • ..........• �

..

SUB;VENÇ.õES, CONTRIBUI.
CõES E AUXILIOS
Despesas diversas
?uby..concedidas por lei a õ'v,
ínstítníeões . • ............•

Contr. ao DeD, das Muuicinal.··
Met:fde emol. ou custas ao

Oficial d-, Reg. Civil e ao Juiz
nela celebro cas, pess. »ebres ...
Contribuieãe ao I.A;P . I. '"

..

Conteibuscão ao I.A.P.E.T.C.·
Contribnicão ao L.B.A.
DIVERSOS
Despesas diversas
Honorários, custas e outras
despesas judiciárias . . .....•

Despesas imprevistas . .

.

Desn. policiai e judiciarias .

Aquísioão de plaoas .

soma:

DEPO'SITOS DE DIVERSAS ORIGENS
-. :, ... U"'1I:"

1
�
-����,... -»,

·�4�i,?if2iJ&i$.W.r.;:.I,.: 1l�WJb4 .. 44 . 6 f
Restituições Cr$ 60 . 802, I O
Trcnsf , poro Réceita Oro;amenL 76,00

r.

r:

RESTOS A' PAGAR
Pagamentos
Soldo que )laSSO para a mes de junho·

total: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
DISPONIVEL:

No Tesouraria
Na lnt. ia Testo
Na lnt . Itoupava
Em Bancos

151.362,70
12,155,60
13.002,30
380.868,00 557.518,60

VINCULADO:

Na Tesouraria
Em Bancos

..

,�.
1:141,50

.

90,538,60 91.680,10

'649.198,70

Blumenou, em 31 de Maio de 1946
BRUNO GERM'ER - Contador A. KAESTNER

5.594,5(1 1.400,00 6.99450

12.512,00 3.840,00 16.352,00

A217,50 56,70 274,20

�ii'Y'!!
RIO, 11 (Meridional) - A De- tr05 generos

le�aciq de E�o�omia Po,:ular, no in- I de.,tUltO de reprimir· a evasoo de gene-· .

'. ros olimentdos para fóra do' Distri
to Federal, orgonisou na .noite·· de
ontem, ·extendendo-Se até Q .madro
gado· de haje; uma diligencia em to
das os barreiros ferroviario! do cio
dade, apanhando em flagrante os in
fratores quando pretendiam renuter

.

para outros pontos. estoques de oli-·

mentos armazenados aqui. Uma caro
· vana composto de têcnicos e fis-

i cais do :Servioç de' Abastecmento
do I. A. A. da Prefeitura, do I.
B. G. E., alem d. turmas de ínves
tígadores incumbidós do serviço, paz60.878,10 &e em campo e entrou Q examinar
todos o; veiculas em transito para
foro do Distrito Federal em demando

609,00 do Estado do Rio. Foi apreendida649.198,70 grande quantidade de mossós alimen
tidos, manteiga ,bscoitos, bem como

quantidades regulares de varias 011-1.353.193,90

5.936,90 5.936,90

::;.860,20 181,00

75,70

16.041,20

6.415,506,339,80

1.350,00 450,00 1.800,00

".t � �--:., ':' �,;
'�.,'. 't-'í ',:_ ,-.-: .:

P, �.'" '�1 -::; -o-
-

:; ....... _'.-.•
,

','
16.838,10 16.838,10
2.499,05 2.499,00

fI:1 "-"':":'�
_. .." '.''_'-,

10.490,00 2.200,00 12.690,00
15.000,00 15.000,00

3.318,90 1.015,60 4.394,50
517,50 172,50 690,00
349,40 107,60 457,00

15.036,70 509.50 15 546j20
300,00 100,00 400,00

2.946,10 2.946,10
-_ .. �---_ ..

921.748,20 2J1),767,9O 1.142,517,10
,

··,�:�'�7Ç&:���F��?f;...
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VISTO
GERMANO BEDUSCHI

Prefeito

PA R A F E R IDA 5,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F ·R I E I R )\ 5 I

ESPINHAS, ETC.NUNCH EXISTIU IGU�l

·LONDRES, 10 WntedJ - Os circu meiras conversa�es com o sr, Byr
los dlplomctlcos bem informados' de'

•

nes ho cerca de um mês, . .procu�ou
c1araram hoje que o adiamento da

.

persuadir a sr. B)'rnes sobre a con
assembleia' gerál da O. -N, U. anu�, veniendo de realisar o eonferencie
tou a possibilidade de reeliscr-se o mais ceda passiveI de pre.feren
este ano a conferencia .da defesa cio e mNovembro como planejova
do hemisfério· ocidental no Rio de se. Acrescento' à informante que a

Janeiro, �s )latidas dipfomaticas. sr , Syrnes tomou . nota da sugestêio·
de Paris dizem que o sr. João Ne-

.

do sr ...Fontouro e declarou que a
ves da Fontoúra espera marcar a fixaçQo da dota devia aguardar 'ou
data em caráter experimental, corn' tros desenvolvimentos. .

o sr. Byrnes , Sobe-se, contudo, que I No começo desta semana funcrono
· o sr , Byrnes .reluro em examinar

I
rios da .delegação brasileira estavam

agora �a situac;ão�do .hemi.sfério,. por j pessimistas ,�ua'!to o� perspectivas
que nao possue funcionerlos 'ahna� I da conferencIa. AcredItavam no .des
americanos .ou técnicos em assuntos

1 vanec.iment.o. dos esperençes de.
.

te
continentais na suo delegação, Se- I viu-se a. efeito ;, conclave de 1946
gundo u minformante autorisado, e porque haveria conflito na ossem
sr , João Neves da Fontoura, nás pri J bJeia da 0.- N. U. ..

.

NAç�roj
Diretor: HONORATO TOMELlW -' Orgáo dos "Diários Assllcla4M" .....••...�,.'•.......

"
••..:�r:,_:_,';.•..'.'.:..'._•.:.;,·:,·.:_.·.i.'_,•.•Blumenau, - Quinta-feira 12. de Se tembro de. 1496 -' NUMERO, .'1SO'

. ':::

Rigorosa diligencia
cont-ra os alente. do �aD1l1to negr.o
IMPEDINDO A EVASÃO DÊ GENER OS AlIMENTICIÓS PARA FO'RA ,.

DO DISTRITO FEDERAL

�
.

.lo;
de primeirq nece�idll-.

DOEN,As DO GADO
E REMÉDIOS·

••-

m p.�. - 50 9'0.,.,.. - Cf. "6,00
� =b, ' ..m........ Ii.

UZINAS QUUtlOAS .RUA
.

SILEIRAS S. .A.
C. Pestal, 74 - JABOTI

CABAL, .

SAOPAULO
---------,.;..;...--.-

.0 GOVERNO IUGOSLAVO CONCOR
,pOU EM PAGAR A INDENIZAÇÃO.

DOS CINCO AVI
ADORtS AMERICANOS
__�'f>�=@&liI,ijj!ffiIi-.-.-.-..

"

Waschington, 10 !UnitedJ � O
secretario d& Estado interino Wil
liam Clayton anunciou, que.a Yu
'goslavia concordará em pagar o in

p:l�nizasão dos cinco aviadores ame

I fJCanOS hue pereceram quando o

.aporelho dos Estados Un idos foí 0-

l_batida
;no terri.t

.. orio. iugoslavo, no

mes passado. Não obstante, obser
.vou O sr, Clayton, a decisão de Yu·
jloslavia não é definitiva.

COMUNICADO DO RIRETOIl DA
ESTRADA DE FERRO DE GOIAZ
�"
GOIANIA, 11 (Meridional) - O

Diretor da Estrada de: Ferro Goió"
comunicou á imprensa cientificando
aos exportadores do Estado. que exis
tem armazenados na estação de A
raguari e já entregues á Companhío
MogÍana 75 vagões de cereais. Nas
depositas dos armazens ,Jle AragllG
ri elÇistem mais de 15 vagões com 11

excedente da safra de arro% destoe
ano,

.
por falta de vagões. da M1>-

9iona.

Escola Tecníca de Comercio
RemingtoD do 'Paraná

(EX-fACULDADE DE COMÉRC:·IO DO I'ARÁNÁJ
FISCALIZADA PELO GOVERNO FED�RAL

Rua Comendador Araújo no. 176. -- Fone 119i -- Curitiba .•
Diretor: Dr, LUIZ ANIBAL CALDERAl.\-!

INTERNATO SEMI-EXTERNATO e IN1'fRNATO
:::URSOS: Admissão -- .GuardG-Livros -- Auxiliar de Administru.;ão

-- Datilqgrafia e E3tel1O-'Jrofia
fulas DIURNAS E NOTURNAS, paro ambos os sexos

�i"os ovulsos de Do ti logr·Mk. e Esterwgrofi(j
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