
Ogoverno brasilelroencampará asferrovias in asas
RIO, 19 <Meridional) - O Mi- tos, como o caso da São Paulo Rail- tações na bolso de Londres subi Belém do Pará, declarou: "O mais dois anos ultimaremos a ligação São

nistro da· Viação ouvido por um ves woy, Quanto aos contratos que ex- rom promissoramente alguns pontos aconselhavel será completar-mos a Luiz o Jaguarão, na fronten.a com

pertino a proposito do telegrama de piraram, o governo esrudo-ps. No nos ultimas 14 horas", Respondendo ligação da estrada de f erro São O Uruguai", Disse q ue esta soris

Londres informando "que o governo momento asseguro que não ha nada a uma pergunta disse que nada Luiz, Terezina com Bragança, ser feito com a Assembleia pela im

brasileiro pretende encampar outras á respeito- de outras ferrovias ingle de estudado o respeito do Leopol ·vindo os regiões povoadas, Note- portancia emprestado aos problemas
ferrovias inglesas que funcionam no sns , E' no entanto, um bom ou- dina Railway, Indagada sobre se se que Bragança é o celeiro do Pa nacionais, cama o recuperação do

Brasil, declarou : "As encampações gurir o que ocorre com OS títu OS obro de prolongamento do Central ré , Essa ligação ferrovia ria pensa vale da rio .;)10 Francisco e as se

farem-se de acordo com os contra Ips brasileiras no" exterj.pr, cujas co do Brasil, prosseguiriam até atingir mos concluir em quatro anos, Em ccs ,

----

RIO, i8 (Meridional) - Foi o

seguinte o discurso pronunciado pe
lo presidente Melo Viana no ato
ao promulgação do no:ova Consti
tuição: "Senhores representantes,
Quando todas as esperanças da na

ção se voltam poro este cssunto
augusto, rejubiliomo-nos pelo nosso
trabalho crduo, candentes de na
ver prapiciadp no povo brasileiro
um codigo politico de ac�rdo com I
a nosa cultura, Imergimos dum re i
gime ditatorial sombrio em que as I
garantias individuais foramc cncela I
dos,. supcrpondo-se ao arbitrio �oc!o'
poderoso ao direito e á justiça, I
lntranquilizavom_se os concien(.3s I
pelo d�svalor da.. eleições iudiciarias! Diretor: HONORATO TOMEUN _ (Órgão dos DicHor, A�" 'dados.

,
�'anshgurodas lem méras deiherc : ANO IV - CAIXA POSTAL 38 -- NUMERO 755
ções administrativas, flutuando ao' STA, CATARINA - B!umenau: 60. ·feira, 10 de Setembro de 1946
sabor de terceiros e em nome de
pseudo q,? alto interesse coletivo do
tribunal e�celso, que terá por ve- Deve· haver (!"tQnrlimontn entre a franc·a tl , A!om<Jnhazes autoridade confortcnte, sob aí :.põl �"Iitiih_ dll:iU \i,U U ,. ".

i
Ó Ú �"l!

.

ii � �.f,"
qual vivíamos outrérc amparados for'

"

. RIO, 19 (Meridional) - Um me-

te e confiantemente Ne d O EX-PREMIER CHURCHILL PREÇ ON!SA A DESTRUiÇÃO PELA ço e a lemcnhn" nos Estados Uni-
t.; v : .l' I d

, ."

.' sse caus e
BOMBA ATOMICA dos da Europa. "Nõo ha motiso", ",',:'0. � .•cmso <.!.vuga que t".O o

Inse_?urança, enervcda por uma apre ,
.. c� --h:!I u ministério, bem como o prefeito e

ensao constante, qua�e desiludida . •. f'
.

_

"",
�
" paro que a or

I
dos nocões multi secul d ZURICH, 19 (A, p") - Chur- porque ,os seus prmcrpros e concep· gan.zaçoo reqioncl da Europa en'

h f d I" d�
� -_ ares e res- L 'II d J b b - .

. 1 d fi' I) c e e e po rem, entrrercm 1')$
quordo aos direi'os ndoul ido d

C"I ec arou que a om a a�o- çoes fossem erróneos, mas porjue os rre de quo rouer mo o em con rto
-

d
'

'..

.

',,, Irl S a .'

d' d
' -' ri D h seus cargos nas moos o presic'ente

discipii!1o, da forco material pelas pcrses que o criaram epois o �I com os ncçocs umncs. eve aver

anemias· morais -a olmo 'II
mico está agora em mãos duma na xoram abandonada. uma França espirituamente grande D t-�

,

' nOClona _

'f'
- u ,a, afim de permitir 00 chefe

se Ggito,'o no comodoro ·das ·ondas·' Ç?t que ,50, as:egurar� paro 105 .po ZUílJoiUgrr, (A 1',) � Winston, e umn Alemanha
.

es!,irituolmente :

.i" iniciativas de reação, Se o· espi
CI .cos, mas entro e poucos Q-

Chure"i" Ialando na Universidade aronde, pois, os Estedos Unidos do ih' governo mnior lioercorle ri" ;,_
rio individual tem o existencic e- nos poderá. ser agente de terrível de Zurich, declarou que deve ha Eurppa tornariam a força material ção, Acrescenta que a rem!J:!e!(J�;;o
femero, o alma coletivo do povo destruição, Afirmou Churcnill que a dos noções individuais menos im-; m'k<!'steriol atingirá todos (Jqlle!�$
á eterna e afr;onta destemeroscl a Liga das Noções nã!> fracassou não ver "um entendimento entre a Fron portante", cargos,

o Brasil dum•

errrer-qau regime
Q DISCURSO DO SR, MELO VIANA NO ATO DA PROMULGAÇÃO f))rajosa levantou fronteiros efica

DA NOVA CONSTITUiÇÃO ,pdencáo incruenta raiara a

, _. 19 de Outubr� !
propno morte porque nco se criara

I E' t d t f d
em um só dia mas se caldeara 0- IS?, remo e es e es orço, es

,
,,� te espmto renovador, E se a cons

traves de I?rgas estrctificcções do, trucõo juridica de 1946 não pre
tempo, dest arte formanda um Bra tende a perfeiçõo, é permeado de
si! forte, o patria dum ·povo livre largo sopro de socialização e humo
habituado o lufar por sua indepen nísmo, que agita a civilizaçq!l con-
dencia e pelo reconhecimento do seu" temporanea, em justo equilibrio. E' 0$direito e aspirações, A resístencio uma abro democrótica troçado den·

ditato sombrio
...

ia!
tro -dcs linhas da éivilização cristõo, pelo formula que posso o pronun

que fóz a felicidade da nossa par :iar insolando em nosso nome e �j()r
te abnegada e pacifico, Bosta se- nossa autoridade, o vida e a efico
nhores 11 E' legitima a impnciencic (Continua no ultima pésina)
-:t.�_----------

Ainda fo r a m esc Jlhidos

O M!NJSTRO DA JRSTíÇA PERM ANECERA' NA 'PASTA POR AL
GUNS DIAS

RIO, 19 (Meridiana!) - O do:"

.:!la um matutino que, apesar de todo do P. S" D, de Sêo I' 'l1)'�"
,

ter querido sair ontem mesmo do Mi- Atoliba t-logue'ro confirmou (I Em

.. ;"'"r:o �'l Justiça ,0 sr. Corl(>s Luz prensa o escolha do sou comp"nh,,;
narmcneceré na posta mais alguns: ro de bancada Benedito Costa Ne io

dias, á pedido do presidente Outro

que está pensando nos nomes que

devem entrar no novo Ministerio,

R!O, 19 (Meridional) - Divul-

poro o posto da [ustico no novo

rr;inistexio. crescentou que o sr ,

Macedo Soares nermcnecerá ,,�

interven+orio de S'i'l Paulo presi
dindo os proximas eleições

Eleito o V i c B - r 8 S i rt 8 n t 8 na

RIO, 19 (Meridional) - A

AS-I'cOU
de frente poro a tribuna, Já Ia impressa ou escrita á maquino,

semhleia rcc:uniu-se hoie para o pra iniciado o votação, chegou o sen� O .sr, Melo Vian,a respondeu que
tica do primeiro ato

.

constitucional, ',dor udnista da Paraíba Adalberto só não poderia ser escrita á mão,
o qual seja a eleição do vice-pre 'Ribeiro, tombem com a perna que- porque entií:o o voto seria descaber
sidente 'da Republica, cargo dispu . brada, Em virtude do edade d,'l se to, Ora, havendo somente duas
todo entre o lider do maioria, Ne-! nadar, qUe nõo estava passando bem cedulas impressas, logicamente si se

reu !Ramos, candidato. das forças ma
.

por isso logo que h f' na escrever á maquino, o voto que deu
,

'!
'

J
• A' S 'I C egoo , OI C

b I I
'

h 'd Olorl "anos e ;0 sr, ,o:e �erl(:?, su modo o votar, retirando-se imediata em oro ego, sera COI! eCI o, sr,

tentado Dela OPOSICQO, mcluslve o·,
m t d f' Melo Vl'ana determ,'nau enta-o o ,'_

P C B N
- b> , , en e, carrega o por en armeIros,

, , , ao o stante, a_ Impres I' O sr, Melo Viana, ao abrir o se, diriq(l entretanto licença paro a -

são gera! e que o sr Ne:e� Ramos são melo 00 recillto examinar.a nicio da chamada dos deputados, pe
tem assegurada o mOfona para cabine i�devassavel que fora CO!OC(l brir exceção ao sr. Antonio Cor
vencer o pleito, que despertou o �a

.

'da ao lado da tribuna, paro a ato· rea, que necessitava regressar ,pois
ximo inf"res,r não ",� no publico i 'do eleicào .. O movimento no pIe, teria que submeter-se éi hatamearo
cOmo nos propria� parlamentares, nario e;o g;onde, p.otondo-se sobrll ás 17 horas ,0 que foi aprovado pelooferecendo esse mteresse a,os ,por 'tudo a atividade desusada do sr plenario ,com uma salvo de· pafmos"
lamentares u mespetoculo medIto: Valadores, que, carregaml? um moei; Os 'representante!!, em p,roporçõo, RIO, 19 (A, p") -. O j;'lrf'lol
tses parlamentares, dois deputados ··,de cédulas do sr, Ncreu Ramos, .dil' eram chamac',?s e recebiam " enve comunista "Rizopastis" d�clarau que
a um senador, todos da U, D, N, I '.tribuia e conversova com· varios li" lope da mão do secretario e entro ·0 visito de navios de guérro bri
O primeiro a chegar foi o sr, Coe- ,deres" Na ho�a rE'gimental o sr, I vam na cabine indevassavel. doi sa tnn'C05 ás an!lOS gregas "constitue
cpml'oreceram 0,0 ·recinto carregadas .Meo Viana abrtu os trabalhos, anu�\ ·ume demonstração PI·ovocadora da
no Rodrigues, representante piouen I dando que, de acardo com as disp" 'indo poro coocar o voto na urna, 'esquadro britanica no Mediterraneo"
se, que, carregado· por enfermeiros, sições transitarias, iria iniciar o VII elo lado de f ora. Vinte e cinco Os d' emais orgõos da imprensa, no

e� virtude 1da perna ·�ngessado,. toçá? de vice-p�e�idente, O snr j minutos após" votação f"j quan.!,.,
.

entoat", saudaram cc.�. iub�I,'} a visi
fOi colocado numa poltrona especial. confirmar as noticias segundo a', chegou em maca o senador Ado! ta dos borcos da marinha mglesa,
POIICO mais farde chegou uma am- ; Barreto Pinto, como Que querendo berto Ribeiro ,sendo-lhe concedido RIO,,9 lMerid,on(!1) - Somente
Du'anéra trazendo, numa marca de Quais notaria no sr, Getulio Varga; : votar imediatamente poro r e�irar- na proximo seaunda-feira instalar
rodos o deD(ltodo piouiense Anto- �.evantou It questão Ide ordem, I

se. prosseguindo en�ãa a votaçõo se-õo o Senado Federal e aCamara r'cspecti"os mesas

nio Maria Correia, que tombem fi- indagando se poderia utHisar a cedI:! ·pela prdem, de Deputados, devendo. a eleição das dia seguinte,

�lanifestacões
..:fI desagrado tribunas

Rto, 19 (Meridional) II

minutos· o 11". Melo Viana prodá ..

mou o sr. Nereu Ramos eleito por
178 votos contra ·13', 'obtidos pelo
!l'. José Ameri«:o. �lmediatameDte o
sr. Nereu amos tomoupO�Cle, pl'ei
lando CD s:ompt'omisso perante a AIS"
sembleia .. O relDltado foi pl"ocl�ma
do DO meio de manifestações de des
agrado daI galerias e tribu ;J3S ..

AAi I7,IS

ROMA, 19 (A. P,) - Foi pre,D
e vai ser julgado cerno criminoiD
de guerra o general Ramoera, qu:
foi chefe di;, Estado Maior de M!l,
solini, quando este '·entou creor lO

republica ne;-foscista no norte á:::
Itafia, O general Gamb,�r� foi cc'

mandante do forço expedicionarl.<J
que o" ltaHa mandou em ai!"mo ·,d!;
França na guérra civil da Espanha

proçedcr-se rtc
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rREí'EiTURA MUNiCFfoi. D� ELUMEHAU
BALANCETE DA EECEWA mçj'.M1:NTA'!UA, REFERENTE ,\0 MES DE AGOSTO DE 1946

ARREtADAC}.,O TOTAL
CO'DIGO T I TU!. O S ANTE?!OR·· -'00 MES

'GBAL c-s os c.s

RECEiTA ORDiNA.RIA
nH;UTA'RIA

o) - Impostos
I) 11 Imposto territorial
o 12 !m!7Cslo pr6dial .

O 17 3 h1P'JScto' sobre Idústrio
O 18 3 fr�!:c�tQ -de- fr=e!!ç�s

o 25 2 Imp.!);t" !·�,b1t,; exp!�r(;ç60
dústricl .,

c profissões

o 27 3 hr..po�ti) sobre jogos e CE';'(;iSées. ....•...
.

hl - Toxcs
! 21 -1 Tcxns de. e,�pedicnte .

12 4 Tcx-is e custes ;udidédos c r-molumon-
tos

.

sos

2-;
PATRIMONIAL

ncnrln irroobW6i'lO
Refif�n rl� ca�it!1is

!!'-lDU'STRIAL
-: ['li O Se-v'cos urbanos _. . .

3 eH o J:":'tí:'.h";�:,; f6hris e ffiOflufotureiras � •.

RECEITAS DIVERSAS
·1 II O Recc.ito rlc merccdos feiras e matadouros ..

RECEiTA EXTRAORDINA'RIA

., nl O
;:: 02 O

6 11 O A!,enet;iío ele hens pntrimoninis "., , ..

�. 12 O .c:,br'1n<;o elo dívida ativo ".' , ... , , , .. ,

G I·! O
f 16' O
6 )<) O

(;. 21 O
6 23 O

t

�ecétQS de inrlenhcc:ocs e restituicões .

0uct<1s êe fiscalizoç5es diversos :.,
"

Contribuições de municípios . , , , , , .••

Mu!tns .. . .... " .. " .•......

Eventuais

.' \
somo! --

6.8H\.OO
35'L059 DO
46SS�9.7()
522.696,70

247,823.00
10.830,00

2.332,00

12.669,00

19 .27�,OO
16.60(J,OO

2. HO,OO
9.10'},30

310.758,90

1.484,00

1(j.500.90
66.36950
6.889,50

14.721,50
10.073,60

2.097; 726,60

28'5. ln.CO
3 .. 828.00
1.768,(JO
10 .628,00

3 804,00
1 :340,00

348,00

1.768,130

155.00
130,00

50S,OO

40.848,70

2.542,40
7.164,50
1.174,50

] ,716,30
11.380,90

293.118,00
357.887,00
458 317,70
533.324,70

251.627,00
12.170,00

2
-.686,00

14.437,80

19.428.00
16.730,00

2.64500
9.104,30

351,607,60

1,484,00

19.043,30
13.534,00
8.064,00

16.437,80
21.454,40

2.473.100,60

..�

RECEITA EXTRAORÇAMENTAiUA

Dep65itos de diversas origens
Reccblmentos

I
: ..

.

SALDO DO 'EXáG"!cIO ANTERIOR '

..

;.".

D!SPONIVEI..:
Na Tesourail,t
Em I Bancos

,,, 4.706,6Ó
45.029,10 49.735,70

Com�rc!o de
Rest�u,rajt�!!t�e

(EM ORGANISAÇÃOi

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os srs . subscritores do ccpitcl dn "Comercio de
Bar e Rest�rClnte S: A. II em organlzaçõo .. para comparecerem ó assem

bleic gerol dos sebscritores a se renliscr em 2G de Seternbro de 1946,
65 16 hs , ó rua Bom Retiro N. 2 (Edificio Mutuo) nesta cidode de Blu

mencu, Santo Catarina, afim de deliberorcm sobre o constituição de

finitiva da sociedade anonima em orgQ\i�so�ãOt eleger o suo primeira

I· Diretoric e Conselho Fisccl e cata trotar de aSSl!'ÜOS de interesse da

sociedade.
Blumcnau, 16 de Setembro de 1946.

rREDERiCO HEI'-!SCHKE Orgo!iisadcr

VlNCULAOO:
Em Bancos 87.125.50

136.861,20

II ==����'·O'V�:·E�'�OS·�t�.ENTARE: ,.
� Séde Socicl: Av. Almirante Barroso nr? 81 RiO

� Agente no Estado de Santa Catarina:
'1
í J O Ã O P O R T O

l� ... 1! R_UO_15_de�l'-loYembro,
1371

IFOGO - TRANSPORTES - ACIDENH:J

Respcnscbllidode Civil Omnibus

CTronsuentes e Transportados)
i Wi .....,""��! :'j$f!i&iJg.'4'4$í"'" "§'""'"'��"""""�j....,:::;;_::":;:;m

2.097,726,60 375.374,00 2,473.100,60

1'12.694,70

2.270.421,30

4.372,40 177.067,10
Escola Tec!lj��

RemiDg[�JJii.2l
de �';;�;J�,,�rI'CU)'
do ���r��trJál

136.861,20

Blumenau, em 31 de Agosto de 1946
BRUNO GERMER - Contador A. KAESTNER - Diretor da Fazendo

2.787.028,90

VISTO
GERMANO BEDUSCHI

Prefeito

c
• p 2

. (120
O 20 1
fi 2n 2
II 22
(1 22 1
O �n
ti 23 1

o 24
o. 24 1

n 24.2

Ir4
rn

n 40 1

o �n �!
(/ 42
:) 42,1

I) ,J3
!! -1,;3 1

n 43 2

Ij 44
O 44 1
11 -14 �J
!I ·u ?
0444

B·"tANCETE DA DESPESA
CC'DIGO

379.746,40 2.650.167,70

ORÇAMENTA' P!A REFERENTE AO MES DE AGOSTO
T I T U L O S LOCAL

ANTE ,l'OR
DE' PESA

c-s
'GERAL

AD-'UNJSTR�\ÇAO GERAL
. GOVERNO

.'

Pessoal fixo
Subsidio do Pj'cfedo . o... .. ,.

Bepres()�1-úú�5o ao n.csmo
Material permaneu;e ..... , ..

Aqfiisiçfi;; de móveis» utensilios
-rvlal{:ri�]1 ue consumo ,. .

Annisicfi.: de 60111k!.,íivel pio
antornovel . 0.' .• ' • .'••• ;.,. ,' •.

Dcsnesas diversas '

.

Custeio rie veícul-.s. moveis e

niensílicL ' ... , .....

Despesas de trausno Lp do Pre
feito �.:, ....•.•.••.... ':
Diárias ao Prereji,'; .,<i3ndo em

viazern fÔl�n dr) "I\If.u: �jnio .

AD}\m';ISTRAÇÃ:) :7UPEEIOR
Pessoal ÜXD
Diretor do Ernedi'"ll<(! e Pes
SO::11. pad:'ão Y. ' .... , o , _

l�f;;('.r]tiú�Ar�o� padr�,c� I-i � lO ••

;\fn �·er��!j pnrrnanc-, �p� .

AquisicJO de 1110,<:1:, e utensi
lins , ..

]\! r!1eri'l r de consnn-- .

111"J!'e.3S0S e mate";;' i de exne
diente ... � ... , .... , .•..... ; ; •..

Conservaeào de mó . 1>;1<: e uten
sf llos _ .: , ..

Dcsnesas diversas '" « ••• > , •• '.

Servico nostal
.

.. ..

Servi é-o t,�Jefônico .....•.. , .•..

Serviço telegrafico ....•.••.•..

Publicação di expe,.fit'nte

14.000.00
7.000,00

4.950,90

,

4.06�,OO

564,00

900,00

9. lHO.OO
3.500,00

190,00

3.625,80

274,00

·DO MES

c-s

2.000,00
: I. ero,Do

1.300/10
560/>0

277,20

459,00

534,80 45,:!O
3. 164,60 244,80 .

1.081,80 259,90
4. 194,00 699,00

(Continua no página seguintl))

Ruo 15 de Novembro, 1.340

4.413,00 Liquida ii preços reduz idissirnos o seu estoque ele artefatos de

couro, Acobo de receber novo sortimento de reloeios pa;� senhores e

564,00 cavalheiros. Tem sempre novidcdes em obiétos para presentes em ouro,

prato, etc",
.

AUAi'lÇAS DE TODOS 05 TlPOS

f1 O:�'''''''''''"'"",""*!iZ'.''''''''"".==."·c" "

10.�O().O{) m
4.COO,OO 11

I R190,00 � f" I!í .

� . Ruo J5 de Novembro, 357

3.903,00

I
Telefone liJIO -- Caixa

733,00·
.

Oferecemos:

,""-noJO A FAI<P"DO
3 4õ9'40

I
. RAME .....

1 :34ÚC

,.
CANOS GALVANIZADORES

'4.893,00 '. CIMENTO BELGA

_
.",-� ··,·.a.�..,..�..""·_""Z""""'K.. ";;O; _. __................

DE 1946

TOTAL
Cr$

16.000,00
·8.000,00

4.950,90

(EX-FACULDADE DE COMÊRCIO DO i'A{(ANÁI
FISCALIZADA PELO GOVERNO FED=�U..L

Rua Comendador AraújO no. 176,-- Fone 1192 '-- Curitiba .•
Diretor: Dr. LUIZ ANIBAL' CALDERM.!

INTERNATO
.

SEMI-EXTERt�ATO e INlFRi"ATO
CURSOS: Admissão -''- Guardo-Livros -- Auxiliar de Admlnistrxõo

-- Datilografia e Estenc-jrofio
Aulas DiURNAS E NOTURNAS" para am005 os sexos

Aulos avulsas de Dotiloçrofio e Estenoçrof'c
Peçam prospectos

_ Emprêsa 'Intermediaria de �Ji. L Araujo
(MATRIZ EM FLORIANO'POLis)

TITULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇõES
Encarrega,-se ie qua.squer assúntos jmüo ás re

llai'tiç5es públicas de Blumenau, F!orianów.Jis, Rio de

Janeiro, São Paulo e Porto Alégre - Assist+�r;da técnica
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ]TATAI':

Rua 15 de Novembro n? 415 - 2° anda- - sala 1

(Altos ti'" A C apitaI,' ) -- B L U .M ]E; NAU

ou I

900,00
- -.:_-__._-----_

OfIcina própria

EMPRESA COMERCIAL

BLU.r.'.EHhU

Postal, 15

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3 30 2

� 34
3341
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.441

!!442
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ii 60
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384
� 64 1,
�, 8

384
S 841

::: 84 2

39
ii 94
f:' 94 1

.f

.(L
"l' 14
,� 14 1

.. 9
4: "94
� 94 1

.f 94 2

(94a

i
i 1

511
5111

i 13
i, 13 1

i 2

5 21
1)_21 1

:; 23
.... 231

í:i:l
'5�.'
('3

f'g&l
If 31
5'S11

- '31 2

'S- 32
6321
6 33
'33 1

A NAÇÃO

ENSINO PR.IMARiO SECUN
DARIO E COMPL�::Y'ENTAR

PREFEITURA MUNICI ?AL DE BLUMENAU
(Conti.,uaçõo do pá!Jina anterior)

97.190,40

13.285,30

34.254,90

1.350,00

422.00
395,00

5.100,00

44,00

», --:-. ',_
...

,_,- � •. ' �--�- �I

:,- � ..... '� .. :.

19.320,00

4.200,00

4.999,10

45.174,5('

18,667,80
,

9.000,00

18.699,30

5,177,00

542,10

-;--C'"
.

810,00

6.300,00

2,100,00

19.061,40

'''�'I fmpreza Grafica Catanncnse :'. A.
I

ASSEMBLEIA G.�1AL EXTRAORDINARIA ; 1.-
I

,

.

De conformidade com as exi gendas iegois e disposições este-

3,850,00 )�tarlaSi cor/vaca os .Srs, acionistl!s parI! o assembleia geral all'

lraordinaria, que se realisorá ás 17 horas 40 dia 27 de Setembro de
1946, na séde sociol, com a, seguin te ordem do dia:

I, Leitura, discução e votação do augmento de capital prfr
posto pela diretoria de conformidc- de com a justificatiyo epresentndc

2. Modificaçã" dos -estctuto quanto Q partedo capital.
Blumenau, 17 .de Setembro de 1946

OSCAR SCRAP?E SOB O.

550,00

Diretor PresiéeÍlte.

Pessoa' fixo
Dire�vl: do Grupo Eseolar "Ma '--:'C� }'�!'Jr.l-

� - '-

chado de Assis" pa":1 ão I .. , •
;. .' ., 3.300,00

Vencunentos de prc Iessores de
escolas isoladas,' ,e� '( o os titu
lados normalistas c j!ina:-ianos,
padrão I a Cr$ 5:10.00, padrão
H a Cr$ 500,00 e i.adrão.. G a

Cr$ 450,00; comu'r.nentarístas
padrão G a Cr$ 451: 00, padrão
F a cr$ 400,00 e pado ão E a Cr$
350,Ou" não titulados. padrão D
a Cr$ 300,00 • .. . .....•..•. ;

Gratífrcaçã., aos pro+esscres que
regerem cursos sdobrados,
sendo os norrnalist» e ginasia
nos; padrão I a 1t;�l ::lO, nadrão
H a 1M,tiO e pradão (.;'� 150,00;
complementaristas .

'. drâo G a

150,00, padrão F 133,30 e pa
drão E o 116,60; nos titulados
padrão D a Cr$ 1"".00 ••...• ,.

Despesas diversas .

Manutenção da Escc , Agrícola, ,

ORGÃOS CULTUR_ 1 s
Pessoal varíavel •.......•.•.

Biblíotécario ..
'

, .....•...•

Desnesas diversas ..... , ..••

:Aquisl<:§o de livros para a Ri
bliotéca .. , . , . . . .......••

Assínotura de jorn:w: e revistas"
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
Pessoal fixo

, Inspetor Escolarc-p=urão O
Despesas diversas " .......•..

Viagem, de inspeçii;: .. , .

SUBVENÇõES, ' CONTRffiUI
CõES E AUXILIO�
Despesas diversas .

. ........••

Contribuição ao Estado, para.
manutenção dos cur sos comple
mentares anexos aos grunos es

colares, -Luiz Delfír.o", "Santo.
Dumont", "Pedro lI" de Distrl
to da Séde e do n -npo Escolar
José Bonifácio, do,�istrito de

, Rio .Io Testo, a Cr' 4,830,00
"

Bolsa escolar e en. val a três,
"

alnnor na Escola' Indnstrial .•..
.. ..

SERVIÇOS DIVE'P"('S
Despesas diversas, ......•..•

ConsIução e melro,amentos de.. .. ._

escoll}Tes , ... , . .. . .. , ......•

SAUD� PU1lLICA
ASSlSTENCIA HO'�I'lTALAR
Despesas diversas

.

Manufnnção do Hosp'tal Muni..
'cipal .•. , , , . . . . . .•. , •..••

SERV�ÇOS DIVERSnS
Despe&as diversas .......•••.

Desohstrl!.ção de córregos e

riachos .. , , . . . . . .... '. , •.

Dl'ena!!.em e aterro" de terrenos
alagadiços .. . .. .. .

Limpeza de valas, J::oeiros'e sar"
«etas . . • . . . . . . •

'

•..•••.••••

FOMENTO
FOMENTO DA !'RODUÇÁO
VEGETAL
Pessoa] variavel'
Operários do serVlr.C' de fomen
to da produção ,ve�fjal .....•••
Mater,ªl de consumó ......••

Para õ serviço d� 1amento da.,
producão vegetal •• .••...•.•

15.500,00 112.690,40 PREFETURA MUNICIPAL DE BLU
MENAU

2.736,40 16.021,70

7.440,20 41.695,10
.

450,00 1.800,00

422,00
200,00 595,00

821,70 5.921,70

44,00

I?320,00

".200,00

1.811,30 6.870,40

I��lO DA PRODUÇÃO '�! -:!""':r':':,"MW\fl�'.,.� '\�:l!"�","
Pe!lsaal varia.vel ••••••.•••

Operarias do' lIe�_ço de lamen
to da produ<;iio animal .•.•••

Material de COnSUlll'l ,_., ••••••

Para o serviço de fomento da
,-prodoeãQ anim_al .....••••..
Despesas diversas .... , ••.••

Viagenr de interes'le do servi�o

SERVIÇOS INDUSTNIAIS
SERVIÇOS URBA'S(·g
Pessoal fixo
Encarregado da E�tação de Tra
'tamento de Agua. padrão P
Pessoal variavel ..........•.

Fiscal da'Caixa E�(or.omica .•.•.
,

Operarios do .erv. de Abasteei-
'

mente D'a�a . , .-., ....

Ma.terial· perinanente
Aquisição de hidrometroll

Material de t:.n<umo ,,-";,,'-
"Para o sen.! d.e Abastecim.en..e ,/ It,

10.193,10 55,367,60

3.708,50 22.376,3(1

J.5oo,00 IO:5oo,Ofl

-4.9,0780 23.670,10

1.308,00 6."85,or

542,10

810,00

900,00 7.200,00

P�ÇA ESTE LIVRO!
!...

i
RELAÇÃO das firmas contemplo

das na distribuição d e farinha de

trigo paro seus .operérios que de

verõo, sob peno de caducidade do

cóta, procurar, até o dia 25 do co

rente mes, o Sr. Alfredo Knest

ner, Diretor' da Fazenda, na Prefei
tura Municipa!.
Curt Creuz; Emílio Jacobs; In

dústrias Volles Ltda.; Cio., Telefo
nica Catarinense; José Pfeiffer; Ger
"0 rd Schleuss; Evaldo Hodlich; O
ficina Pcdercski; Carlos Leux: A.,
I. Heuer; Cio. Hemmer, Grohl &. IOf ,asinas - 50 gr3.Uras - cr. $ 6,00

Irmãos' Ottt. Kielvagem' Hermann' "

I!l ""'In <Bembo"" ""st. :l

Bauntg'orten; Industria' Tupan;, USIN�S CHI�!IÇAS BRA.. -

Tschoeke & Pawlowsky; E. Neiff!, SILEIRAS S. A;. .

Heino Marcos; Cortume Sander Le-I' C. Posta,I, 7� JABO llGA-

opa Ido Weise; Paulo Meinecke Ar- BAL - São Paulo

naldo Jahne; I. B. Moellmann; Fre I.�--- - -- --.---

de rico Vet€1'le; Navegaçãa e Comér, JOVINA PICOLLI

cio; Tecelagem Catarinense; Ofici- I
, , .

na Deeke' Navito de Waldemar Defrull hOJe a dota natollelQ tio

Gropp; Pa�'a Wippel & Cio.; Fá-, disti�ta e gentil senhorita Jave.no
brica de Meias Fmeschlin' Cortu- I P:�oh, operosa e competente functo

me Huscher & I rmãos Oficina Froe-
'

naria da gerencio deste diodo e .

schlia: Zarling Ind. e Com.; Exp. ! le,mento-d� escol da no�sa elite, so:
de Madeiras Vale do Itajoi; Benefi-, cllol, � �Iha do. sr , �lcQrdo p,cor-.

ciadora de Madeiras S. A. Máqui Prollf,;tQflO do conceltuat'p Hold

nos Bumenauense ltda,; E, Hinseh .

Palmeiras.

Cu�t Germer; União Ind , e Com.
Lt.da.; José Minime; Oficina Reda-"
ção "A Nação"; Oficina Redação. . ,

"Cidade de Blumenau"; Gustavo ,_ A�ustou nupcms com a genttl,se
Kummerloewe; Industria Arno Gie- nhorlta Agnes Meyer, prendo MIIII

low. i do sr. Gustavo Merer e da. Luiz"
I ,Meyer, residentes no norte 'do Po-

--------

'roná, o estimado jovem Vivoldir Si�-
PROCURA-SE n(:ia, \com'fletente''iradio-telegrafi5

ta dI'} servi'1o noticioso deste diár,'O
e filho do sr. Cecilio Silveira E! O�.
Frida Silveira, residente. em JoinvH

Paulo N. le, Congratulamo-nos com o Vivaldi'r
.

pelo 'auspicioso acontecimento.

DOENÇAS DAS AVES
E REMÉDIOS

"��M'
�"jJ.

III'-�=--I�--

NOIVADO

5 a 6 moças, para trabalhos na

fábrica de balas, da-se preferncia
II moças cpm pratica.

Informacões Rua S.
26 - N� Fábrica:

ARNO DELLING
VENDE-SE

Vende-se a linha de onibus COM

í. dois onibus novos, alugo-sef tombem
Um terreno, com coso de madei-', II ca.a de moradia com o respectivo

ra, situado no Bairr,o da Velha, á Garoje.
rua João Pessoa. I Ver e tratar com o Sr. Otlo

Informações nesta 'redação.: Iensen,

VENDE-SE

Dr. Rubens Walbach
.
CLlNICA MtDICA

CORAÇÃO PUlMÃO - FIGADO - INSTES"INOS --- R.INS
ItEUMATISMO - DIATERMIA - RAIOS X - ilETlO

CARDIOGRAFIA
Consu!tó;.w e Residencia;

RUA BOM RETIRO, 12 - FONE, J258
C O N SUL T .A. S: dos 8 ás 11 e dós 3 ás 5 horas

Clube NauticoAme..lea'
ELEiÇÃO DE DIRETORIA

São convidados todos' os Senhores Associados do Clube Nautico
América ,,' poro tomarem parte nas eleições da diretoria, que se realixaró
em o dia 20 de Setembro. ás 20 horas na séde social do Clube,

1I1umenau, 3 de Setembro de, 19i6.
A DlREORIA

Cofégio Parthenon

3.241,00

H.133,5�

OFICIAL-'ZADO
Ruo Comendador Araújo 176 - Fóne 1192 - Curitiba

Diretor: - Dr. LUIZ, ANIBAL CALDE'RARI
Internoto - Semi-Externoto e Externoto

14,133,50 CURSOS - Primário" Pré-Ginasial - Ginasial Cie_ntifico - Exame de

I odmissão em dezembro e fevereiro
,Aulas DIURNAS e NOTURNAS

1.800,00

22.302,40

PQIlI ombos os sexos Pe�om pror.pectos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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' AINDA O EMPOLGANTE TORNEIO
A.,

..,.

" � r V M
o. ·SpC. es ! DE BASQUETE E WOLLEY .�(Continuoçéio da página anterior! ..

D�' Fa.zend" nossos 05 p<llovras elo-
2 A 2 FOI O RESULTADO

giosos que se ouve em todos os quoGRANDE JOGO ENTRE O
drantes esportivos da cidade, com

KANDER E. C. E BANCARIOS referencia a elegancia e sensccio
I nolismo que ceusornm as partidasAproveitando o feriado de' onte-

ele basquete e wollev-bell realiza-
I 20000 ontem o Konder E. C. disputou u-

das domingo passado, no Estadia do
6' 337,80 I

ma partida de f utebol .cont�a uma Gremio ES�'lrtívo Olimoico troirio-. I equipe formada por funcicncrios bon
mos o nossa funqão deixando ennlte

I ccrios, em beneficio do Hospirn] Mu cer
:

os representocões participantes
9 500 00 nicipoL de um modo gero!.
1 : 500:00 I O jogo que fp_i covodi�ho �u�an A elegcncia foi motivada pelo di.
3.991,70 te os noventa mlnu:os f�, cssistidc cipline e camaradagem .. demons

por' uma regular assistanciq que ex- tradas nos lutos e fóro <feias, pelos
ponrcnecmente compareceu ao Es- edveesorios que se degiQ<fiaram va
todo do' Grémio Esportivo Olrnpico, lentemente dentro da� conchas e
local do pugna, gentilmente cedida

se confraternizaram ao <feixarem-
1.518,70 por suo digna diretoria, aplaudindo nas vencidos e vencedores.constantemente os vinte e dois ho- A sensação fpi sempre crescente

mens em campo pelas suas magnifí 'pela tecnice, fibra e ardor com aue
853,00 cas jogadas e perfeitos lances tecni

os antagonistas procuravam a vrtG
cos. Sr. Ccndido Silva, apitou esta 'rio para as Suas cores.

567,00 partida. Niío só aos integrantes dos equi-No decorrer do tempo regulamen pes vencedores, como a todos O!
1 .363,50 ta r, com ambas os equipes jogando que tomaram parte ativo nesta coin

um futebol <;<>nvincente, o "plcccrd" peticãp, os nossos efusivos porebens
marcou a, quando então terminou a e que os seus próprios feitos lhes sir

•. 000,00 manha futebolística que agradou pI vom de estimulo poro os disputeis
namente os espectadores. 'futuras •

Depois do 'j oqo foi servido cnopp : Brllsque que até a bem pouco
1.426,70 aos jogacli1res, diretores e reservas' não linho expressão como praticados dois rivais, terminando o fes mente dos esporte da cesta e volleytinha esportiva na maior camarada-

,merece pelo que vimos, um lugár
1,626,50 gem.

'

i .destacado ,haja visto as partidos ipForam autores dos tentos do quer, godas contra fortíssimos adversaria!
477,00 dro Konder: Soda e Genésio. I que lutaram com energia e redes

O jO!lO jue fai em borneno�,em' OS recursos tecnicps poro não se-
00 Sr. Prefeito Municipa le em be'

�m surpreenddos pelos "rusque"neficio do Hospital Municipal ren
ses.

.

deu uma importando superior a Cr$ 8rusque é hoje, sem duvi-'C',. UM
10.400,00 ZOO,OO. Município 'onde o esporte em SUQ�

OS quadros foram assim constitui diversas modalidades constitue'ri! SQ
dos: rias ameaças paro todos os clube!
KANDER: - Ne!sGn, Antonio e desta região catorinense.

Henrique - Paulo - Kuehnrich e Devemos o realizaçéÍo destes COM
400,00 Lima - Genésio - Leitze - Argemi pdiqões ao Deoartamentr de Atle

Ta - Sado e Manke. tismo da Liga Blumenouense de Des
BANCAR lOS - Waldir - Guima

portos' e aos seus dinamicos e m
rôes e Kestner • kunít:z: - Tulio -. éonsaveis diretores que .não med;

11..375,00 Demarc"i - Laro - Lins • Teléca'
ram sacrifícios para Que em Blu

Francisco NageL menau fosse levádo o efeito um Tor
'neío de tamanho .expressão.

:SE!{Vi'."OS TECNl(.OS E ES
PECIALIZADO::

Pessoal Ifixo
.

Contador, padrão lJ ..•. ,

Aaencia Municipa I ;lf� Esta tis!':
c.;: padrão V , , .

�

, .

Guardu Livros; padrâc N
Escriturúr!o, padrã» II

"

Quatri Auxiliares de Estatística
nadrão H�' ... ,._: "0 ••• , ••••••

Alnroxarlfe, padrão fI_ .

Aaente Florestal, paü' ao li
:fyi";terial permanente , , .... r:
Aouisíçâo de moveis e utensi
-lios .. , ,_ ' .

Material de conSUIJ1J ,

Aquisição de livro", c impressos··
Despesas diver�as. .

, ::.Diarias a Iuncíonám s em "VIa

aem a serviço , . ' .•.. " ... ,'. ,.

Despesas de transporte de func,
a .serviço . .... ... .

";
.•. :

• � '.' •.
,

Diarías e transporte ue funcio
nárlo dà Agencia de Estatística··

SERVIÇOS mVEBSOS
Pessoal fixo
Porteiro, padrão H ...• , .. , .•..

Contínuo, padrão)! ••....•••

Pessoal variavel .. . , • , ...• ,

Mitorisfa ., , .

Despesas diversas ., , .•

Serviço de limpeza <l.i Prefeítu
1'a ••••.••••••• " ••••••••• "","
Fardarr-ento para o contínno e

motorista
_

EXAÇÃO E FISCALJZAÇAO FI
NANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO �UPERIOR
Pessoal fixo

_

Diretor da Fazenda, padrão Y
Tesoureiro, padrão H . . • . • • ••

..

Fiscal Auxiliar, padr:�o M ..••..

Escriturário, padrão H
Escriturário, padrão J •••••••

Quebras no TeS01!r{'}:",(, .....•..

SERVIÇOS DE ARRFCADAÇÃO
Pessoal variavel .

Percentagem
.

aos lntendêlltes
(6%) s/arrecadaçã(l ....••.••

Matel'ial permanen�e . _ .

Aquisição de movelS e uhinsi
lios" ,. . ........•

Material de consun�o.. . .

Aquisição de talonal1os, livros,
etc. . , ........•

Despesas diversas o

Percentagem para ('(,brança da
oivida ativa .... , .. , . , ...•.•.

.

SERVIÇOS DIVEllSOS
Despesas diversas . , , . _ ... '.' o

Diárias fi funcionári0s em VIa

gCln , ., ....•• ,_ .... ,."- .•....

Despesas de transp0rte de fun
cionários , :

.. "

Qróta do lançameDl/! do !.n:tl�OS
k sobre industrias '.' profJssoes
SEGURANÇA PUBT ICA E AS
SISTENCIA SOCiA1:_ .'

ASSISTENCJA pm h.JAL
Pessoal fixo
Carcereiro, padrão I) , .... o o •

Pessoal 'variavel ........•

'1 rês guardas monir;1)ais
Despesas diversas , ........•

Fardanlento para a._�',llarda nlU

llieipal , .. ,' .. , .. ,

'

..... , ....

�1:'QVEi�CÕF:S. CONTRIBUI
ÇõES E AUXILIOS
ves'pcsas diversas . .. . .....

C0ntnbuição ao E,�� "do, . para
manuienção do DCi>tacamento
PolichtI " . w .. 6 .. 6 • _

_

.. " :
..

Cont:nbuicão ao A ... ; ,(. Colonla
Snntn Tereza (LeJ)l()�àrio)
ASSISTENCIA soc/, L
Despesas diversas .... , .. , .. o

Esmolas a indigentes . , , .....

Sepultdmento de iw.iwenfes
,

AS8�sLcn�ia a presl?'� l�obres,
Amparo á 1l1ll.ternunr,e e a in
ftlllCii:l .. .. .. • .. .. .. .. .. .. '" ... -� •••••..

EDUCACÃO PUE�ICA
ADMINISTRAÇÃO ';UPERIOR
'Material 'permanenh' . , .

AClUis,ção de móve,', e utensi
lios . " ., ., " ., .';., ·0 •• ,

l\Taterial de consu.Df' .. , .

Material didático em geral
Despesas diversas . . ... , .•.••

Aluguel de prédiO:Lh::��i�:::�.··

,

� �":'

4.916,80 4.9J6,80

2.357,60 942,5ll 3,300,10

328,00 15,00 343,00

392,30 15,00 401,30

8.050,00 l. 150,ca

1.200,00
5.537,80 800,00

8.500,00 1.000,00
1.500,00
3,491,70 500,00

1.518,70

731,00 122,00

401,00 166,00

1.143,50 220,00

3.500,00
.

500,00

1.026,70 400,00

6.460,50 1.166,00

417,00

9.100.00 1.300,00
1.000.00 1.000,0'0
3.750.00
3.500,00 500,00

350,00 50,00

10.500,00 875,00

2.100;00

15.763,30

300,00

1.050,0

1.470,00

3.922,50

5.800,00

712.80
768,00

10.462,30 :r.163,50

9.200,00

8.000,00
3.750,00
4.000,00

Dr. Âvres _Gonçalves
ADVOGADO

JUSTiÇA DO TRABALHO

Comarca de Blumenou

2.400,or

E O I T A t Rua 15 de Novembro nO 415
.

.
.

I 20 andar - Sala 1
O Doutor Oscar leitão, Jui:z: de IDireito da Comarca de Blumenou, (Edifício"A Capital")
na fórma da lei, etc.: I � _

FAZ sabre que a este lu.za foi

apresentada uma reclamação par

Walter Kath contra EIICH LOTH;
E . como não foi encontrado o refe
ridó reclamado; pelo presento fica
o mesrno citado para comparecer iI
oudiendo do julgamento da aludida
reclomóção, o realil:or-se dia quin
ze (15) de Ouubro vindauro, ás ca

torze (14) horas, na sa!!l propria
do'edifício· do Fôro local, ,sob os pe
nas da lei. Dado e' passado nésta
cidade de Blumenau, !lOS 6 de sete

tembro de 1946. Eu, Osvaldo G.
Nóbrega, Escrivão interino, I() subs
crevi. (ass.): Oscar Oeitão. Juiz
de Direito .- "Confere com o ori

.gillOl, afixado no lugar do costum"!".
O Escr. Inta.
Osvaldo G. Nóbrega,

Ma "c:eoe;t"o., ��Jir .

p!nteiroi', Pe
drell'os

Precisam-se. Paga-se bem.

Informações no "CONCISA".

Rua 15 de Novembro, 760
6.813,30

_--
-------------

ENDE-SEv

1.470,00
Quatro comas, uma de �asa� e

tres paro solteiros; 7 cadeiras, 1.
sofá; 2 cadeiras; 2 mesas, sendo u

ma grande e outra pequena .

Tratar com O sr . Emílio Mor�
Senior, á rua São Paulo, Z61,3.922,50

5.800,00

772.80
768,00

E. ANDRIÁNI & ciA. LTDA .,
estabelecidos ��. ruo C0r.anei Cu-

.

nho n.. 10, no cidade de Tijueas, neste Estado, fabrrcantes d�s �farna-13.625,80' das telhas francesas, marco "Aranha", comuni,?o,m. aos .seus omf'.9bo� .• ,

Ih rn ntos feitos em sua o rIca,fregueses que, dado o aumento e rne ora e

O MES' DE, JANEIRO-

d" de atender - A PARTIR D
.' "estorao ern con 'çoes .

.

.. ,
.

"

er pedidos de te-DE 1947 - por preços relativamente baIXOS, qualSql! .

lhas, telhões e tijolos de orgila.
. d' .

a tod'l5 o� con-. .

d a oportuMlda e para aVIsar .

Ap",veltom Oln o

"m ,respeito ao procedimen �o de ce,to!
sumidores dos seus produtos - c

t o classificação dos seus arti-
I d �" sómente garoR ern

especu a ores -

d�d- d' 'tomente pelos mesmos 011 pelos setls repre.
gos quando ven i os Ire

sentantes autorisodos.

671,80 671,80
.'

7.892,50 135,00 8.027,50

70,60 70)50
(Continuo na pógina seguinte)Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Página 5 A NAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
(Conclusão da página anterior)

D'água •.....•.....•.•....
Despesas diversas

Luz e força para os motores
INDUSTRIAS FABRIS E
MANUFATUREIRAS
Pessoal variavel

Operários do servo de extração
de pedras .

Operários da Fábrica de tubos
de c�{�����h 'de' C;I��li�o'

.

Para o servo de fabricação .de
tubos de cimento . . .

SERVICOS DIVERSOS
Pessoal "variavel

Veterinário do Matadouro .

Encarregado da Feira Munic .

Despesas diversas
Aluguel do terreno da Feira
Municinat

..

DIVIDA PUBLICA
FUNDADA - INTERNA�
AMORTIZAÇÃO E RES,.
GATE <

Despesas diversas
Amortização da Divida Conso-
lidada . .

.

Arno-t, dei emprest. contraída
na Caixa Economicn . . .... _ .

Federal •..... .. •. . •...•••••••

.JUROS

.111II'OS da dívida consolidada
FLUTUANTE AMORTIZA-
CÃO E RESGATE
Despesas diversas
Amortização da Divida
tuante .

.TUROS
Despesas diversas
JUrO" d", Diviib flnhHl.nte
SRRVICOS_ DE UTILIDADE
PUBLICA'
ADMINISTR. SUPERIOR
Pesoal fixo:

.

Diretor de O_bras Publicas, pa-
drão "Y" . , .

Fiscal Gerá', padrão "P" .. � .. "

Chico· Fiscai's Auxiliares, pa-drão ' "11,01" • • .••••••••••..••••

}!-F!s iFisc�is "Distritais, uadrão
Pessriâl' v�riã��( .: , .

Assistenda tecnícn e aprovaeiio de planta
" Desenhista. . .............•

1\fateriaJ de consumo
};.'!uisicão de material de ex-
nedienté -.. . _

.

De-nesa., diversas
Diádas á func. quando em
vÍflgem de servico ,

.

Despesas de transporte de func.
em servico : .... . . . . . . . . . . . .

"

ICONSTUCÃO E CONSERV.
I�OGR PUBLICOS
Pessoal variavel
.Tardinei'rQs . . . . .

Operãrios (lo servo de ruas, pra-
ças e jardins . .

.

Material de consumo

?ar� o servo de ruas, praças e
.l:lrdlns . .

.

Desnesas diversas
Tranp. de mat: .P'. o erv. de
rnns. nraCfls e jardins .

f:ONSTRUr.ÃO E CONSERV.
DE RODOVIAS
Pessoal variavel
Operários do servo de estradas
e pontes .

Material de consumo
Para o serviço de estradas e

pontes . . ..................•

Despesas diversas
Transp. de peso para o servo de
estr, e pontes . . ;'...•..
Cc,nserto de motores e maq.

..

SERVo DE LIMP. PUBL.
Pessoal Variaveí
Onerários do servo de lmp, pub...
Materiaí de consm:l1o
Parn o 5e1'\:. de Iirnp , publica"
Desnesas diversas
Remocãe de lixo e conserto' de

.

veiculos .. .. � DE'CONSTR. E CONSER\.
P"ROP. Pú"BLICOS
Pessoal variavel
@nerários �do servo de proprios
nnhEeo!,: • • • • •••••.••••••••

Material de consumo

Flu-
............. -..... oi ...

79.148,50

3.166,20

6.798,10

6.996,00

4.600,00

3.600,00
2.450,00

400,00

41.300,00

275.723,20

25.775,20

31.593,80

2.760,00

6.300,00

24.000,00

7.700,00

7.516.60
2.811,00

712,00

1. 152,40

1: 153,00

3.055,00

32.465,40

.rO •• 66.481,70

5i .569,1"0

195.209,80

28.9>'5,40

,2490'1.10
5.907,00

17.191.30

699,00

4.573,00'

5.059,00

217,10

4.672,90

1.431,')íJ

1.400,10

600,00
350,00

400,00

34.465,40

900,00

3.750,00

550,00

1.000.00
550,00

215,00

35,00

648,00

16.607,90

24.193,50

12.231,60

5.854,30

11. 718,20

3.477,50

2.809,10

(Continua na página seguinte)

3.344,00

3",,,;71 �n! do
5.907,00

I
20.66880 l

I
699,00 I corretar lega!iscdo ce Imóveis. - Rua 15 de Novembro, 760, tele�o

Ine 1467.

7.382,JOl1'
-

-,A-ã-'-�-�-X-'-""-é-,�i31.r d� ,��§C
.

�óci
Com noções de contcbilidcde, boa caHgrn-fia, Got[!=ogrcdo, cncon

trc colocação bem remunerado. Dó-se preterencic c pessoa que j6 i-e-8.403,00
nho práticc do rama de transporte. Os candidatos quei ..om dirigir-se ó

caixa n. 38, deste jornal.

8.220,60

8.396,10

4.600,00

4.200,00
2.800,00

800,00

41,300,00

310.188,60

25.775;20

31.593,80

2.760,00

7.200,00

27.750,00 .'"

8.250,00

8.516.60
3.361,00

712,00

1.367,40

1.188,00

:3.703,00

49.073,30

90.675.20

63.801,20

195.209,30

34.850,70

Firma no Rio d e Janeiro está interessado em adquirir pluma
beneficiada, pera fabrico de almofadas: aceito fornecimentos mensais.

Remeter com urqenckr, amostra, preço e outros detalhes, por via céres

paro
INDUSTRIA DE ESTOFOS IT LTDA.

Ruo México; 128 - 20. sobre-loja 4

e
VENDE-SE uor preços convenientes os seguintes maquinarias:

A - J locomóvel "WOLF" de 65-75 PS' com 12 tubos de reservo

(novos)
B - 1 serra defita "KIRCHNER" para serrar tóros até 10 metro

de comprimento, com vagonete, trilhos e aparelho poro desdobrar, tudo
de ferro, acompanhada do seguinte:

J aparelho para desdobrar, 1 maquina para amolar serres, 1 má
quina poro laminar serras, 1 aparelho paro soldar serras, 2 oporelhos po
ra alargar e igualar os dentes, 3 martelas para bater as serras, 3 re

guas, -1 chapo fundidor 1 bigorna 60 quilos, 1 guindaste movei para ées-
carga de tóras.

'

C - J torna (lcminudeirc) "KAPPEL" de 65 ctrn largura para
laminas de 15 diferentes espessuras, acompanhado do seguinte:

J tanque de ferro 3 x 1 x 1, 1 serra circular, i prensa para cha
pas pequenas, 8 prensas para colar assentos de cadeiras, 1 maquina im
pressora com cliché, para os assentos de cadeiras, imitando palhinha, 1
estampa, para assentos perfurados, 2 lixadeiras.

O - Máquinas diversas:
1 maquina para fazer cabos de ferramentas
1 máquina furadeira de corrente incI. 1 maq. para amolar cor-

rente .

máquina de iferro e madeira para calltilor e macho/lemea.máquina com esmeril para afundar serras
cepilhadeira 40 ctm c-intermediaria
cepilhadeira 28 ctm c/intermediária
desempenadeira 20 ctm largura
torno meia automatico com muitos modelos
torno manual
Ii�adeira de fita c/intermediaria
lixadeira com cilindro pequeno
ventilador (exhaustod
roldana para 1000 ,kilos
roldana poro 3000 kilos
serro circular
serro circular com 2 eixos para mudar

1 . folho circular com dentes postiços 50 ctm.
2 prensas grandes paro compensados sobre rodes ti.. ferro
T tornilho
2 rebolos
Div. ferros paro molduras, brocas, correios, lixa, aparelho para

travar serras, canos de ferro e radiadores, trl''1smissões, po
lias etc ...

Os interessados çueirorn dirigir-se a:

GUILHERME URBAN
Caixa postal N°. 143 � JOINV!LLE - SC

Um lóte urbnnovsituado na bo irra da Pcntn-Açúdo, ci margem dn
rio com 24 metros de frente e fundos até o rio 6ü metros, sendo um

Iodo 66 metros e do outro 58,50.
- Uma caso, (sobrado), sito Q rua 15 de Novembro.
- (.:uas coses, senda urna n.a Rua "-Aato GiOSSO c outra Q ruv

Amazonas, (;:míximo á tecelcçem Uniôo l ,

- Diversos lotes urbanos á Vila Boa Vista.
:..._ Dois lótes sitos no quadro urbano da cidcuje

- Dois lótes sitos á Vila Victor Konder, livres de E'rlchcnte.
- Uma farmácia situado no interior do municipio, propcrcioncn

uma renda cnucl de CrS 120.00 0,00.
_ 120 ações do "Corturne Á é.Jrl5D Scndor S. A."

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pí\.EFEITURA MUNICI i'AL DE BLUMENAU

Para o serv, de pronrios publ .

municipais . .
.

lLUl\lINACÃO PUBLICA
Despesas diversas
Iiuminacãe publica . .

.

Ampl. da rede eletrlca e subs-
tituiç.ão de lampaôa.;;. ' .

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO
Pessoal fixo:
Ancsentados e inváiidos
INDENIZAÇõES, REPOSL
ÇõES E RESTITUIÇõES
Despesas diversas
Restituicôes de impostos taxas
de exerccios encerradcs
ENCARGOS TRANSfTORIOS
Pessoal va-iuvsi
Para admissãe de extra-nume-
rários . . .

Despesa- diversas
Salário-família (Cr$ 40,00) .

Dor dependento . . ,
.

Desp. bancarias com pgto. á
Caixa Economíca . . .'

.

PREMIOS DE SEGUROS E
IND. P. ACIDENTE
Desnesns diversas
Acidente do trabalho .....•..

Contra fo�o, .
' , .

SUB,YENÇÕES, CONTRIBUT-
CõES E AUXILIOS
Despesas d.versa.,
Subv. concedidas 110r lei a l'·V.
insfitulcêes . . .

Contr. ao Dep. das Municioat .

i'reta:de emol, ou custas 30

Oficial d,) Reg. Civit e no .Iuz
pp'" r-elehr. cas. !l�S�. '!obres ..
Cnni,.ihl.1i6ín an I. A. P. I.
(',on_[rihl1 S{'l_:io no I. _-\ . P . E . T . C ...
Cr"1h';bpi"fio ao L.B.A.
rnVEI'1S0S
De-n('s� s r1i-'ersas
fIOl1nr:ídos. cus':),.:; e outras
clf:::r::c.'<lS jtlflic:úyins . . ..

Ik.r;es�l" imnreYist�ls .

Dl',n. nnlic\cli c judiciarias .....

Aquis:c5o de placas

(Conrinucçdo do pV'Iina nntericr.I

o GENERAL DEGAULLE ACONSELHA O POVO tRANCES A RE- ma nove Assembleia será eleito em rol Oegaulle falou contra o proj"

I
90 da anarquia. Acrescentou que

JEITAR A NOVA CONSTITUIÇÁO Dezembro para um periodo de 7 to do Constituição da quarto repu as re,formas intr,oduzidas fora,m as

,
meses. E quando o povo votar no blica francesa, afirmando [ue a mes mesmas rejeitadas pelo nação no

PAR,S, 19 IA. ,P.) - O ge- I
rol ��gaulle, ac�nsel�?ndo .0 povo, terceira Constituição elaborada pe ma cc!(>ca a nação diante do p eri referendum de Maio ultimõ.

nercí Dcqcuile declarou esperar que

I
a rejeitar o atuo, projeto do Cons- : I A - LI' derô t t

'

.
. . _ : o nove s�ernlJ" e,o, po era vo ar om

'j. po�� nq:, ace!te. o novo prcjéto �(l tllu.çao,,, �eclorau que o novo es- tem pela conservação <:\?S deputa I If�
_onslltu,eao, omcc que essa rejer- cctuto 1100 estabelece um chefe d

..

D f
I

'ão si nif-i ue o rolcn amento do .

ospor mms CinCO Q?os., e�;o or-'

. g q. .

p
d � I

de Estado recrlmente diçno desse no mo, acentuou, se Gv,targ o pletora
� cverno prOVISCi'JO Q rança. me". Acrescentou Degaulle que, das eleições".
PARIS, 19 (A. P ) -- O gene- se o ConstituiçÓj'> lor rejeitada, u-

I PARIS, 19 (A. P.) - O gene-

5.936,90 5.936,90

2J.538,50·

7.454,40

16.403,20 37.941,70

14.105,106.650,70

2.700,00 2.700,00

D 10.39},50 1.600,00 11.944,50

2f..592,OO 3.280,00 29.872,00

408,50 45,10 453,70

,r:8'Hl,10 16.838,10
2,499,00 2.499,00

e

'lli7 ('911 00 2.200,00 19:290,00
15.000,00 15.000,00

6.€0<; 80 1.577..90 8.179.70
1.0'500 172,50 1.20750
678,20 112,40 790,60

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORlGENS

16.64'170 100,00 16.74ó.70
600,00 600,.00

2.946,10 2.946,10

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

1.612.754,70 262.225,60 1. 874.980,30
:r�

108.55O,30 44.340,90 152.891,20Restituições

o
Diretor: HONORATO TOMfLIN" - Orgão dos "Diários Assccledos"

Blumenau - 60. feira, 20 ae Se tembro de 1946 - NumerQ, 755

Honora to TODlellD
Poro os que mourejam nesta casa rientaqão politica deste diário; Ho

o dia de r.:>je é do mais intima 50- ! '''Prato Tomelin. sempre pautou os

tisfaqão, qúando comemoro -seo pcs
'

seus atos nas lides [orncllstlccs com

sogem do aniversario notalicio do; critério, ponderação e, acima de tu

'nosso prezado diretor, sr. Honorato' 'do, senso de justiça. Congratulando
Tomelin. Esse acontecimento nã/o nos. com OI nosso diretor pela, grato
podia deixar de ser grato e intenso efemeride de hoje, os funcionerioios

jubilo entre nós, que sabemos ava- deste jornal, sentem-se no dever pre
lior da capacidade de trabalho, de, cipuo de associar-se ás merecidas

espriito de iniciativa e da eleva-, 'homenagens que s. s. receberá dos

ção de se'ntimentos que sempre ena' seeus inumeros amigos e admirado
breceram os atitudes, cívicas e, mo- ! res, expressando-lhe votos pela feli
reis de Honorato Tomelin, que nun cidade pessoal.

c� mediu sacrifícios ante as dificul;
-

----------

dades e ;obstaculos que se antepoem ,AS ELEiÇõES ESTADUAI� SERÃ1)
no cumprimento da nobre missão de REALIZADAS A 19 DE JA
servir á causa da coletividade e,..;,., NIIRO VINDOURO
dos interesses nacionais. Na ardua
fmefa de dirigir este dia rio dos Dia- RIO, 19 (Meridional) -- De 0-

rios Associados, em todas as fáses corda com a Constituição promul
da atividade jOl-nalistica de "A Na- gado, ontem, que marcou o dafa das

çõo", Honorato Tomelin tem sabic:\? deíçães de governadores e assem

desicumbir-se do seu mistér com ti- bleias egislativas poro o primeiro
'recir';{

-

ir!f'�flisel!c'il'; 'er 'jJII}m 'V1o rlol!'ingp, 120 dias cpos !' promul
meis, 'pela suo experimentada vida

I
gação, o proximo pleito será rear.

.crrcves de atividades, ha longos a- I zado no dia 19 de Janeiro do ano

nos, exercidas em outros setores da; viridouro.
imorensc ndigeno. Pelas suas ati-j ----------

tudes dessossombrcdcs, e coerente O PRIMEIRO ENCONTRO DO \.1-,

I :::T:sB::;:i���squeA:�:�::ç::: �:�'P&��N�J;RA coM O

,

ENTRE A ARGENTINA E A RIO, 19 (Meridionaf) '-".... Assisti�

I
IUGOSLAVIA mos ontem o primeiro encontre do,

"

, senador Carlos, Prestes com' a pre
BUEt-lOS AIRES, 19 (A. P.l sidente Dutra. Foi no Palácio dó Co

'Anuncie-se que a Argentina e a .Iu-, tete' onde o lider comunista com

go,(avia restabelecerão hoíe as suas I parecu acompanhado do sua banca-,
relações diplomaticas .0 general Líu Ida. Quandp o Presidente d'3 Repu
bonir lIich, chefe do missão co- blico acabou de pronunciar o 'seu

merciar iU90�lavo, assinará o nota,' discurso, o senador Prestes aproxi-
oficial em nome do Seu país. mou-se e apertou-lhe o mão.

O GRANDE BRASILEIRO FESTEJA ['-lOJE SEU ANIVERSARIO NATA-

1.200,00
'

LICIO !
RIO, 19 (Meridicna() - E' aspe- qa Constituição, do deputado da Ú.

306.566,50 2.029.071,50 .-ado hoie ou mais_tardar amanhã D. N. do Piauí, Helvecip Coelha

pela manhã nesta capital o Briga- Rodrigues, com a pemo engessado,
757.957,40 deiro Eduardo Gomes. O eminente numa cadeira de rodas, enquanto (I

militar nãa deu qU<l!quer noticio do !ir. Getulio Vargas, completnr"ente
2.787.028,90 dia da sua, chegada. Sabe-se apenas :ão,· ficou repousando em São Bor-,

(jue ele está vioiando de regresso, Ia.
á !latrio. Amanhã é a dota de i RIO, 19 (Meridianalt - Não
seu aniversario natclicio . COmpareceram apenas quatro cons-

-------------1
tituíntes na solenidade de ontem da

O BRASIL EMERGIU '
p�cmulgoção' da nava Constitlllção.

,

' . . •

I : Soo e!es: senador Adalberto Ribbeí

,. (C I
-

dI")
l' ro, da U. O, .. N. do Paroíba, que

. onc usoa a a. pagina <lncontra-se enfer�o e preso ao lei

. . .."
to, fi deputado AIIJrico Pach�co, da

•

CIO aos prece�tos materoals: 'Nos_re U. O. N. do M'3ranhão, tombem

I p�esentantes o

pov,o brasileiro, leu gUQrdando O leito ,o' de!lutod" An
.nldos sob o proteção de Deus, em tonio Maria Correia da U O N

I' Ass.em:bIQia Const�tuinte, I,Jlor,o or do Piauí, hos!litali�oclo ,,�m .}'irt�
gaOl%ar u m regime derrj"lcrotico, de d e recente ocidente e o' < G
d."c�e�amos e promulgamos fi Cons- tuliQ Vargas, que acho-se e�' Só:

\ t�t:,IIl;ao dos Estados Unidos do Bra- Barja.

II sll .

.. . "RIO: 19 (Meridional) - Compare
. RIO,. 19 ,(MeridIonal! - Quando ceu o soler.idode d... promuhocõo
comunl�ova, ontem, do presidente da Constituição o interventor de Sãa
Dutra, no Catete, a promulgoção Paulo. Convidndo pelo deputodo Au

d? nova q'lnstituiçãa, o sr. Melo reliano Leite, do U D. N. numa
. ",':,ana achavn:se ladeado do src Ota palestra, poro ir até O sala decafé

Via Mangabeira. afim de COnverSarem Ulll pouco, <)
sr. Mocedp Soares renunciou, dizen

RIO, 19 (Meridional) A ím� 0'0' ""aqu' •

b• U f o pouco �ou-me em ora.

pTenSQ destaca o comparecimento, Estou 50 esperando o chamado do
ontem ,no Assembleia P<lfa assistir nome do sr. Getulio Vargas para
o solenidade da promulgação da no� ver a que vai acontecer ... "

RESTOS A PAGAR
Pog::lmCr;i03 1.200,00

1.722.505,00

Saldo que passo paiO o mas de setembra

DiSC?:iMlNAÇÃO DO SALDO:

DisDcnivd:
N:J' TeEo!.�riJriQ
�1!l ", t. Rio Teóto

295.409,90
55.982,70

19i,60
294.271,80

{iit. ltoupa·ta
B�r.CDS Cr$ 647.856,00

Vincubclo:
[,;1 Bancos •• ... ... •• � ..... � • � • "1 • f • ... • ••• 110.101,40 Cr$ 757.957,0

Bhm\enou, em 31 de J\gosto de 1946
IlRUNO GERMER - COlltodor A. KAESTNER - Diret, lI.. razEh<J_

VISTO
GERMANO BEDUSCHI

Prefeito

F E R I DAS,
E M A 5 I

INfLAMAÇÕES�
COCEIRAS,
FRIE RA

"NUNCI=i EXISTIU IGURl

5 I

ETC.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




