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OLMO, 15 (A� pg) - O Parlamento finlandez loi iofor ado de
a decisão da Finlandia fosse dada até o fi

Nenhum brasileiro digno noite, ternos i) l''.''jJouso de um

I própria Patria deixa d\e tpl' lar que não é varejado pela Gcs-

grande orgulho quando, tapo, nem visado pelas bombas.
� Londres e de \'(!ashingtiOa, das 1'CI1:05 uma .paz relativa .

esquadras que estacionam errí. Muitas pessoas '5€ esquecem
Natal, ou dos visitantes ilustres

..
disso. Resmungam contra tudo

do Brasil, partem expressões de" e contra todos, Queixam-se. Ca

justo reoonhecímento ao nossa lun iam. Semeiam o desanimo e

esforco de guerra..Nenhum (k�. ti dcsconílanca. Servem leviana
nós pode fugir a emoção d� um mente' ao inimigo que sabe tirar
trtumío quasi individual, quan-i] nartído das menores falhas', in

do em «mauchettes» sensacionais. troduzír cunhas nas menores

e em grite}s dl·c. [ornaleiros, fi�.' brechas da frente interna.
camos sabsndo que os rapazes Falta-nos mais (i()mpr�1einsft::J;
da FAB afundaram para sempPt) mais espírito .de renuncia. NE)o
um submarino. E já presentlmos, entramos na Iguerra para auie
num fremito ele gloriosa :aI2-, rir proveitos, }.;'em pára ganhar
gria, as impressões que nos hão: vitórias fáceis. Entramos para. lu

de vir, quando a H'OSSa bandeira . taro Para V(C!1C'ef durarncnto. E,
tremular nas terras reronquls: 'principaIm::''Il(>e, sntramos livre e

fadas 30 i-rímígo, marcando asI,�')iPQi1tanemnente, porque as mui
""")"ia'''� [la 1""'SS" ill\·;>l,tU'-j.o. "·'··r);-"::t"v'-" ""1-; ' " 1'0 "n.�!': <:'''n'�i'l''�''�I; 1\.\ .l .. � '-' • .tU ...... j

.

....., .......�......... i.l._� v"" Á\.i J,. li;.i ! u .. � <...::'''-...' .. -''- ...... -" .... ��

Entretanto I soe nos jmp'D:ml()� to de bl'ioo nadona! foram pedir
ao respeito dos TI.oss'Os aliados, ao Presid'Cnt� Vargas qUi� de

se \:0 EX1<eriof, a ll,ossa atitude clarasse gu·erra. á Al�manba.

só l1lel'eC3 aplauso 'e cónfiançl:l, .

Muijja gente s'e ,esquece disso.

muita consa ai!nda está faltando E s'em qu-er:�r está fazendo mal

pOI' aqui. Falta a multos cios nos ao Brasil. QU2m t>em uma grande
sos comel'lCía'nt·�s, a oo�Úprof:"211< taf{�fa não -pode -embaraçar-se em

sto de que ·�s;t['l. nãoo é a 'hQm teias de aran·ha. Chpgou a nossa

para aumel1tar a coluna do «Im- vez de repetir Mussoli:ni: "Pre

ver, \10 "lívr{J caixa, mas a hora: • cisamos mais de canhões qU2 de

de renunciar 'pdo bem colelh"io, i ma\�teiga:-. Para que um di::l IM

p.ela iranquilida:Je da h\:mte in-! já man;eiga para todos.

terna. Falta a muitos psrtÍcu- 'I!
'
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Jares, a c.oUSClencm de qu:.3 a hu·

manid�de inteir� .\e.stá vivendo IBombardeadas illsta'"
os maiores sacnflnos; que ba,

II
- �"1IiÍ!

milhõe� d� (]::s'}brigad,:s na Eu- =ilçOeS ferrovulrmaS I.e
ropa; fammtos qU'3 nao fazeí11l p It!l�t"�n�fila pnrque nada podem ,esp'8-' rIjj� GQillll�
rar; famili:is enlutadas pela mor ..Q. G. AHa,do, 15\ (A. P.) -

te heroica idü's seus mambr,:)s Dll Anuncta-se que formações de

angustiadas pela aus'encia dos avt:;es d\1craudelrs' tombardeia
prisioneÍJl()s; crianças 'sem lm\ ram ontem no pertm:::tro de Ro

sem ninguem, ,áiadas COl1liO ani- ma, as' '1nstalações fel'í'ovürias
malsinhos pelos carrascos na-

.
.de Presti)aua, que constitue a ji.it1

zistas; .meninos que fecham'm os

I ção
da Hnha que vai de ROl:J.1a?

livros de escola para empunhar Florença, com a li:lJha qu,,- VaI

anos o fusi! ,ou iOS instrumentos {J.;c:, para a costa orílen.tal d:l ltali,a.
trabalhos, fome, 'meséria, desola

çruo e·oill!Oi:1Ie. +- ..--+-.-.-.-�;..-+-+-+
I

Sim. E' ;verdadoe que algu!n,s I 5 D i""g nt�generos escasseiam (D105 mercar S ell eWIIII·!!j
dos; qu� 11 man:t'elgaí nãío é tão ,..

( T ) A
. Bu�nos Aires, lo A. N. - 1�,

boa ,com') 'alltigamente; qli'�� VIa-
-Sra. Lota Deligente deu '1 luz

jar em pé no oni,lms é s:�namen- cboi) g�mcos, que se encontram,
te, doesagradavel. ,Mas Rm:l� yo- em perfeito estado de saude.
?emoOs .faz'er to·,las as .l·efelçoes, I

-�------------

n' ao cmem!a', ler e brmcar; ter R
.. .. lO d , ••

amigos oe farer ((blagU!es). E ii enUCI3u3 a @henSDva
•:;"-.-\7-+ -+-+-. +-+-*-'$>---e---�-'� --+ --{;. �#l--+'-"'-"-+-.-�'E=;.-.-<$>--t!>. -+--.-+-� aliada ao sul fie Roma

Previstaa "mobilizaçãodospilotos civisbrasileiros m�r;����d�!d:r�)S;- c��:�� ;::�
,

Delarações do "flnistro Salg�ulo filho no Rio Gral1de do Sul â���:l!!�;t����r!r���rStv;fii�����.��:�
(

Rio, 9 (A. N.) - Pouco d'epois I 50. Isto pode parecer um co,ltra- «Precisamos preparar pj]otos! aerea a]i,ada contra a frent'� de
da chegada do ministro SalgadoO senso f mas a verdad'2 é qUe tal para o Brasil. Uma só é a \WSSa hatalha aoO sul cl'e Roina e de
Filho a Port!o Alegre, a Agencii: I vigor

se torna necessário e estú preocupação: adestrar pilotospa- Cassino, a ZOlVJ da cabeça de
Nacional teve 0110rtunidade de provado qUe 'os seus r;�sultados ra a nossa deÍ<esa. Com 'este 'Ob- ponte de Anzio.

.ouvir às ImpressÔ!e's de s. êxa.l sohre a saud'c do piloto são €?'-- jetiv·)s já criamos 'os C. P. 0'.'
b

' .

1 I R Ad'
. - ® ..... +"'<t.,."'•••+•• *•••• ".'I'�so nr�. vls:ta que vem r�alizall-

I
ce entes. . '. er., eslinadoos a mstruçao

do ao mtenol' <1:0 Estado.
_ Respondendo .a uma p€rgunta I dos ,elementos capaz·es para pra-;

«Nos Estados U.nidos � dj;;se, I sobre [l p.Qssibili�!ade ,i') apIC\- tica da navegação ilérea, pois;
a instl'Ução do pu.oto SE faz por! veitameato dos. pilotos civis na ser piloto ilão consiste apenas 2 Tipografos Oficiais

l�eio. �e um preparo de re�jst'2',l- r�s'er\'a� �éronau:ica, diss,� o mi-I e�l1 dirigir um aviãú, l�as é pre- Paga-se Bom Ordenado.
CJa flSlca e ade�tran1{�nta ngofO- nls�ro ::::.algado f IH1\) r)t�':;v'�c mes- C1S0 tambem 1:er capacldad'e pa- Oferta á este JornaL
sos aoO ar livre. passando os pilo- mo a sua mobilização acrescen- ra f'esolv'8r todos os problemas ._+_+;=;�-+-",_+_._._q
tos boras e horas sob 'snl i11ten- tando: qUie a nav�gaç.ão aénea exig-e. As

sim, teremos ,aviadlO.Í'es perfei
tos, capazes de assumor as res

ponsabilidades necessarias para
<entrar em luta\).
Con.tínuando li palestra, '0 mi

n.istro Salgado Filho ext&:rnou
o seu �lllpenho em m�lIh')r apa-

Em primeiro lugar. a
na: desordem nada se constroí I

Blumenau de 1944

I
Washi;ngton, 15 (A. P'.) � O

adiamento da invasão da Europa
Ocidental, foi pedido na Cama
:ra dos Representantes pelo Snr,
'ti. Sumer, o qual jusnUco.ü o

pedido dísendo .que ainvasão da
Europa poderia significar que a

nossa guerra contra o Japão)

fui relegada para um' s:,gundú
pIaDO. O Snr. Sumer acresceu

tou, que ronstítuín um, erro de
morar a derrota do Japão, por
que não temos tratado algnm.
que ohri\�u� n Gran Bretanha ou

a Russía, a nos auxiliar na luta
contra os japonezes,

POi' Garcia de Resende, para
'li Agencia Nacional.

Como já teve oportunidade de
acentuar o presidente G-etulio
Vargas nas quadras da vida na

clonai, atualmente, não cabe a

figura do especulador, InfDHz
mente ele existe, está agínde,
mas as autoridad-es n30 lhe dão
quartel. Dia a dia toma-se mais
tenaz e efetiva a sua persegui-
ção.

'

de discutir; com o co:merdE\i1b
cobre a tabela de preços, h.J,j
tardará muito que-as suas 'igrc'-I[inhas de compra e venda
Iltcítas tenham D fim que me

recem: o Tribunal de Segurança.
S'C 05 seus 111'eÍ'0d,os de burla!' a
lei S30 engenhosos, escapando;
muitas vezes, a vigilancía do po
\'0 e das autorídadss, os preces
[Os de repressão d'.8 tais delitos
tambem evoluem de acordo com

.

Para extirpar do organismo a experlencla.
nacional esse corpo extranho, Nínguem frauda impunemente
governo e povo mobilísaram to- as providencias decretadas pe
dos os recursos que a lei facut-'110 governo para preservar o nos- I

' .. ta. {) ��BPp,cúlador só não fpi der- .
so es:'orçl) de 2'U:81'f� J1DI'(illf.' nf.jo j

rotado àilula compliétam2nte pm�' s'e faz míst'erio contra a eO(,b
que é auxiliado nas suas tram- nomía <C os int�rcss�s vitaes de

polinices por uma peque.:1a mi-
norIar que não comprc.�nde ainda
a compl'ex'idad'e da l:ora que pU'3-
sa. ESí:'e grupo d� egü'istas cê in
difer:�lltes é que, por comodida
de, frc;qlH�l1ta o mCl'cad.o' negro,
exercendo p·cra;lt-e aqw:'le trafi
cante o. papel dos quo:! ainda
caem n'o cânto do vigariQ. As
sim como :) vigarista enC()!1tra
vitimas para embrulhar o espé"
GuIador dispõe sempre d�3 mm

parsas para fraudar a nossa se�

vera politica d� guerra.
Mas � fora de du'-'ida qlF.' não

-escaparão a:J castig� uns e ou

tros. Por mais habeis, astuck{�
ms, imagii1atin)s que sejam e",
ploradDf e t'xplorados cO'lcjen
toes vara Dão se dar ao trabaiho

to, est':, acdrdü (.kH'ria contl!ll.W!·
mesmo (kpOljS eb terminada a

guerra.

um povo.
I}-+.-<?-='_-+-<$>-+-;;:--+-+

Ic@�di secr�lo entre
a Bulgaria e

�ti��[I�oyitch
Lond:res, 15 (A. P.) - R�vda<

E'e qu:) foram d::,scobertos dOCll
lnnío3 qU;J provam um acordo
e�!Íre a Uulgari,a e o Gc;m:ral
1vHhalo\'itch, para cooiieran�m 'liU
luta contra o axerci,\a yugoslaf
\Ca d"i) lib-ertaçüu �1Uciá)na!. De'
acordo com uma nota olidaI do

Quarlel Ür::neral do Mar{�chal Ti

Declarações de enores
de 14 a 18

Rio, 15, (A. N.) Comunicam-nos do Depar�ament()
Nacional do 'rrabalÍlo que 08 empregadores

-

do Distri
to Federal que tivere::l1 em sens eeta.1elecímentos eo

merciais e Industriais menores de 14 ao 18 anos· e que
não fi!Zíeram até esta data a declaraeã,o nrevista no artí-

.
. l

go 433 da consilidação das leis do Tob' lho, deVElD:l
faze-la até o çJ.ia 30 do corrente á di '\'isão de Hegiene
e Segurança do Trabalho, instalada DU uleflCio do
Menistério do l'rabalho Industria e Comercio.

Cruzeiro JI Prefiram a farinha Fabricada

pelo MOINHO jOINVILLE
e·••··�.··.··+···+··+·e�.·······.····.�.··�··.®

E

PRECISA-SE

l;elhar Porto At"!g1l'e de campos
de pouso, ac�n.tuando que na sua

ida Caxias havia COl1v€rSadD com

O pref�iti() daquoela ci�lad�, so

bre a ampl:iação cio· campo 1O�

cal que ficaní com cerC(l de 920
metros.

)--=õuitI Ó�s:;!m:ltur(lg:

I

MATUTINO
(allilal - Cf. Si 80,03
(Semllsiral &1'.$ 35,�11
(CaIDDÍiÜ Cr.$ 2n,Oii
lAvuJSEl s,30
(lUrazddo 0,50

�"<10�_"'�__ -

Reciíe. 15 ·(A. N.) -- Prossc-
�§� �®ijiJHm�W��'àv r.>&�;l �ii!��l'l�

"t.. �t'J

�.,.�,.�i:('��{ ����l-��e '

'-"� - - ,:�'�:;� �.,; I
,

oreparaíivos pura reaüsaçâo tkJ

::cc;:;undo congresso medico aca

cemíco iuer-estadual.

®')-"�"t'o., "''ii>�'''�«; �,,,. "".l' � �"ÍI'Íl'�.'*��,O(!HHi.4\-.��••�4> .. <t>@.õ·•••e:..€1
� "". """. =

ttl{ür��il .. fU�maa

Moscou, 15 (A. P.) - De aem'..

do com as úLimiÜs� i:1f:JrmaçCes
da frenti� d� bat:11bu" o ex�rcjj<o
to akmf;o illiciou outra ",:p�tdr

cular fu"a abandonando suas d��
f{;��s -n�' no Bug c reti.rando-se

para o mo Dnk�p::r n:l Íronieira
rumenD�russa.

P�'est�çã� �e r;�mi®s [i[j sr. Dr!IUíi� Hil�ie�r,��i�"
��n' da i]f�§1�

Conform:; ll-JSSO aviso de on- estofamentos I:' pintura g:::ral,
t�2m sal.'m puhlicatias hoj:: as tra,'alhos 2lyaiindos 2m cerca de

palavras qu,:; -profel.'iu {) sr. Brll- :2.000,00 C1'. Empreza F:on;a e

nO HilcL�bratJ:l na solenid:lde de Luz Santa Catarina 1.000,00 cr.,

,entreQa ao Aér.o Clnt:: d2 Hiü- Cia, H�ring 1,000,00 cr., Empre�
l1lPna�l de uma caminhon,:;tê ofe.. za Industrial Garcia 1.QUO,OO cr.,

l��ida pela; inJustrias d� llOS:';:.l Ind. d'�' Féculas Cia,. Lon:ntz

cidadp. iqclusin a Estrada (l� 250,00 cr, Otto rk.ning- 100,00
f�rro S(3. Catari'1a. l'o1ram se� cr.,· Fabrica 'dr; Gazes

�

Medici\.

gUii1tf�S t'stas pala\Tas: nais Cr':mE'l' S/A 500,00 Cf., Li-

S'J1'. Preh�i!o vünius & Cia. 250,00 Cf., Mutua

Agradece ldo a 110ma que V. Catarii1:,ns::: de Seguros S/A

s. nos d<�u, ({lmpal\;C0nd:) a esta :Z;'iO,ü\} cr., Fabrica d,� Artebtos
pequena sole':)i.dade, apl\)vE'i�:'l a Textis Artex SiA'250,OO cr" Fil.

ocasi,ã'Ü para soli(itar�lh� :1 eh:,· trica d� Guita's Alfredio Heríí1g
vida permissf!o, para dirigir aos 2ôü,OO cr., El.:::tro Aço Ali'o'na

pretentes algumas paIanas.
I
Lida. 250,00 cr., n<:l'mann,Mud�

l\h'us Senhores ler H2ring 100,00 cruz,eiras.
Sinto-me satisfeito em podo;:-r Total 7.100,00 cruzeiIos.

ueste momento agradecer ao Gaslús mm 'a aquisiç5:) da Cà,-

5m·. Dr. Humberto Pederneiras, minl10nete conforme .reciJo inclu�

dlgnQ Dir·:;tor da EstracLl de Fe!i' sive pintura 7.000,00.
roO S. Catari:Ja, U.,J engenheil'J-aju Saldo dísponiv'ôl 100,00 cnr.

dante dr. Ant8'<]Ío Avila Filho)
I zeiros .

oe aos Sars. Industriais d� Blu ...

I Vendo üS alunos do Àér'BD Clu�
m-enau, o apoio �noral e material be, siato falta da pes::lixl qUE',
que U111H'·?siara·m .[1 campa"1ha mais me animou n�stJ. campa.,
(lue iniciei em 'rn�?ados do mêS nha.
de Novembra da ,1i1'J pa�s:ldot DBU;; porém n50 qujz que Dau ..

campanha és!a desünada a COa- htro C:meparo aqtli estives;::"" _ 0"'1
seguir fundos para aquisiçã:Cl de
" je... Viva ele porém na mero'ó ...

uma conduçã.o, para transp:)rtar Jria di� seus alunos e (e seus ami"\
para o Gil11j'0 de treinamelJta, os

g-os, pois {) Aér"�o Clube de BIn ...

alunos d·o a'.;r·�;) Club�� de Blu ..

mJ�l1au muito deve áquel,e :�-s

forçado piloto, que pereceu no;

CUll1Drlll1�nto de seu d-eYêl".
Muito .;mbóra s�ja ninél ho;m2'�

nagem simples,. all:t>�'il')ando pu ...

rém as que ainda virão, seJuil1-i
do a prax,e dos demais Aéreos,
Clubes, lembro o nome de Dau�
to Can�paro para ésta caminh,o..;
nete.

'

Finalizando, solicito 'ao Snr.,

Prefeito· Municipal, conceder-ma
.a honra doe em nome dos doado .....

res fa7er'ao Aéreó CluLe de B111-

m{:;lau- ti entre,ga da rroninhone ...

menau.

Como acima diss,::" gral,'as ao

apoio l''Õ'cel. ido !11i',lha campanha
folt (úf.oadE' d·� pl�n() -exilo tll:ud'J

adquiridO p:;Io preço de Cr.
;::: 5.0nU/JI), uma

. c�mi:ll:onete,
qu� CO;_�.[1cJn.' é.!\'ullaçao fata, va
l� segura111€'ní.'e uns Cr.
$ 20.000,00. _

A guisa de prestação de 000.

tas passarei 'a 131' Os uome.s dios
doadores e respetivas quantias.
A Estrada u;� Ferro Santa Cal

inriua, pOr 'intermêdi'Ü do s;eu
digno Dir:�lor, pmcedeu em suas
oficinas os 'concenos necessarios, te,
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BlulnenatlIndusfrias SaltoGrandeS/A.

Segunda Convocação
.

Tendo sido publícado Ióra do prazo legal, por motí
,
vos alheios â nossa vontade, o relatório da diretoria. lia

.

lanço, demonstração da conta de Iucro s e perdas e pare
.-...--......:;.._-----:..-----""-----. cer do Conselho Fiscal, convida se os senhores «clontstss

para comparecerem á nova assembléia geral ordinária 8.
realisar se no dia 30 do corrente mez, ás dez horas, no
escrítórlo desta sociedade, para deliberarem sobre e

seguinte:

Prefeitura Municipal de
c.

BALANCETE DA RECEITA O�ÇAM!iNTAiUA, REFER�N'l'E AO MEl DE DEZEMBIi6 DE 1943.

6110
S 12 o
6140
6 16 (I
6 IH O
S 20 o
6 2t o
• 23 (J

RECErrAORDINAllIA
'.TRIBUTÁRIA

. ai Impostos
.Imposto Territorial
Imposto Predial

.. Imposto sobre Iadustrias c Proílssõcs
Imposto de LiCi3JJçaS '. •

Imposto sohre Exploração AgrlCola e Industrie!
Imposta sobre Jogos e Dlversões

h) Taxas .

Taxas de Expediente
Taxas e cusÚtS Judiciárias e Emolumnntos
Taxas de Fiscalização c Serviços Diversos
Taxas do Limpeza Publíea

. pATR ll\fONIAL
Renda' Imobíliaria
Renda de Capitais

INDUSTRIAL
'Serviços Urbanos
Induau-ias Fabris e l\�anuir tureíras

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Mercados, Feiras e Matadouros

.'

RECEITA EXTRAOflDlNÁRIA
Allenoção de Bens Patrimoniais
Cobrançv da Dívida Atíva
Receita de lndenízaçõee f\ Restítuíções
Quotas de Fiscalizações Diversas
Oentrlbuíções de Municípios
Contribuições Diversas .

Multas
Eventuais

15.113,20
.

9.592.00
12,3{t8,50
28.IUS,10
5.803.211
9.883.40
5.296,60

1.1'11.26� .90
��

121.223.00
2lx5.689.00
810.1J3.10
38li.6Ba.60
167.681.00
13.380,00

3.464.00
13.636,80
18.020,00
\5.700.00

820.00
7.580.50

17.417,30
51i2,oo

a.Si9.00

.

RECEI']'A EXTRAOnçAI\1ENTAmA.
DEPOSITANTES DE J}IXIIRlHO - I�"c.('lJ1men�of' .

. OPERAÇÕES DE CREDITOS - Re�ebldo da Caixa Econorl1lca

RECEEI'A .<1 CLASSIF,üA.R . Recebida
DEPOSITÔS DE DIVERSAS ORIGENS - (recebimento!")

SALDO DO . EXERCICIO ANTERIOR
DISPONIVEL:

.

Or, $, .

Na Tesouraria 27.31h,1L,
Em . Bancos l�7f13,SO

•

178.1 oH,no
VINCULADO;

Na 'I'esouraria
No Banco "Il'lCO

cr.s

25.4.12,30
14.516,HJ '

18.701),00
6.050,00

615,00

892,20

1.4n3.Bo

;? .-< 11.000.00
4.rIOD,00

. 173,00
5.110.50

496.00.
4.595.90
'741,90

6.281,00
130,00

!l.4'l5.0{l
i.150.00
4400.00
4.1iOO.DO

3.6tl!MIIl

3.710.10

1.599.80
110.00

121.223:'00.

617.00 2�6.a06;D9
1.519.00 6l2.23ZilO
6,595,80 391.28�MO

161.661.'00
1.620.00 IS.OOO,nu

354.00 3.818.00
982.4(j .� lI!.599,21l
263.00 18.283.00

15,700.UO:

365.50 5�8,50
2.308,10 7A.lts.60

128.28 624.20
1.278.90 5.915.80
107,40 8�9,30

3.055.00 9:342.00
130,00

850.00 10.:325.00
650.00 ?Soo,no
400,00 4.6oo�on
400,00 l!.Boo,oo

lotl.oo 3.900,06

350.00 4.060.10

728.90 2.328,70
196,00 306,00

20.00
595.90

7.713;10

3BIf.oO

1.700.00
550,Ou

IiOS,Oo

5�5,80'

}.OOO.OO
400.00.

9.050,00 8OS,OB
2·t50.00
Vioo.oll
6.05D,00 550.00

550!),fJO 500.00
'. 5.5011.03 500,00

li52,50 417,00

13.486.30 513.'10
S.'l78,30 l.alf.60

'l20.70 258.01l
160,OU

12.5lil,lo

de CitaçãO
Faz saberque por este Juiza e partórlc 2' Oficio de

2.SaS.10 'li 70190 Orfãos e mais anexos corre seus termos o RrrOlam8Ntito2.374.00 1(9S6'00 dos bens deixados por falecimento de ARMINDA SIEMA N,
986,00 13:334:50 e como o íuventaríante tenha dectarado que reside na cl-

35.075.00 63.&93,70 dade de São Par.lo a herdeira Amélia Bragsguolo, casada
l'��g:Õ� IÕ·ã��·�g com Alfonso Bragagnolo, filha da Inventariada, pelo pre-
134.90 Ú,3ÚS sente cita-os, para, no praso de trinta (30) dias, a partir da

-"""S""'3.':!!"s,,""!:aa"':,.5sõlll.835.Ó71.4'õ. primeira publicação deste, virem acompanhar o arrolamen.
�,.b·_,.�.�.�_�

to em todos os seus termos e atos, até partilha. e senten
llUI9D.OO ça fin.,!, sob as penas da lei. Dado e passado nesta cidade
157.536�iO de Blumenau, aos 2 de março de 1944. Eu, João Gomes dfi

19:'��:t�8 Nobregs. escrivão, o subscrevi. (ass). Oscar Leitão, Juiz de
- •

Dlreítu (Inutülsado um selo estadual de Cr$ 2,00, e mais
à Taxa de Saude. [Confere com o original, afixado no lo,
gai do costume. O Escrivão: João Gomes da Nnbrega ,

2vl

.

. v' tBlumenan, 6111 31 de .Dezembro de l!=lMI.
, •. ,

ISO.
, Visto:.

ERONO GERMER - Contador
.

Dr. AEO;;;80 RABE . Prefeito A. KAES'lNER • Dir. da Fazenda
·@••+.:+..++++++.+..+ ++0X®·�.++ +.-._•••+·+<!t.++ex@ :.:•.•€1
I)

.

ADMINISTRAÇÃO GERAL Cr$
..

O 2 Governo
O 20 Pess JIlI Fixo
O 20 1 Suhi:idio do t'reteH0
(J 20 2 Representação ao mesmo
() 22 Material permanente. . .

22 Aquisição de velcnlos, movera e utensílíos
23 Material de consumo

23 1 Custeio de veículos, conservação de moveis e utensíuos
24

. Despesas diversas
24 1 Viagens administratívas

.

lf' Administração SuperIOr
40 Pessoal fixo
40 .

1. Secretario
40 2 Dactilografo .

42 Material né'maRente
42 1 Aquisição de moveis e utcnsiHOB
'43 Material de consumo
43 I Conservação de moveis e utensíHllS
43 2 Impressos e material de expediente
44 Despesas diversas
44 1 Serviço postal .

44 2 Serviço telelonico
C 44 3 Serviço Telegrafico

..

O 44 ;I. Publitlação do expedIente0\ 44 5 Assinatura de jornais oliciais
\1 7 Serviços Tecnicos e Espec;a!izad'Js
O 70 Pessoal fixo
U· 70 1 Contador
O 70 2 AgenteMunicipal de Estatística
O 70 3 Almoxarife
O 70 4 Agente Florestal
O 9 SerViços Dh'ersos
O \lu Pessoal nXI)
O 90 1 Continuo
ti 91 Pessoal variaval
O 91 ·1 Jdotorista
Çj!J4 Pespesas diversas
O 94 1 SerViço de limpeza da Prefeitura
O !M. 2 Fardamento para o m,ororista
1 Exação e FiscaJiz1ição Finauceira
1 o Administração Superior
1 00 'Pessoal fixo
1 00 Tesoureiro
1 00 2 Primeiro Escriturario
1 CO 3 Doi!! SegulJdGs Escl'iiurarios
1 [O 4 Fiscal ;:_;ançador \
1 1 Serviços de Arrecadação
1 lU Pessoal fixo
1 10 1 Intendente Exator de Massarandubn
1 1fI 2 Intendente Exator de Rio do Testo
1 10 3 Quebras ao Tesoureiro
1 14 Despesas diversas
1 14 1 Percentagem para cobrança da Divida. Ativa
1 14 2 Aquisição de talonarios, etc.
1 3 Serviços Diversos
1 54 Despesas diversas
1 34 1 Viagens de interesse do serviço
1 34 2 Aquisição de estampilhas __

1 fH 3 Quotlt do iimçamento do impofito More Ind. e profissões
2 Segurança Publica e Assit;tencia SOCial
:;1 4 . Assislel1cia Policial
2 41 Pessoal variavel
2 11 1 Guarda Municipal
2 {,1 Despe&8s diversas
2 44 1 Fardamento para a Guarda Idul1ÍcipaJ .

2 8 Subvenções, ContribuÍ!;ões e Auxilias
2 84 Despesa 8 di v-ersas . .

84 1 Cotltribuição ao asilo "Cn)onia Sta. Tereza" (Leprofia:do
84 2 Contribuição á Soeiedad.e de Assilltcncia fiOS Làzar08 e

Combate a Lepra (Preveutorio)
.

3 Idem ao Estado para manut@llção do destacamento Policial
4. Auxilio à Caixa de Esmolas aos indigentes de Blumémm

Assistencia Social
DeElpesa� Diversas

Socorros puhlicos
_ .

Alllp�ro á Jlaternidade e a IVIllnC'1l

Educaçito Publica
Administração Superior

J\.late.rial Permil.Í1l.'nte
.�qtilsiQão de 1\10v.,js e UlenBi!ios
].�ateríal de consumo

i\h),teriaLdidaÚco em geral
Reparo clt;} 'p�edios ('seblares
:f)f!Spe8aS diveraas

Aluguel. de préàios escolareó: . .

'.
.

f!.'n:;ino Primjlrio, Secuud3rlo e ComplementarPesl3Qal fix!)' ,......
.

.

....
1 D�reto!, dO' Grupo' Escola1!.loIunicipal "Machado de Assis" ,

� nlrd?r da Escora A:gricola 1\'IUni�ll,Jal "José F. da Silva"
.' VenCimento .de professores das ll8colas. isoladas sondo Os

"Titulados" Complem:entarlstas a Cr$ 24000
'

Os "Não TibuladoswàOr$ 2(10'00'.
1 Veneimentos de professores que regem .ds "enfaOE: df\sdo.

brados, sendo: Complemrmt:;il'i$t!tS ti· 01'$ 32000
\,.1" "Não Titulados" a 26G,(io'

. 1
.., .

(COli'rINUA DO Pro:ldmD nUDJBfoJ

8.183,30

il890;ooc
B.D2?,DO
:!.ooo;oo

3.837,00
!;.7i3J.,90

455,00

3.31t1,4_(\
837;Uo"

;)

3
5
3
3
3
,j

S 30

7-15,00

4.500,00
3,000,00

fi1.322,l)()

5VJ51,no

75u;!I0

803,20
3.167.80

280.00

204,30
150,00

95.00

900.00
600.110

8.170,00

.1B5.70

1.. Rio, _ Em Importante des-
_

Ordem .c!o DH� . 1 -pscno, o ministro do , Trllba.
Ic.) Aprovação do relatórlo da díretorta, lJ[1I!t1�ÇO e lho resotvsu que o emprega.

contas do exerci cio de 1943 e parecer do Conselho FIEW'il. dor qualquer que seja a eR-
20.) Eleíção da diretoria para o triénio de 194/t - 1946; teg�ria econômica, é obriga-
30) Eleição do Conselho Fiscal; do a remunerar o empregado40.) Assuntos de interesse soctal. durante os 30 primeiros dias

Ituporanga, 11 de Març.o de 1944. de ausência ao trabalho, mo-
INOO HERING - Dtretot-Presídente 3v1. tivada por doença .

0.+.IEDI:.,••·�.�.·+.·.•+ ••••
-

..eo @•••••·.-...
-

••-.·.-.-.��-...
·

..9:.·.G *** �

Juizo de Direito da Comarca de BluID8nau no� �� M:;(�o�����!1�;d��8�
Ida de 100 trabelhadores bra-

de Herdeira com o Prasa de 30 Dias síleíres aos Estados Unidos.
por iniciativa do "Foreígn
Eeonnmícal Admiutstration",
para se aperfeiçoarem em'lllf
cursos teoricos e práticos
oa índústrts. Foi designado
o Sr. Roberto Simonsen para
realizar os entendimentos
necessaríos ao atendimento
do convíte.

�** i 7
"

�xaminliná(l euzestões da
20.a Circunscrição "de Recru
tamento sobre o fornecimen
to de cartetras profissionais
somente a08 portadoras do
certificado do reservista ou
de íseneão do serviço militar
o sr. Marcondes Filho aproo
vou a proposta de arquiva
mento dn Comissão Perma
nente da Legislação do Tra
balho, csnsiderando que para
a emissão de carteira 'Profis
sional a exrgencta de prova
de quitação com o serviço
tnílítar não encontra apoio
em Lei; e que li Consolida
ção das Leis do Trabstho. no
Artigo 16, n.o 8, ja dstermí
na ° registro na certeira ela
situação do portador d!l mes
ma. em fuce do serviço
militar.

i\§seml.;léia Geral Ordinaria
Pelo presente ficam contdvados os senhores açior:i.s.

tas desta sociedade, para comparecerem a assembleia
geral ordínaría a realizar Re DO dia 3t de março do. corren
te ano ás 15 horas no escrítorto central desta fIrma, á
Rua São Paulo n' 300, na cidade de Blumenau, para
deliberarem sobre a senguinte Ordem do Dia.

.

1') Aprovação do balanço, e contas do exercício de
1941;

1.297.2°1 2') Eleição do Conselho Fiscftl;
1 MS.Sc 3') Assuntos diversos.

e

.

Blumenau 15 de Março de 1944

'lt!.J1c.tlO I
LOTHAR K. j.PAUL - Díretor-Pmaídente. 3vl e�••

·

t-.-+-""'''++-••-.-•••-.e
L
,'

,

4.8011,00
r

.

�.' $+.�.·.".·�".-+-��-"'•••-�., ....e o 0.+�'}li+••+-"••·{ffi'."tÍ+.-"'''-'b® .a__R. m__4.110.10

o f...gBnte Mun�cipal de Estatística de Biumc'lu intima
aos Br�. proprietários das indústrias a baixo T€ !acionadas
a comparecerem nesta ."!gencia, no edeficio da Prefeitura
MUiljeipalt de l' a 31 de março do corrente ano afim de
ree{:�berem os boletins do Registo Industrial, de Rcordo com
o disposto no decreto lei f�deral n' 4081, de 3 de Feverei
ro de 1941. O D8.0 cumprimento da preaente convocação8.933.30 importará em multas de 200,00 (duzentos cruzeiros) a i

750,30 20,000,00 (vinte mil cruzeiros). IDoces, bombons, e caramelos, pl1n, biscoutas massas

Ie conserV'!1S, roupas feitas, chapeus, calçados, meia!;, com·ti.8ilO,1l0 plementos do vestuário, medicamentos, perrumarias e den- :....._� �_�.....J ...'...,...,."""""'''''.............q.

3.890.oe H1ricios, sabões, ceras e vejas, drogas de aplicação indus-
3.922,50 tríal. tintas e vernises e esmil.1f.e, fosforos e iogos, explo-2.400,00 givos, adubos, fiação. fec(>!agem, malharia., tapeçaria, cordo

.

I arIa, pasGamanariR� sacarj.fl, prédios, estradAS, pontes, por
;1i.6lío,20 I tOR, paVimentaçãO, obms hidráulicas e demolições, moveis
,11.902.10 j de madeira, vime junca, .8rtef3tos de madeira, vime e JUD-

,; co, artefatos de corti�a, va�soras e eSCOVâS, vidros, cristais

\ e espelhos, espanadores e pin(>éis, louças, ladrilhos fi azu·

t15,90 lejos, tijolos, telhas e mal�ilht\S, mármores, artefatos de
.' barro, cimento 0 porcelana, produtDs d.e fmldição, serra-

3.51't,�Q lht:iria e lftIDinação, funilaria e latoaria, ferragens, cuteJa·
981.('0 ria, gah'aniznção e esmaltagem, material elêtrica, artefatos
8lfa.oo de Iumo. gás, papel e papelão, gráfIcos, instrumentos de

música, e brinquedos, colchoaria, concerto@ e montagens
em geral.

+-+_.'t-.-+-+-+!'=.--+_+ n .-+-<t.,-+-.-.-+;;=+-+-+

Comercio B Industria Companhia Paul

615.00

Radio Oficina Universal
de Felipe Barl@sewib:

RU�4. ]5 DE NOVE!.1BRO, 913-A
Oferece os seus Serviços em Concertos e Reformas de

Qualquer Marca de Radios. Inclusive Refrigeração em geral.
Maxitnà Presteza - Serviços Garantidos.

Técnico Respotlsavel: FELIPE BARTOSOWITZ

ii!!' iii'3iA\5O}atPS!W@ m�;;;C4iw;,S',m��\r::AWtiií(Wdtiif-��

Dr. Arm:nnio Tavares IAssfis;ten1l:e- do Pwof. Dil:!I��d S��!Son

Especialista em doenças dos olhos, ouvidos; nariz e garganta.
- Consultorlo modernamente instalado cm caracter permanente

Inesta cidade á
Rua 15 lI!! Novembro. 1393 - (defronte ao Hotel Cruzeirol

Operações nos Hospifo:es
"*.I'A __túi z ZWW��&;Ud22222J=&�f1iiIim'::Z;�1'JJ�UI�

Agencia EstatísticaMunicipalfi.naO.DlI
6.000,00
492,50

14�ooo.oo
4.19590

E ditai

918.70
150.00

12.Slfl.lo

59,462,90 Folhinhas para o ano de 1945
Aguarde a visita ilessoal em sua Casa. ou faca a sua encomenda

com ano WI�LE. na RerJacão datte Jornal.

Pelos
inisférios

(:onSllmidor!
Exij� Leite

AI!! Si:
- .

_" _ dd '$

....,.,L.> '

é}l"

Milhões
De pess.oae. têm usado c()m
bom resultado o populerr

depurativo

Elixir 914
A sífilis ataca todo o

organismo
O fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago, os Pnimões, e a
Pele Produz IJôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Que
da do Cabelo Anemia, e Abor·
tso. CommHe <) médico e tome
o p o P [1 I a r depurativo

Elix r 914
inof"Dsivo ao organismo A
grlldavc! como um 1icôr. Apro
vaGO como auxilia);' no tra-
tamento da Suilil> e Reumn
roatismo d'l mesma origem,
11e!o D. N. S. P., sou o nr.26;
de l�lG.

Prevista ilu:orporação
fi imprellsa oficial de

São Paulo
São' Paulo, 14 (A. N.) - Di

vulga a impr:3:'1Sa d�s':ta capital
qu': o governo do Estado ctB S.
Paula I acaba de 'nomear U:l11il Cf)
missão para avaliar 10 patrimfo-
nio da tipúgraHa Siqueira d�sta
capital a qual pretce:Jde comprtll
incorporar a impTensa 'I)ficial do yEstado_

, .'
'

.
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'ANUNCIEM NESTE ·DIARIO

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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De
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ALCANCE DE TODOS

_' o -�

RUA 15 DE NOVEMBRO, 991, so
brado+Btumenau. Horas de Consul
tas: das 10 ás 12 hs. - das 11 t.s

.

,

18 e das 19 ás 22.
Mende Chammlo em casa do Cliente

''ff
..

'R.adiOS;.' é '�"âIYulgs
, ::V,IC·T (:) R

,\I�m i�m, n,H�Í!O� Ge!<eraJ F,1(�t�ie �õetitamos ioda
(': qn�p.hplCi· .outr:a malf'ca, ilalru COnC(érío

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



...... ,

O·.

"..� .•. ,. .- ;':":��"";..-::, . ;:'.'

H O J r ijuinta�feira ás 8,15 H O J [ �uinta-feira ás 8,15
-

Cur

- PARAMOUNT

-

e E E. alaria
Rio, to = Acham-se abertas, por :10 dias, desdt� �J do corrente, aI:' ms

Cl'19õeS pa. a matricula no Cll1'I-;O de Aperfeiçoamento e 1�8peeialhm\·.:1.o em

:;3tfalária, a rea1izm'-:;:,O no Di:-:tl'ito Federal.
.

São exigidos, dos candidatos, os seguintes documentos:
aI - Diplmna Üe llf(�dieo: h) = Atestado l1e snnidade fisÍ.a e nH;Htal� ü')

-- PnJ\ n de identida:ll'.
{.., ('"1''''1 (l ..stina ... ,e, 1""l)",·j·\"l·J'.J-.'''tl' ,,, ,-,,·.1,J'·""1 (liIC� '1I'l:"ll"·I·)'-'·' ",''-·'1'':'111 '1(11'11'
.. .I. _ .. ,t. ... �"":"'II(_.' \..'�::'I .'1 .. t.�=.-:'-'- ..., .. _ .• 11 't..·L' ..... e .:. .:li.. ,'.LI '_', ct_· I."_I� ..._·\:(-t·, ._1.'_.'_' li "\.'\.. ,), IJ '.lI �_"_. "\..)Xl; (';_ L"o.·'"

tidos '\'11"1 l'I·{''''1];·'·'''I'''.1l1 ',·.,.f'.·
.. 'y. no «nu-Ire 'I!'''_: ""llt�"lt-"/lo� ·1·) '�I-\l·\··I:'�{·J· Naci ')

.��., .. \ 1.1"0{· (.; ii ..

' \..., ............ 1.\..... �
.. '..... (.I'b1t.• , .....J "1." l ""I.L. _' ,_O;"'.:._: \...,\_, (.., •. f.. . __·{b\. .. s , 'i._ \_ "-.:'_' .\ . .L"'t�;!J._! �.-

1 '1' 1 I
.

.....�
,

. 1 � .., .. . " •

na! (.0 Ma ana uo )ep,-u'tamento j_�nelO1Htl;je ��a,WH:�, e :!,o apel'ieH;�{)alnentu
de técnicos estadnais. �'!#

Social

.

Novas descobertas
cultura da

TrabaUuu crnn o 8!lHCO C
II

PIlPUU1R E ü(tRICOlft DO � r o n I c a
VILE DE lumu, ê ENGRa�* A • •

! Guerra 475 nos anos de 1935
OfeER O p�ii'imop.io de Biu� Amversanos

{\ 19HG, conta com muitisstmos
lUÉmaG. Ft�zem :: nu:-- 110 ii:' I amigos, .

nesta cidade de

®••••+.('t.4;· +.�.4·0 � . ,"'"
v

:>.
Blumensu .

.ANUNCIEM NES�E DIARIO -:- O 0�:ir. umaco Santos, re I ,

1 r 1
...

stdente em Caçador-
. i .1

é).H.qY�•••++.+.......�••� I _. O Snr. Carlos A. Stange Falecimentos

OAoIbre a"'lT: rias c·c]" ····d··00 1"1·111I'ldadaÇ.11-: Festeja �oje a data �atlll�. Com 39 anos de idB�e Ia-

S.. . la,. I la 'tJi"':I -' Jl.
. t_, ma I; Snr. I' ornando Plnh:! teceu honrem o Sr . Heríuque

ro, Sl1rgento do 320, Batalhão

I'
Brandes. O Ieretro sana da

C.om y. enchente do Il�l��il)a, do? CfJ_çadon':'8. O S�!. Pi? casa mortuarla sira a rua.,.

J.. Q' . . �
. Ll [,.{J � heíro, Instrutor- do 1 no ae Amazonas as 14 horas. ,,'

�j�._7 - A Seção �l.e Phl\1ioi1lo�l'Ü1 e ,Innlldaç?B�I._�_$_+_+_.�.;=�_.__ <>O +--$-.-+-.-.-+i=-'�-+.-�1110, .$} (A, N.) - Falando a um vesnet'tino local da DIVlEéW de Aguas, mtorma <-rue vartas CIdades nas

o .cientista homeopata, prof Nogueira da 'Silva, acaba margens do Rio P,;raiha estão urnas iD;mdu.das � ou- 1'001 vlstes ao sr Ancnfe
de declarar que obteve confirmação de penicilina ho- tras ameaçadas pelO volume das aguas naquele 1'10 que ';f;...J, G...;; � . G � .

me ipátioa, conseguindo resultados satijatõrics em eu- tende a
_

crescer. Noticia-se quo os arredores de Caçapa- " ...

fermos graves. Acrescentou que, e -, breve, poder-se-á va e. Binclamonhangaba, nó Esta..« de São Paulo, es, Postal Tel,egraflco
fazer produção em grande escala. da tintura. Revelou, tão Inundados. I

',

ainda, que. está experimentando uma aovidader- a cul- A. cidade de Guaratinguetá está totalmente inun-I .

.. . .. .

�

d d
.. - 1.

.•

1. '1
Com o titulo acinia, l11SémmOS possibilidade alguma de respou-

tura do penicilinfl na calda de açncar b1:ttida. a a, e a .sltu,açao tOí1(l{' a se agravar ame a mms, (,01..1·
'�m numero passado um; pedUo sab-jIizar-s:� I) s�r\'iço postal des

Ü prof. Nogúeira dtil, Silva ;,crescenton que ore. tro de dms lhas.
. I üe providenci3s aD sr. JlOão ta cidach� pela demora (L� "cinco

médio pela vja bucal. nào perde seu efeito, sendo as- Nas cidades fluminellfies de H_0zende e Barra M"D' Carva]lw, dign�) Ag2nte fim dias na enli'cga: que nos Ioi n��'

eirn sua cíninião coptrál;ia a de tOdÜ8 os· t d' '"
.

1 sa, já foram atmgidas as primeiras eaiJas elas mtl.ígen::; C.orrdos e Tel-egra.fDs eml :l?SSa I cJamCl:la. ,.
_

.

c es U 10,.08 c,O .

.

.. ....
- cl(l·a,lc. C·O· i)'I'a a 11'I·e'O·llla'fl'I"{]-o. A'SSlnl S"ll{'O !JeIa· "'eI l�' ..

.

.,.
.

t·
..

- �. f·
.

d - ·P·ar'31·t)a ']\Tü"'ta lI} .,; rr", Cl' ('t" .11., ., 81tlla"::; 1)· tPl1l1e ". se
. ,ck , t, C ",' \ .,.C< 'e' - ", I I

.. LX 1 :;<10
...ssun O, OS quaIs sao UDft:lllmes em a ü'mar que a

PC-I.
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