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os títulos eleitorais
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RIO 14 (S,K) - O Presidente Legislativas registrarão os parti- .----------------�----

da Republicá assinou sob o n. d:JS seus candidatos na ordem
8 556, decreto-lei abrindo em to- preferencial que tiver sido deli
do o Pais, a partir de I5 do berada por seus respectivos di
corrente o alistamento eleitoral. retorios. O eleitor votará scmen

que será encerrado 60 dias antes te Da legenda
.

partidária, Para
das eleições para governadores esse efeito, haverá em cada elei
dos Estados e membros das res- ção uma cédula uníca oficial. em
pectivas Assembléias, se tais que serão mencionados, um a

orgãos forem mantidos. pela Cons- um, em linhas sucessivas, em or

tituição que vai ser 'promulgada dem variada. os partidos que
pelo Congresso já eleito. registraram candidatos.
As inscrições serão feitas ex- O eleitor receberá do Presi-

c1usivamente a requerimento de dente da mesa receptora, como

próprio punho dos. alistandos a sobrecarta oficial a cédula a

Instruirá o alistando o requeri- que se refere o paragrafo ante

mepta com os seguinte doeu- ríor e um lapis, Dentro do ga-
mentes: binete indevassavel, o eleitor ris- BLUMBNAU • Terça-feira 15 de Jane�ro de 19lj6· Dr. AciliUes Halsini Diretor Rsspousavel • Ano XXII· N. as

a) prova de' nacionalidade e cará a lapis na cédula "oficaíal, o

de idade. nome do partido em cujos. can- Issumiu a Pasta da I F'
.

d b
.. ..

d Sb) prova de identidade; didatos quer votar. ." ."

.

i I xa . O O SU SI d 10 OS e-
c) duas fotografias de 2 x 3. Estarão eleitos, em cada par- Justiça o Sr. Teodure- .

.

uma para0 titulo eleitoral e ou- tido, na ordem emque.estiverem tft. Cam.a··.·r·gl nadores e Deputadostra destinada ao arquivo. sido registrados por estes, tantos III
.

Os titulas eleitorais expedidos candidatos de cada lista, quantos Rio, 1'3, (S. E.) ;.;..;_; Afastando- RIO, 13 (SE)-O Presidente! _ _

"ex-oficio" para as eleições de indicar o respectivo cociente par- se temporariamente das funções, da Repnblio» assinou a seguin-] Inst'ahu)�o_ de duas Is.tacues
dois de dezembro de 1945. serão tidario. para um ligeiro período de des- te Lei-Oónstinicional que tomou I de tehnnsiüo na titulai do
substituídos por titulos definiti- O numero de representantes canso em Lindoia, no Estado de O n: �O e é subscrita per Iodos!

.

País
vos. mediante requerimento dos do povo nas Assembléias Ligís- São Paulo, transferiu o cargo os Ministros de Estado: 'Rio. 14

. (S.E,) -

eleitores. lativss será o previsto pelas ao seu colega da pasta da Agri- • Art., I' - Os Deputados e I Deu entrada no Ministério de
Excluem-se da obrigatoriedade Constituições estaduais em vigor, cultura, Ministro Teodureto de Senadores. enquanto estiver re' Viação o requerimento assinado

desta substituição, sem a qual a 10 de novembro de 1937. se 'I' Camargo, o Sr. Sampaio Dória, unid? � Congresso, vencerão o I pelo Sr. Joseph Brant, ex Reda
não é permitido votar, os alista- a lei ou a Constituição que o titular da Justiça. subsídio mensal de cr.$ 4.000,0 ter-Chefe de uma �estação ame

dos "ex-ofício" quando juizes, Congresso promulgar .não dispu-I O Sr. Sampaio Dória, em com- e mais cr. $ 200,00 por sessão ricana de rádio na -�uropa, .solí
militares e funcionarias publicas. serem diferentemente,.. r pa�lhia de

.. �ua. família, . s�guiu a que comparecerem e le@)Umacitandoautorizaçãoparainstalar
E mantida para o novo alís- O decreto concede

.

tambem hoje pfl:ra São Paulo, VIajando ajUda. d.
e

..
custa anual. de 3.000,0·lno

Rio e em S. Paulo, duas eg.

tamento a Divisão em zonas anistia aos que, não tendo cum- pelo "Cruzei{o do Sul". Arf. 2 �O Governo comporá tações de televisão.
.

eleitorais, feita pelos respctivos prído a obrigação do alistamento,
.

as secretarias da Cantara dos
tribunais regionais e aprovada requerem sua inscrição, nos ter- Deputados e do Senado fede-l. . •

pelo T.S.E" revogado o artigo mos da presente lei. Relações Suiça-So.. ral com a' mesma organizaçãO,'olerancEa de idade para
I4 e paragrafo do decreto-lei

• que tinham a dez de dezembro' ingresso no curso regional
n 586'd ti 5 No ball e no lLn

".,

..

'.- de 1937, .

,

II' fi· t liix�õe od:c;e� que nas eleições ) K N O To i Vle ICIS Art. 3'-E;;fa lei entra em vi-
e asar eu;oamen o e

para membros das Assemb'éias r' n� deve falta. }' Berna, 13 (S . .H!.) Fou- gor na

d
data de ��a 'p��Iicaç�o, Rio, I 3 Sarg����� .

tes bem ínfórmadaeque não revoga. as as nrspcsrçoes em O General Canrobert Pereira da
contrario». C A' 1\,f" •

1 dpodem ser citadas nominal- osta, em _'""1.VlSO Minístería e

mente declaram que pode pR:E.CISAM-SE de meninos hdoje� �onc�?e� tole_ra?cia de id��
mteHgentes para entre- e, "te o imite maximo de dOlS

se esperar uma melhora
ga deste jornal a domiCiliO'jl �?O!l, a todos os

.sarge?tos
can-

nas relações entre a União didatos ao Curso Regional de

So viétíea a 'aSuiça. As mes-
=--

! Aperfeiçoamento
de Sargentos,

inas fontes desautorizam, to- no corrente ano de instrução.

davía, as versões de que as Dr. ��lfafner
relações diplomaticas entre AUSENTE ATE' O DIA

os dois países estejam pres-
20 JANEIRO DE

tas a ser reatadas.
- I 946 �

anual Or$ 60,00
Or$ 35,00
o-s 0,30

A vIrtude e a 10AI

....
dl

..

"

....D·f.de se retiram quando
o crime e Il traição
são premiados. LU

Diario Matutino

semestral
avulso

o confisco de bens do
Américasnas

Washington, 13 (SE)-O Departamento de E!ltado
anunciou que o confisco dos restantes bens do «eixo»
no Hemisfério Ocidental foi adiado, até que terminem
as consultas entre os governos assinantes dos acordos
sobre tal confisco;

O Departamento de Estado declarou ainda que «as

consultas � ação comum por parte das republicàs ame

ricanas sobre este problema [oram publicamente anun

ciadas desde 19�4, O procedimento dessas consultas es

tá destinado a. robustecer o programa que este Gover
no apoiou com o maior vigor».

Impressões digitais fraos·
milidas pBlo radio

A policia londrina realizeu on

tem, para Melbourne, na Aus
tralia, a primeira transmissão de
fichas dactiloscópicas pelo rádio
O homem que. procurava conhe
cer foi identificado. Espera-se
que em breve o novo sistema
seja adotado pelo mundo inteiro

---------�----------------------------��--�-----

Mosqoitol
Wetzel

absolutamente ínofensí vo para
pele Eficiente proteção contra

PICADAS DE MOSQUITOS e

outros insetos.

Fone: 1477

Nova descoberta r ais
derosa· que. a bom a afô

Cientistas alemães e soviéticos leriam aperfeiçoado aquela arma

o·
Ica

Seriam transferidas'
para a reserva altas
patent�s do ExércUo

L
fiW'

Rio, I3 (S. E.) - Fala-se nes

ta Capital que estão compreen-
didos na letra "a" do art. 160 Londres, rSE)-O Dr. Rafael severança o estudo da bom- acrescentando que os russos
da Constituição de 1937 QS mi- Armattoe, Diretor do «Ln.l bn atômica, feito pelos eíen- utilizarão a bomba para tra-
Iltares em' serviço das Forças ·AV.IÇA0 aos CÍ- meshie Research Centar für tístas uorte-amertcanos e brl- balhos de engengaria e .eon-
Armadas que aceitarem investi

� Antropology aud Human Blo- tanleos, tendo alcançado êxi- tinuarão efetuando experlen-
dura eletiva ou qualquer cargo dadãos logy», confirmou as declara- .to. No reterído Conselho,. se I elas nas regiões montanho-
público permanente, estranho á da classe de 1924 ç.ões de que a Russta

c.ouse-.I gundo
o Df:. Armattoe, flgU-l BBa da RUBsia..

sua carreira, Assim, dentro em gph� inventar uma bomba n- ramo notav�l,s. homens d: ci-, '�",*)!I;
pouco estarão transferidos para 03 cidadãos nascidos entre tonllCB que torna Obso1et.o o enc�a sov1ehcos., .euir..... os i O com'l.tntcado de Mosco'l.t
a reserva o Oen�ral Eurico Oas- l' de Janeiro e 31 de Dezem- petardo anglo.norte-amerlca- quaIs o famoso fISICO prof.
par Outra e os Coroneis Jonas bro de .1924, Classe. de 1924, no. Peter Kapitzan, o prof. JaUe,
de Morais Correia filho, Afonso de'/em preparar-se para uma Revelando detalhes de sua de Leningrado, e outros três
de Carvalho, Rui de Al�eida e passiveI convocação da respec- sensacional informacão, o Dr. sábios chamados Somyonovt Londres, 13 (SE) - Alguns
Fernando Flores, os guals, con-I Uva classe a partir de 20 dJ ArmaHoe declarou

-

que os Vasilov e Zaldovltch, aos membros da delegação nor

quanto não tenham ainda sido corrente mês... ..
membros do Conselho de De- quais se uniram, mais tarde, te'-americana, que se encou

pr�clamados, são considerados

I (as.).' TeD. CeI. OlimPi.o Mau.
-

Ie.58 Naciônal da Un!ão, 80- dois célebres Ilsicos alemães, tram em Londres, para fi pri
eleItos. rão Filho-Chefe da 16a' C. R: viética continuaram, com per- WoHer a Hertz, que eram me ira reuniâ6 da Assembléia

',,-�"';"".-'-'.----c:.-::.:-._'.-._,..,. o :.i.....�-'.�--�-�......�_...-.+.��.-. o .._�_:........_ -�-�-9-0).-•. -.
prisioneiros da guerra dos Ceral da OrganizaçãQ das
rus�os. Nações Unidas, tambem ex-

• Acrescentou o dr. Armat- ....

Ii1 toe que, segundo foi informa- preSS!lram crmcas a figus
.... gem do comunicado de Mos-
I d-l em carater fidedigno, os

cou, sobre a bomba atômica.
CON ..YA-COR·R'ENTISTA T cientistas russos apresenta- e manifestaram o desejo de

- ít1 I rão o� resultados da s expe- lt
I riencias sohre a:.bGmba. atô� que tal lingup,gem foslOe fi. e-

com boa letra e
.

� mica aos dirigentes da Aca- radí�, antes de ��r apresan-

F a t u r i sta!.' demia de Ciencias de Mos- tadr: á Assem�iel'l. Geral. To-
I cou no dia 15 de janeiro; davll3, fi expenenC:Ia �emI?.?�·

qUe saiba bem e'screver a m�qu'na. ,
. I trarlo que o G(lverno sovwtI.

-'

. '. . Q I • l Fmalmente, o dr, Armattoe
co não u:)!;ta de alterar as

Am.bos pr.ecisam ter bastante prática, ter conheci- T expressou que fi bomba rua-l to. .

_

• aa possui o fator de energia pal��ra� �e qualq?er� B:ormentos gerais dos serviços de esctitõrio, e estar I aespiral», que não tem a !do J1 aSSInado. e e p,ovúvel

quite com O s.erviço militar..Rodo·lp·ho·.. · ·K·..8'.nd'e'r...
• bomba es

..

t8dunidense, ° quejque.a deIe.�..

TaçãO SO.viéticarepermite fabricar bombas de sista a qualquer tentativa de
.9:-�-"__�-�-�-.�.§!.- "..;€-§o �---�_·tt--�.....;..�-��.......�-�-��;t o t-�·-""'" ·-il.........9.:...........y qualquer tamànho, em série, alterar l.i resolução,

Instalações
n rUgo s Elétricos

Instaladora' de
8RumeRau

fIl_
�

8ob�'e a b01nba atôn7.Íca

TI
,
T

PRECISO

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



15-1-·1946-. Santa CatarIna

Entre os dez (10) abaixo relactouados, que lhe será
enviado, gratuitamente. desde que V. S. tome ou reforme a

sua assinatura de O JORNAL, por um aDO, no período com

preendido de i- de novembro a 31 de dezembro de 1945. A
remessa de livro será feita 30 (tríntu) dias apôs a entrada
do respe ctjvo pedido. O JORNAL, o Iíder doe: «Dlaríos As�
sceladcs>, apresenta dtaríamente além de completo serviço
telegratlco do Brasil, e do exterior. seções especiais sobre
vartos assuatos e. artigos asatnados por. colaboradores na

cionais e estrangeíros universalmente conhecidos.
O JORNAL o mututü.o carioca mais lido no Brasil .

Analise, coniron'te e passará' a ser um assinante satisfeito
do O JORNAL Faça o seu pedido, hoje mesmo, ao nosso

agente local ou diretamente li Gerencie do O JORNAL -
Av, Venezuela, 43-4' andar, Rio de Janeiro D F por meio
de cheque, vale postal ou regtstrado com valor declarado,

.

08 Livros São Os Seguintes:
Invasão-Quentin seimotâe; O Grande Ditador - H. GI
Welle; A Estrada de Chiang-John S. Hurst; süenci» em.

Singapura-Jorge Welle; SÚlJente Imlomauei=Tien onün,
Traidores da Ameriea=John Roy Oarison; Os Dez ltla;nda
mentos-: V!21'ios Autores; Negros da America=Red Ot.tle�/!·
Trio-Dorothey Baker; O Grande Pecadn=-Florence Ber-:
narâ. O JORNAL Assinatura: Or: s 90,00 .

•-.--"_<Qo-'_,.-�i&F'�,,-� X "'"-�'''''"!1i'-'<P!-�-_-��-�''''< '<!!�._��.�

"
ra ja flor ta"

leghorn Branca da mais aUa postura
Ovos para incubação

Frangos de 1 a 4 mêses
Reprodutores de 4 mêses

Oferecem as seguintes garantias e Vflo!aeens: São
filhos de galos tmportedos do Amertcano "H:'UHOn.", com

pedigré paterno de mais de 300 cvus

Proprietário do avlario.
Oscar Pahl Rua Amazonas defronte 80 32 a.c.

Blumenau-Santa ClltarioB.
�'ª�����iBS��%Y�if'�;��·��-r���!7.i;j2'�:.��;:;;��'.:; {) �\��, -$l ;;�-l.����t;:��_�i;f_�.��1f:·;� ·.v-�1����_ttlir.�1P��

i Exportadora ds Madsiras S. A. Ij �

i Sloc.k .peã'i1fih�}à1N�n�;e de: !
I Madeiras de construção em ge: I
I ral, Forros, Soalhos, fVlolduras I
I etc. ,
I Telefone 133 i ij ---l"UmiJrr I e L ti M E t.I � U .. §Ç;;ja�iê.1: (���t��"(h� �

��I hljJ .�����""��!!!:l()i"l '" I;'!"""""(:'<' � �"<r,'_�·'·'-"H!;�"_{,ii.lJ''''''''''�!tii'i!

�!:�a ni:�!;d;i�G;;�:O�f!
·

C·Ãfr-T�

�._,df"�''='''''''�P.:'.�.....u--�·
..Medicação' auxiliar
no tratamento da

.

sifilis'"

. Camil1!1ôst? de 1/2 s}té to toneladas. "',..'
.

.',.

CAMINHONETES

Veja que ln g(L.� e depois v!�T�����I:o DE .soro i!Di-J
.

dk,mat".-Agente exclusivo' I-. . R!CP�RDO DEEK.E
ProvÍsoriameníf:l-á rue Brusque 6In-'-t3lumeflau�cx/pôstal 119 "MetUcação auxiliar,]

no tratamento da!
sífilis"

-

"

- .': - -" ',- -

--

.

- "- -

-

.

�. ����i�::�:-:-..,�����,.�b�l...���·
I'

.'
. .' .' .'

.

.
. .... .

..

r .

Dr. Egon A. Krueger
I

.

-. Medico Oculista:"":'"
.

. :
�

! (E;g�af;H;;ist�nte d� Instituto PenEdo Surniel") de
i

. .'.

�m�_s

I Consultoria: RU!i C�ndido Lopes. 50. (esq, Rua Dr.Murici) .'

I.
.

10 andar -

-

.

,CUR,ITYBA --"- PARANA'

'.' I C����J:a�x��si���:n:: d:nt:Sd!4e�e!�I���a:, I f
"
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DISTRIBUIDORES

Prosdocimo BtCia, Ltda.

..

�Ek=;;;"''''''·@ii27;�é·",gÀ'I'Z!i�ÃR 'Ai *i.
!!iI_ '4

'*"1.', . �Sp�eIIALI5TA ..
'

AMKN'l'O E Of'ERf"ÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
ss iJ.-:s menínes e moças, Distnrbios da idade Ci·WCil. Per·

t�rb�uiill� Jia�lfG"giõrmjll!à'res. OPER.AÇÔES lin ld3i'il. ovarioa.
<"i', h'l.lL'liírnS. tumOres, l1!lm:uUce. hernias. ele,

,m -.
. :\\��\. l]lli�ermQ!:óa!!ulaçã!l � Omias C�rfa8.

,�
.

"', CLINICA EM GrilRAL

'11
\ GOfiiCihl. r;t�!mões. rIns. Dil. digesUuo.

. �1 ",". ;'. • i��rit:(ls. Uicerml • lltllU1CaS Trollír.:aes..
.

.

•. �. ..

.

GG��li.1 'trav>fl .lie fii'IJ!li'Girü N.3 Cam franie do. HUlel Vitoria}
�. fmS�n,: Hua sao Pauia. 30 � Pons: 1.226. - B.L. U M "li' t� A U
L��_�iO{'�·'·�"�W���"'(i9SUlatm%\! ti *�

o rnELt-IOR 005 fl'lELHOQES

1i���2r;2;�� ,.,_ \". r.: ..�H!'�7���
'"Ctíl�(>�",l L-"� .:.C,,"'.i\:.iU1U:· :' i'� o;;'J,!,Q"';' t.-:.I-.�IICr.-'::'iQO'10 O�";·.
ro_ .....

Co "I!�';) "!"'{ ,;.'-.0.,,,, i;�!.�Q"'".�'õI'"'J�
.

e�ii.lii��ifo:��lE�.�;3'$iJ:.���:�«;�
Arrancar e destruir gra..

vatás é contribuir' para o

I desaparecimento.
da malária

, em Blumenau.

"�r

Eacolha o Livro de Preferênciasua

t

.•.•.••...�..•....•••, ..• ,....

---

__ -

_"",_c-,-;

�!��ç.'";r:-:;.�r;;:;"�:;:;��;�7.�·�:�:-;;�,·�....�,;-:;�-;,."r:::;�;-:';P�

1 Gasa de· Moveis R08smark Ltda. �
II
Do ·mltorIO�alas de Jantar � ·ct·

�. Moveis Estofados 'lt� Serviço bem perfeito e bem acabado i1 _�
i� Grande estoque de Tapetes fl
It � ��.� ��.�.��� ���:.. �.� �

f:ml�*+i§\i·Xe;:f!'���::�11�::��M�!}2t��" l�pareihf��S �;::il�' ��*��dªO
.

da R C A Vitor
('$;,: todos 05 llpos e iam:�nhü:\ ne

C'f.iiZ�� �o .Am!8;waç�ll'!;O $., A_
Mewaáo de Aut(J;nÓ'i'd�

.

H\u\ �ó íl 187
.
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n sr. Prefeita MunÍuipaJ, CMlO 9Spoltista, cmnparOC8ua senB da t.RD.. para dar pessoalmente
'1' a suª solidarindade B apoÍo ás homenagens que serão prestadas ao Elmo. Sr. dr. Luiz GaUotti.,

,

-

.
',. . .

- _',; .

Sociedade lS.eruificiadora de
r4ailei.rrils L�da.

Telefone 1�48 - Rua 7 de Setembbro

Fornecederes de M�.uh;if'as em Geral

forro Paulista, Encantonelras de Qllalquei Especte,
\A.HnhamentO. etc. '�ld

�_Marca Strobel
__·_._ J

�
- '. '

.

Em nome da Diretoria da:ESCOLA DE ENFERMAGEM
DE SÃO PAULO, anexo á FaculdiHle da MedicIlJa na 'U01-
versldado de São Paulo. faço publico. n

'

abertura de ins

crições para li matricula 80 CURSO NORMAL DE ENFER�
MAGEM, de 2 a n ele Janeiro da 1946.

.

As candidatas deverão. apresentar, na Secretaria da

Esoola, no 5. andar do Hoapital d8.S Clínlcas á Av. Rebou
ças; 476, das 14 ás 16 horas, días utals, 06 seguintes doeu-
mentes: .

.

.

1) Certidão de idade provando ser maior de 18 anos;
. 2) Diploma de Escula Normal oflcíal ou equíparadsj

ou certificado de conclusão do curso fundamental;
3) Carteira. de Identidade;'. !.

4} Ate5tado de bons aetecedentes.
As estudantes. deverão pagar no 'I'szouro do Estado I

a taxa de Cr$ 50,00, mediante gula fornecida na Secretn
ria da Escol!).

São Paulo, 16 de Dezembro de 1945
.'

Maria José de Abreu
Secretaríu

J
.

.

.

m�h;mf}dll ilelm faet\ld,'M'!e lia!:ll)�liI do r�etllc�ni'l ti"
. (hüv@rlí�il"d(1 do Bri}sil.

.

lttédlCO }.i0r concuraov-Io SOl'viço.Nacionul _ie Doen�'M MeIltairn, .

Ex,interi)1) da Santa. Ci,�a e do Hospital Peiqulábrico do Rio.
de. JlLUf:dro, Es-ulédico e.Bsistente do Snnatór io Rio de

.
- Janeiro da Capital Federal. .:

CLUUCA lJ.ÉD!CA - F;5PEr.:UH.ISTâ EM OCl.1NCAS NEBVOSAS

COH1.HJL'fÓBm • fi n A fI!B L I fi .H S G fi. M I ri l'
.Ediíicio 8..1.11clia - pr(�to;

Dr..

EDITAL
.

De órdem do Sr.' Dr. Chefe do 3' Distrito Sanitário (Centro
de Sande) Faço publico conhecimento dos interessados, que de Scíentllics-se, para 118 de

acordo corri o Art 5, do Decreto o. 133. de 17 de junho de 193 I vides Iins, aos 81'S. emprega

os Cafés, Restaurantes, Hoteis, Pensões, Padarias Sorvf)terias, :gar- dores da lndustrta QUE NÃO
bearías, Indtistrfa e estábelicimentos congéneres, não poderão ter FORE:Vl SINOICALISADOSque
como empregados pessoas que não possuam a respectiva Caderue- devera ser recolhido o Iin

ta fomecida pelo Departamento de Sande.
.

posto �indical do €'xerêicio

Aos Infratores do referido Decreto, poderá ser imposta a de 1946 em iavor da CQNFE-

multa de Cr$Ioo,oO a 1.000,00 previsto no Art. 5 do mesmo, DERAÇÁO NACIONAL' DA
Centro de Saude de Blumenau, 9 de Janeiro de 1946. INDUSTRIft., até::a do cor-

Sebastião Be11i_� G. Sanitario encarregado de serviço. rente mcz de Janeiro de 1946.
Q recolhimento deverá ser

.?i--�.......,�����-i«i-!Oi__'��-",-'\i x �'-4t;�m;ol!ib-'�'�:'§--.<:I---,'j!;•..- •.:t'i=,.;}i feito ao Banco do Brasil. atra-
vés de guias que fornecerá
o menelonedo BmlCo.-Na Ial�
ta de filial ou ageucla do
Bsuco do Brasil, o imposto
poderá ser pago tambem pe
lu ID6GIÍlO prOCE!SSO p,: r Inter
medio do Banco «INCOl>.
Confederação ivacionai da

Industria 3u2
,

f).�4>.�.�-:"'�.iíl'.l>��.• $�:<t.4>�+��:.'.�_

f��n�e�_ I
_

,
1

filA0 E NOÇIVO AOS AI'HMl::,I$ OOME5TiCC<�
��__'''' ...�t>.'§��:���'IíY:5:'_-::'

..�_. ':-"'�-!f.-:..-:........:§�-��� x .:��-íf.-'($3!':-':���"�""""'�-�..--.-�_

I Vende-se dois cavaíos bem
tratados.
Conft�itarill Socher. 3v2
�._�...,-it.-,��,,�- :t--�.-� h,,�-�-.�Foto' AffiflQOR (G.Schofz)

Recomenda-se pel
Esmerado erviçoS

Rna 15 "de rlovembro, 59_...·�_.----I
Industria S�·Ai:Maltema Comercio

A

o

S ;H:'?íç®s �e prim\Jin
t1r�em

fi na Maranhão
N' 2'7

/
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IJ
3·41. !
344,1
4.14.1
4-94. I

"

I'

3.000,00
2.000,00

6.000,00

3.5°0,00
1.200,00
1.200,00
3.200,00

3.000,50

16.00c,00
3.250,00

1.912,00
"

9·31.1
9.44.1
9.94.1

2.525,00
1.830,00

"

11
4.000,00

TOTAL 178.717,00
Art. 2' � O crédito a que se refere o artigo anterior, cor

rerá á conta dos dos seguintes recursos:

a) Anulações nas dotações abaixo discriminadas:
Dotação .244.1 - Fardamento para.a Guarda' Municipal 455,20

"

2·9+3 - Assistsncia a presos pobres 465,00
"

3.30.,2 - Vencimento do Diretor da Escol-a

Agrícola
"

5.23.! - Material para o serviço do fomento
da produção animal

"
5.24.[ - Viagens de interesse do serviço

" 8.84.2 - Ampliação da rêde elétrica e substí-
tuição de Iarnpadas

"

9.24.1 - Restituição de impostos e taxas de
exercícios encerrados 1.000,00

"

9.34. I -.- Salário-família (4°,00 por dependente) 7,710,00
"

9.84.3.........:. Metade de Emolumentos ao Juiz e ao

Oficial, pela celebração de casamentos
pessoas pobres

"

9.844 - Contribuição para o tA.P.I. 1.400,00
n

9.94. I - Hcnorários, custas e outras despesas
judiciárias

1.200,00

318,oe
200,00

2.000,00

600,00

15.643,20
163.073,80b) Excesso de arrecadação do corrente exercício

------

TOTAL 178.717,00
�--'-��--"�-'�- i!"-�-O\-" O li •

.

"';t;-�-II"':'��"-ll
� �

,Banco�ll!:._e .Agricola do Vale de Itaj� I
T D2P08ito f1 (HSPfJsiçllo Z e ít!f.l·li Df> p(ll�Ho Popular Ó 0/0 .

iJg CJ(�tf:; com �Vjg() de 30 dIa, .( 0/0
"

."" .. 60 dia8 fi 010 I
� rd::1!!l lã ".u' Qtl dias 6 l{2 0/0 ri

,tI."
Idem l{'(�m 180 dias 6 0/0 �.�fl·.CIOs. Prazo fi.::xo 6 mêsea i 5012, 0/0
Id€ID �aam 12 l!J fi 0/0

�-���������-�����o� • ��-�-�-�����

Lavando-se com o sabão

Presidente: Alf!'edo farin-
has; Vice-Presidente: Arno

',�Orumer· I Secretario: Paulo" 'l� .

KJoerp�j; II Secretario: Carlos ';c

BU8Ch; I Tesoureiro: Henrique
Kiesel; II Tesoureiro: W. H.
Kleine: Presidente de Honra:
Walter Deegar; Orador: Dr.
Affonso Balcini; Diretor Té
cnico: Carlos Bucsh; Repre
sentantes Junta a Liga: Carlos
Bucsh e Vitoriano Oandído
da Silva.

DECRETO-LEI No.. 25
O Prefeito Municipal de Blumenau, usando da atribuição

que lhe confere o art. 12, item !' do cecreto-lei n. 1,202, de 8 de
abril de 1939. e devidamente autorizado pelo Sr. Interventor
Federal,

DlECRET A:
Ar.t. I..� Fica aberto, por conta do excesso de arrecada"

ção do corrente exercício, o crédito de cem mil cruzeiros (Cr$
100.000,00) a fim de suplementar, pela forma abaixo, as seguin
tes dotações do orçamento vigente:

8. I 3. I - Material de consumo para o serviço de ruas, pra-
ças e jardines. Cr$9.66,00

8.2 J. I - Operários do serviço de estradas e ponte 6944,00
Material de consumo para o serviço de
estradas e poutes Dr. Affonso 8alsini20.900,00

Cr� 100000,000

Art. 28 - Este decreto. lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pref-eitura Municipal de Blurnenau, em 3 I de Dezembro de

1945.

ClinicB Especializada de·
Crianças

Doenças da Péle - Malaria

F. G. Busch Jr,
Prefeitura Municipal

Publicado o prensente decreto-lei nesta Secretaria aos trinta
e um dias do mes de Dezembro de 194$. e afixado no lagar do
costume,

Cursos especializados da lvfedi
cina Infantil e alimentação das
criancinhas, _ Medico-Chefe das
seções de Higiene Infantil e Co
zinha Dietética do Centro de

Bruno Hildebrand Saude. - Estagio de 2 anos no

Diretor do Expediente e Pessoal serviço de Péle e Sífilis da San-
ta Casa de Misericórdia do Rio

0�••<l:._"jlit'4jt_._.J""t..... it.�l 0·4) t....J[((•.•.(t•••�ofi.•]i�4I>._.I..ll!iI, Janeiro. _ Especializado em Ma-

I Il1etitu to Médico Dr. CARVALHO
__ -I �a:fad�e�oau�:pa;�b���.to _Na��:

Chefe, durante 2 anos, do Servi-
� Diagnósticos Clínieos - ço de Malaria de Blumenau.

Metabotismo basal
.

- Bletroeardlogratte Labora- Modernissimo aparelho de Luz
tório de Análises (sangue-c tézes-c-ur tna stc.) Ultra Violeta

Clínica especializada de Senhoras Dá consultas, todos os dias.

I.
(Perturbações menstruais, esterilidade, alterações ae-

no Ediflcio Peiter (em frente
xuaís, incômodos da adole cêncla e da idade critica. ao Hotel Vit01'ia), das 10,30

Intlamações genitais, ete.) .

i-
ás 12 e das 14,30 ás 17 horas,

fi'
Alameda lUa Branco. 3 - ':IlumenilD TelefoDs. 1202., Fones: 1,433 (Consultório)

.�.�€iiiDOlOIH••1fIIIO\l�I.DJIDl�BffI� (Residencia) Ia 101
• 'ANUNCIEM l'ilESTB DIARIO

Oficina RADIO fUNK(
Brasil X

gentina
A A FA remeteu á CBD pa

ra estudos a provável ordem
de 'jDgOS do Brásll DO sul

I americano. que seria a se

guinte: :1' Brasil x Bolívia;
2' Brasil x Paragaat; 3·tBrasH
x Chile; 4' Brasil xUrugual;
e 5- Brasil x Argentina.
A despeito da data do en

cerramento do certame ainda
não está dítínítívameute de
terminada, presumiu do-se que
seja a 3 ou [a 9 de fevereiro
"'__�_��_'$:_�_,,�._.

Ar-

l�nde todos 08 serviços de

:i,"'#"� �adios receptores
Servlçol Rapldos 9 6afllDUdoa

I TELEFONB 1395

8ulI '1 de Setembro. 13
1- -------

Dgua de Colonia
WETZEL

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

encontra ..se a
.

venda nas
farmacias e Drogarias.

Art' 3' Este decreto-lei entrara em vigos na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,

Prefeitura Municipal de Blumenau, em 19 de Dezembro de

1945·

Não há maisTri
banal de Pena!F. G. Busch Ir.

Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto-lei nesta Secretaria aos

nove dias do mes de Dezembro do ano de 1945. e afixado
gar de costume.

De acordo com o nevo ré
deze- gulamento Esportivo, ficou ex�
no 10- tinto o Tribunal de Penas e foi

creado o Tribunal de Justiça
Bruno Hildebrand Esportiva, que entrou em vig'or

Diretor do Expediente e Pessoal apartir de l' de janeiro de 194ó.
.:-�-:,,--�+-.._�-���-�....� o ........:._.._�_�_ - ....!ii!3.:-.--�-.

o '<}-�..._�--.�""".•-�-....�-.•""".

f
I
l

f para Ijudante no Refeitorio dos Empregados.. fé
.

Deve ser forte, ligeira e de boa saúde"

i Redolpho Kander !
1 1
4.-M-1f-.�-�-7f:-�:""':"""",,� o�-:9:-�E!"!.:-.-�--�-'.'-.-. ° 4>-.-�-j!��-"'-���

Preciso com urgencia
Empreg a

da cn. WETZEl INDUSTRIAL JOINVllLE (MH,fC8 Registrada;

poupa-se tempo B' aborrecimento

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

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


