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Diaria Matutino
( anual... - Cr$ 60,00

Assinaturas· ; semestral - Cr$ 35.00
� colonial.. -. Cr$ 20,00

ri u m e r o :
! avulso... - Cr$ 0.30
" atrazado - Cr$ 0.50

Ém �..;meiro lutgar" c ol:"dem. po,.que
.

desordem nada se', eontliltr.ç:>l f

O' ARAUTO
BL

DAS ASPI�AÇõES DO VALE DO ITAJAI!

I

Do ssa tu
,

a fortaleza De Hitler
,

"leiO
Londres, 14 (A. P.) � YOJ1ma- da 'A.1emanha. As esquadrilhas

ÇÕI:\�»1e bombardeiros médios e .rle caças, iniciaram as operações
caça�t�()mbardeir.os, r2e(f:::iar:'1111 durante o dia, com um ataque
o assalto sobre a costa Iranceza, ria: zona de Calais. À tarde consí
ao que parece,' ser' a primeira deravsís forças .de bombardeiros
ação dirigida em grande -escala médios com poderosa escolta de
desde a ultima -terça feira,. em aparelhos de caça; desfecharam

q_ue l.�O.O aviões norte-america, I VjQle,�.to :taqu2 na ,costa íranceza
nos operaram contra o noroeste em dlreç3.0 a referída zona.

.-.�+�+-+,�._;:';+-.-.-� X .-+-+�+-.-�..:_.�+-+-+

***
Na batalha de .Venítsa 'estão

participando; de parte fi parte,
centenas de tanques e aviões e C· ., Sforza d dol��:;:�escL:�'���\e�:ng;v�õbe:t,ag� I ar o� "

orza �ae se.r. con ena. o
todos os reforços disponíveis, . ��\ a YOI.k, 14 (A. P,.) �_. A I Mussolull,. o S:11'. Cat'.O,3 Sforza.

pois, sabem qU1� o resultado da Ia.dl:� de VIC�1Y, em uJl:a. irra- acusado ,(k� l1�O mobilisar logo
luta pela posse de Venítsa de- �laç�.o �anunCla que \'�l entrar I os (,Cm11l�as Negras», quando o

cidirá a sorte de ,50 divisões de em Julgamento pelo Tribunal de «Duce» fOI deposto.
V<tJn Mani1stein, que Sê ·en({}i1- .�+�._+�+_._+�+__ .:---+ O ._+�+_+_+_._+_+�.'-c-.
�a��®�w� e

,de Odessa. Exten d
.

d
.

EmbDra faltem H·oticias sobre
'.'

"

1 a a
p�� opinião dos Dbservadorcs' '�:����:s���l:�J�e�Ii���ss: qa��, s�� I a 9 ra n d e ofe ns i va russ a
'�. .

s rusSOS'-(1, luta no setor ,gando ao ataque gernl russo -em I.... - '
,

. .

dC::f!enitsa está se� àproxímando NiCOPÓI., os sOlct.adOi? elo ge::leral '. �o_ndres, 14 (�. B�). � ,��m UJ: I s�ndor: fQ.r�m .. r'--.Dr.ha�sad.l�S ).:po�,di seu ponto ·culmmante. Os pro Kone\T estão tratando d2 pene- llnm,llcado .alem�o ,�l1UI1,-,.Ja �:�v � IOI��1ta l,lta., É\�u,I1Cla ta�.lt .'-lll .) i

prios nazistas admitam qm� os trar' atravéz das posicõ'es <2'Jn'
aS tropas russa" extendewl11 �111 ,d'elldo comdllh..a3o, qlL as tro-l Londres, 14 (A. P.) -- Fui 're-

russos estão atacando ,<1 linha Krovgrad. Essa dupla "acoJn<cti- n�o:'Ds s2t,�)IeS a sua ,grand.:: of:D.n- p�s al�miis, c1�s�a:·at.aJ��m. ::0:'05 i \'2.�ado que as' imtorid�d�s ale- L'ondrcs, 14 (A. P.) - In�al'''
al,,'mã "OS árr"dof<>s d" van'L da "l'salll c.,>·j)'.ar a� l�o'r"a' ., n�'ZI'._ Sl\·a, atac-Jnc!o, a raDcça {L p'.)I1- ataques das fLlrç3.", I U:>S:b a l10- , \lnas mandaram fechar tod::Js ·.os ,mações da imprensa suissa, fa�

'n� fre;te' do �'iO B�
....cada·l�S:� tas 'que ai:�d� se :SencO:1t;a;;� a� te alemã na toná de Dnicopol, rocstL' de Kerch,' . í c�fés da cidade de Nic? A .m:=!-- zem presumir que soldados,fran-

.

cdm. mais intensidad'p. su'loest.f�' fl'e Du. ]·"per-P.?tr..o.'.!sk\.'. : (hda se prende ao anunclad{) CI�zes realisaram operações de
_ c. _, _ " _". J .�+�.-'-'�- .. - ..-.-.�.-. O+-+-.-.- ..-.-.-+�+-. d "d d d "'T'

.

. I «Reid» dos comandos francezóes OCImall o na -Gl a >e e ..;.!.doe, na:

.-+-.-+-+-+-+�.�+-. x +�.-.-.-+-+-+-.�.-. C 'I h -. d d f 1 naquela localidade. Fra:nça.

Os Prisioneiros i4 aerodromos des-
em m I oes e o a.res. pa ra I ._._._+_._._'_H-.x+--+-+-+-H'-'+--+-.-.

in· I truídos l�O ataque w"'h��n:l�(�p��!� �g�,� �����;;� â�'at�� I�r�oA���"�I��1�c:!���p����:�aliado a Roma mi!r·ô(s de' dolaI'eS é a quantn se Oe: as d·espesas f2.derms no ano 1 P.} - D'2spachos d;:1 Ífente lta- qnc"cld do contwuo malt2lamen�
.ell:Wl -o ,DrçamenlO da vitnri.l', finane;:ÍrG .. que t�rminará (�m BO . liana, anurJd?Uh que a cidade de to d,t artilharb do 8° Exercito

,Argel, 14. (A. P.) - 'Sl�atro propo:;;tú pelo pr.esidente ROOS2- dô! Junho de 1945. Orsog:m, está conv,ertída em um bril:flJl1CO.
aerodwJIDos Importantes Situados I ...,. imar d chulnas" tanto são 0&

���u��:��t!�(l:�b�����I:�I��� 1 p.A+R+A+Q+u· +E+D·IS�QT·A1>S+-+--·��-+�+-·-+ +-<>�.-.-.�+-+�+-+�+ ite:lsifi��t{l::·��·��'e:�ã:
ças aereas que atacara',}1 ontem.,

'I aiíad"Os A fi lU {ip (I 1) I'(':-;:-;a I' a \'va- aleuüi lla Yngoslavia
ao 'mi�io dh, a capHal italía:la: I; l

-

1 � f" Londres, 14 (A. P.) _ Os ale-
40 aparelhos de caça alemãs, d R

Cl1a(,'H-O ( e I"i_) la

esce' f' a"m' eU]
"
..

orna
mãeS intensificaram fOli'e pre,-

t2�1taram intercetar as formações I .

.

. '.

.'
Estocolmo, 14 (A. P.) :_ Nati.:. .

I são em tres frentes na Yugosl:l�
aliadas atamutes, mas foram di3� 1

.

'

cias. vindo d� Sofia,. anunciam'
p:ersados pejo certeiro fogo dos r' *** sobr: BOl1lft cintem, lKH' ücasião j que todos os autamoveis daquda :ia,. ._+_+_._+:-+_+_..:.
artilheiros aliados. Tres aviÕ;êS I, Londres, 14 (A. P '.) -._-' A rà.cFJ do atilqu'e .te.·v.a:J.o a efeito por. for capital foram l1lobilisados, afim 1 l' tI• MUh\,.T atac<tc a, na. Te·lI e
dE' caça alemãs foram derruba·

1
de Berlim ct'eclara que foram vis- mações de �pardho:s aliad:J3 30- 1 de apressar a evacuação de toda

dos ,e outros cinco avarbd<)s. tos descer pal'aquedistas aliadas bre aq1i2Ia capital. I capital hulgara.

Foi de
aliíldo

Kmts, o avance
'"

em/Cassino
P E. T A I. N

+-.�.-.-+�+-.-+-+-. O .�+�.'--'�-.-+-.--+-+-.

Estocolmo, 14 (A. P.l ._ A Londres, ri (A. P.) :- ·tom·u;--
radio dê Paríz anunciou .hoie, I nica o Ministerio do Ar: Duran

que o marechal Petain, Jalanclc)
I
te a noite passada fOJ;!Il1,aJçõ.es

a urna assocíacão de avladores de aparelhos Mosquitos' do .oo-
> I

naquela capital, disse: depois .da I
mando de bombardeiros, ataca-

guerra, tere�10s que reconquistar rarn divel::;os objetivos na Alle

nosso unpeno e reconstruir .nos- í manha OCIdental. Falta um: .dos
sa aviação. I'n,ossos aparelhos ele caça.

.�+�+�._+_._.:-+-+-. o ...-.-+--.�.-+�+-.-.-.+

As Operações
dos ··_jlol-\(juitúl'" 11<1.

manha Or-idental
Ale-3

"I s�",,·,,� .. '. ('·(')11 (' 11"', st·,-«�� .. \..:-"""ll..I.{t -- .1-' .('l'

in! JH:'l'iO fraH cez

Moscou, 14 (S. E.) � Anuncia
a United .que, as forças do gene
ral Vatutín iniciaram as opera ...

ções para cercar um. poderoso
contingente nazista na região de
Venitsa. Esta' operação ao que
parece, seria O primeiro passo
para uma arremetida fulminante
na díreção sul afim de expulsar
os nazistas de Zhemerinka, cor

tando, desta fowa, totaJmentl2
as OOmllhicaçõ,es das trüpas da
«Wlehr'macht» que' s'e acham semi
e)lcurraladas na. curva do Dl1ie-

:--- de 3 quilometros tendo as tropas
Argel, 14 (A. P,) - As tropas {lo g,.=nel'éll Clark aoupado di;,

do 50 Exercito norte-americano .versus cL:vaçfjes estrategtras.
chegaram a 5 quilometros (:.� -�----

Ca�sino ,cloepóis d;�' vencer

tenaz!
Q. G. Aliarlo, Argel, 14 (AJ.

l'e�lstent�: .

01>08tas pelos nazis- �.). - N{Jticia� vindas d,:t fl'enp
ta�. Revelou-se que as tyol?EtS ! Italiana, anuncia que o ;)0 Exer
aliadas penetraram em dOIS un- cito norte-americano, rompeu fi"
portantes pontos da poderosa li- ualmente as poderosas deíesas
nha fortificada germaníca que alemãs no setor dE'. Cassino e

defende a estrada. de Rd_ma na- iniciou ,0 assalto frontal contra
quela região. O avança aliado foi essa fortaleza. Em Defesa Da

febre Altista

/( Sorte de 50 mil divisões
com a batalha de Venitsa

novos s.ectores

São Paulo, 14 (A. N.) - De 1 iI�1,portaàores p�ra o embarque
acordo com a resolução tamo- direto daquela rídade para o m

da pela COl11Íssã_.) do Abasteci- teríor do estado, deve ser fatu

mento do Estado, todo. o assucar rado pelos preços vigorant,es na:

chegado do. norte do paiz ao POl'l praça de Santos >e não na de São
to de Santos e reV'endido pelos' Paulo.

Fechados todos
os cafés em Nice

Realizaram operações
os "comandos"

fraucezes

Alemães feitos na

vasão da Italia
Argel, 14 (A. P.) ::_ Já foram

aprisionados na,Italia oerca de
8.000 soldados' alemães, desde o
momento em qu,e as Iorfas aUa
das invadiratrn O territoL'io C0l1-

rJ:ental italiano,. '

. .

.

.�.�+--+�+-:-'-.-.-""-.�.�.

Desapareceram
milhares de fase;
nantes IO'uras ...

São Fra:Jcisco .da Californh
: 14 (A. P.) _._' DeSàparec2ran):
completamel.1te de cÍÍ"culaçào as

fa�antes lourás, que· aos mi

lh�s enchiam llS 'lojp:s, .03 res..'
taurantes, 'Os bares, cinemas tea

tros e as ruas d<;r cidáde. Não Se;
trata porém,. de uma. errligraçãq
ou (.oisa paI'ecida. O kinÓJnleno,
iembora extranho, é de simples
explicação. As (<lDurinhas» des- :O. G� Aliad{) '(�m Argel, 14

'apareceram porque as farmadas I ,(A. P.) ....:- W:es Gallaghef � Se
não t,3uham mais' agua o>: i.J::nad<i.·I'.gu.·ndo ..

inflOrmações Obtidií.S de

.f�ra vender.. . sem rec�lta me--, '" prii3�ont:'ims .alemães, _ os enge-
Ulca. '. nheIIos� ·naZiSÜIS este!o tralJa-

EstaI ia sendo
fried',"

constrlli
italiana

uma "Linha Sieg-

l'ltt:-\SH

a:

Londres, 14 (A P.) - Despa
chos recebid'Í)s� da 1'rent3 de ba

tallia. anundam ql!� a cidade de

Mozvr, está sêndo atácad:l pelas
tropas dr) gen2ral Roko\'sky.
._._._._._._.,=,.�-t�.
Lonw 1"oi O('Urmda

Moscou, 14 (A. P.) - A radió
desta capital ammcÍou, que o

il11]Jortant:.: ('entro lle LOYilO, si

túatlo no distrito de Koropz, foi
ucupad;) pelas tropas russas, can

1'o1'n12 cL:,.spacbos ofidais vindos

ela frl'nte de batalha..
I

1l11?lhalltes levantac!:::s na Euro� linha de balalha, achando-'se os

pa OClcL:'11taI, at]ti;s da edos5:J baluartes mais avwl(ados proxi-
,

I da pr·esente .g'u3ra. Afirf;.n3.-S�� mos a Cassino, diant,c da qual se .

Ihando ativani':;mte na wnstm-' qu:o 03 nazistas, COIÚ o oilj·,"th D encontram agora as' brças do I
ção d,� 'uma «LinlH Si;:,ghi"d>' d? manter os aliaJCl::l Liu ��f.a::;- 5°. Ex�rcito e ta.mhem nas pro:d-!

'. italia.na, a qual conta sete mllhas tados de R;oma qna'l['J pass1\'8J, :nlldades de Pescara, d:l qual s,� ,

de prm'undidade .�. é t[.o p0d�� estilo cDf1struindo DS' Sli:lS iOfti'l aproximam as forç:;ls camllJ.:cns;.'s
.

""
'.

,. - • .

'1-'" I 1 80 E '1 I't
. 1

rosa quaüta as Iortmcações S8- úcaç; es a poucas nH has Üct a:ua (O . ·X·2fCI {} OfUllltCO. I
.

.

.�+,_._+...,...-::-._.�._._. Í) .-.�.:-,-+-:--.._ .........+-.--'+_,_.�+ O �-.�+_.,. ..-+_.::;:_+"..,.,* ..-,-. O +_.�-�+�+--.-.,.-.-,--�-. () +--':.+-+' +-4-40-'+=+-+-+ li .�"-.�+-.�"'- .•�+-�-.

f orl
t:.

gurará a >l�fesa dos Dardanelos

(Copyright B. N. S., éxclu&ivo quaní'Ü pDssh'{'1, o 1l1{)l11eti1ó' da tiva d::: invasão do continent'3'. 1 cio do dominio total do MJditer- I potencias, rdati\ ameal-..' [J Tur- 'I com seu propl'io ex-ercibo, mes--

para {(Cidade de Blumen!iU'), ofensiva aliada cont.ra ci· conü.. O caratcr político dessa no- I r<pe.J. Para que ·ess= domin:io \ ll;uia e á E:-;pallha. teri 1 t[)Jll��-io ,
'mO que seja necessario' assumir

A velha proJecià de'.Llld:ei,1uotf, H2:lte ;eur{)peu, na esp�ratlça d<é meqç.:io e _mu�to lrrteress:mte: ? \ :?ja int�gral, é ti�c::;:falÍ')_que :,;;" grande parte nas CO.!1�;_'n"1C:t:'''_3.! a �f.':;l1sh-a na TracJ:t e na Mace

s�'ifndQ a qual o d{!�tino' da;, 'Ohter um aoordo de ullnpromis- FuehrN naO Se resolveu a aSi,n- 1, �a eneontI'ada uma ê:)luçao pRra Pret;:n[h�-�:: nw:->lHO q�!L .u Ingld- doma.

AJ'8manha, na segunda '.guerra :
SoO COlyl as pot,�ncías b "Jis-efiw te;;. naAu.' _sl11ô'o depois. �.e ílfand'e I a qU'�"tUod'Os Dai:cUmcIQs e. inra I t:orra terü� si�O, parl;cHnr_�l:�:Jte I .

Afirma-53 ai '::1a qu::: .S.talin t·e-

mundial; seria decidido ilaA1í-ica. -As récentes conf.erencias do' -opOSlçao e I?Dr so.llCltaçao ex-! a .qUé� S��, J'er·�l'.' a :'l12utl'ahdad,2 ! el1Carre'la(!a,�d: _1jU..;:�tdOy���a.
. I �'la dado garaI!IU5 p�sItlYaS aos

6Norte, realizou-se, .:8lU pal't.3.. Cab'o 'C� dr:' Te;lerarr constituiiam l)n�ssa da RClchs'wehr. turca", lh um bdo" e q�2. D pen-! As COl1\'��J ",?c_Ú<�" d,Q Cauo, êh"

lturcos, salJl'2' a qU$stal) dos Dar

Õbngada a (()n�entrar n;)ve déci< um Í<'lTiv·ei golpe :leSS3S jHct:::n-
..

Todos na ALemanha, cba!11:11l1 �o. d� ÍJ:lla E[;i.lU!lha submetida á i tn� Cl�urchil1 .. e os !:ir�.�'8uti;S. da' dar:f'�os, e q\,,� um I�OVO acord.(�
rt1{)S d:o suas hiças de tBrra 3' Çij'êS a12rrlãs. A hora cl::J grande ]U o mar'cchal Rommel de ,Ba- mfluencm nan;ta t�'nha d,,'\snpa- Turqum, lNUlH te1ll1hado por polltlCO .�� mllltar entr:� os d::ns

ar na fr'ente tussa, ii. \V/eÍ1rfna�ht assálto i::stá plDxima, O E3t:ldo dOgli"1 alemão'a quem cal�erá a :n\cido totnlmei1l+�, por outro lél- um acordo compl;:>t:J, r\o m0U12n· país·es, estada iminente.

perdeu. :na priiúeÍl'a meta.J,:; d'� Maior g?rInanÍfo d'ÚKU jJ�r:ehe1" ocasiw:) dJ m�god;H (f1111. os 'l!i:t- do.
'

to da ia\'asà�l dús i'Hi-s�s balca- POl' mÜl'O lado, a crise qué s,e

&iB43, suasbasásli'o nórte da Afri Sua cresc�nt'e imiuietal';ão, com a I dos; acr,editam que ele não hesi- Alguns rumor.:>s qU2 CO,TcíGJl1 níco�, a:.;r.edham alguns Dbs::orv'a- mariif�stou ria BuIgaria_ hada

'. �,
. A

_ at:lal .�i.õfeSà <cilel1tã, na I n{)m('a�;ã·� do marechal ROlnm::l1 tará ;em faze�lú. no n1ómenta na ,ocasWo" da\'a�l1 a ê'ntc'nJer :]0:-[':, a T�Ir�uia ab�!rá. SêU;;; _ �:):' n�:�l l.ançando a ,.wllltlsao..:. entre
ltlalIa, nao e ll1a,ls do qqe o

PfOS-t
para C()mandant�. $upl'mu)' das.1 oportuno,.. . I q!E� na COnlel\�nCLl dê Tdr2rau, 1

lO::; ü -esqlHldra bnt(l:nc:l, 13t:U" :mm$ e do qUi; a lêptlICUSSl'l;O des

seguimento da,bf_rtalba da Afrir:a .lorça5 do::: R'sich; .cuja. tareia con-.. Para Os aliad,os; a conqui3ta O!l tUTna politica ampla, de :lendo C"'1nl'POS \1:: <lviat.:ã::1 ÚS lIorçi3 Sfl nOva j)0litica.d'l Ttll'Cjuia, que
prganisada para retar,d,ar tai1to ,sist.:: em Tepelit. qualqu,er tenta- Africa l�ada mais érasinão o ini- � .entre os representantes da:; trêZ aéreas das trêz p/otendas, e a:.;se- os circulas dirigentes de Sofia ..'

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Decreto-Lei' No t02
", Orça a Receita, 'e fixa a Des pesa "do Município de Blumenau,

para o exercíeío de 1944.
,

OPref.'iiit') Municipal de Blu menau, usando da atribuição que
lhe oonfiE:re o artv 12, item IV, do decreto-léí federal nO 1.202,'
de 8 de abril de 1939,

' ,

DECRETA:
. 'i ActO 1 o ,� A receita geraldõ mnnlcíplc de Blumenau, para o

'exercido de rg�4 é orçada eml Cr, $ 2.211.615,00, a qual será

arrecadada de conformidade com. a legíslação em vígôr e obedeci
{ia a seguinte classificação.

C�d' I
"

- I' 'Il,\'Iutações JGe�� DESIGNAÇAO DA RECEITA Efetiva Pat!i�o· TOTAL

______� •__� _mm___=._�,��-n=ta-IS--�--==-
REOEITA ORDINA'.RÍA

T,ribu táría

a)
,

IMPOSTQS
'O 111 Imposto .Territorial
o 121 Imposto Predial
o 17 3 Imposto s/Industrias e

Profissões
O 183 Imposto de 'Licenças
C 25 2 Imposto '-s/Exploraçã-8

Agrícola e Industrial
O' 273 Imposto s/Jogos e Di-

versões

'TOTAL DOS IMPOSTOS
.

B) TAXAS'
'I 214. Taxas de Expediente
f 22 4 .' Taxas e Custas Judiciá

rias e Emolumentos
.

1 23 4 Taxas de Fiscalizações e
.

Serviços Diversos 22.500,0
1241 Taxa de Limpeza Publica 16.000,0
Total das Taxas 60'.500',0 60'.50'0',0'
TOTAL DA RECEITA TRIBU TA'RIA �-"-"""=T7Õ.f500-;Õ

. PATRIMONIAL'
.

201 O Renda Imobiliária '1.440,0
2020 Retida de Capitais

_, 6.0'00&
TOTAL DA RECEITA PATRI,.

MONIAL
INDUSTRIAL!

..

140.000,0'
350.000;0'

600.000,0
380.000,0'

16O'�OOO,O'

14.000,0
-1.644.0'00,0 1.644,0'00,0

6.000,0

16.000',0'

7.440,0 7.4'40,0

303:3 Servícos Urbanos
3040' Industrías Eàbris e Ma

.

nufatureíras l
TOTAL DA RECEITA INDUS

TRIAL' .

RECEITAS DIVERSAS'
I 411' O' Receitas de, Mercados,

.
'" Feiras e Matadouros

, 5.00Qfl
TOTAL 'DAS RECEITAS J)I-

VE,RSAS
__5..;..0_00."..;."",0__""""'__ü ...........5,...,;.0,..;.0,..;,:Q&_

TOTAL DA RECEIT� ORDI
NA'RIA

;REOEITA ;EXTRAORDINARIA
.

6 11 ° Alíenação . d<t Bens Pa
trimoniais

.

6 12 O' Cobranca ela Divida Ativa
6 14 O' R,eceita' de .

Indenizações
I e RestH:uiçõ:es

616 ° Quotas de Fiscalizações
Diversas

-

'619 O Contribuições de Muníc'i-

370',000,0'

371.000',0 371.0'00,0

'2.087.'94ü,0

1.000,0
50.000,0· .�

10.000,0 ..

12.500,0

pios.
.6 210 Multas
6 23 ° Eventuais

TOTAL DA RECEITA EXTRA
OItlD1NARIA

\

TOTAL GERAL DA RECEITA

28:175,0
1'2.000,0
10.000,0

44.500,079.175,0 1.23.675,0'
2.211.615,0

Arto 2° - A DespBsa Geral do Municipio de BIumenau, 'para 10

v �
exercida de 1944, 'é fixada ;em Cf; :$ 2.211iti15,00, a

qual será efetuada d� a ;côrdo co�n a classificaçã'Ü se�

guinte:
'

Código I
- 'I' IMutações I

.

Geral DESIGNAÇAO DA DESPESA Efetiva Pa!f!i!o- I
TOTAL

ADMINISTRACÃO GERA L
GOVERNO:

.

Pessoal fixo,
Material per.ma'nente
Material de co,nsum\O\
Despezas diversas

80
802
8020
8022
8023
8024

804
"804.0
:-8042

. '8043
-

,.·.. ;·801-4

39.700,0 1.000,0 ·40.700!0
ADMINISTRAÇÃO SUPE RIOR

- �

Pessoal fixo
.

16.800,0
Material Permall'ente 1.500,0
Material de consu�n'Oi 7.000,0
Despesas div,ersas 17.600,0

�41.4Q91L1.500,0 42:900,0
SERVICOS TECNICOS E

. .... , ESPECÍALIZADOS
8 07,(}' .J>essO'al fixo'·· . 39.600,0
8073 )MatenaI de Consumo 1.400,0
'8074 D�sp�sas diversas· 2.860,0
809 SERVIÇ()��D,IVERSOS

'-

809 O. Pessoal fixo: ... 8 400 O
8 O�rli Pessoal vatiá-<Jel 4:200:0
809.4. Despesas div�rsás . ,". 8 000,0 20.600',0

.. ,... ,... . ------,. ����

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃ() ;
.

'

GERAL
.. . .

I .' 148.000,0
�

43.800,0

B 1 . EXAÇÃO E FISCALIZÂÇ ÃQ FTh4'ANCEIRA
810 ADMINISTRACÃQ BUPE· RIOR :-"

810 O Pessoal fixo
-

, • 03.4BO,Õ
811· SERVICOS DE ARRE

CADAÇÃO
Pessoal variavel
Material de ôonsulllo

Despesas, diversas
SERVICOS DIVERSOS

.... 813J 'Desfl�s�s diversas 14.700,0
l'QlfAB DOS SERVIÇOS DE EX "'A�Ç�,Ã"':!O-:E�F�IS!'":!:C�A"=.L·�lZ�A�,-_

........-..;;.;;;;.

;. ÇAO 'FINANCEIRA .;,' _;

33.480,0

Muni 1· d
82 SEGURANÇA PUBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL'
S 24 ASSISTENCIA POLICIA L'
8 24 i 'pessoal variavel
8 244 . Despesas diversas

828 SUBVENÇÕES, CONTRV
BUICOES E .AUXILIOS

8284 Despesas diversas
8 29 ASSISTENCIA SOCIAL
8294 Despesas diversas _..2§.�_"""._",=o=,_"""",,�2=8._3=79..;l.._4
TOTAL DOS SERVIÇOS DE SE"

GURANÇA PU'BLICA E

ASSI�TENCIA SOCIAL

s 3 EDUCACÃO PU'BLICA
830 ADMINISTRAÇAO su

PERIOR

9.000,0
1.200,0 ,10.200,0

3.B22,5 3.Q22,5

42.501,9
��

8302 Material permanente
8303 Material de consumo

8 80 4 Despesas diversas

833

1.000,0
9.600,0
2.040,0

�1.64((O�'==í=�Õ=Õ=Ó�7f- 12Ji40,O
ENSINO PRIMA'RIO, SE "êUNDA1UO =ECOMPLEivIEN�
TAR
Pessoal fixo 164.240,0

40.000,0
�Ql\õIiJJ.�

8330
8334
834
8341
8344
836
8360
8364
838

Despesas diversas
ORGÃOS CULTURAIS
Pessoal varíavel 4.200,0
Despesas diversas ,.,.,.,...i:Q.Q_Q,Q..

.

SERVIÇOS DE INSPEÇÃ O
Pessoal fixa

Despesas diversas

SUBVENCÕES, CONTRI"
BUICÕES E AUXILIOS

8384 Despesas diversas
839 SERVIÇOS DIVERSOS
8394 .. Despesas diversas

.

30.000,0 30.000,0
TOT.AL DO SERVIÇO DE EDU "CA.Çl:õ�piH3LIcA'�

�
84 SAU'DE PU'BLICA
841 ASSISTENCIA HOSPITA LAR
8 414 Despesas diversas

. 44.000,0
849 SERVICOS DIVERSOS

-=�-�

8494 Despesas diversas 63.000,0 63.000,0
TOTAL DO SERVIÇO bESAU'�:�

DE PU'BLICA
.

204.240,0

8.20'0,0

7.800,0
600,0 8.400,0

23.520,0

44.000,0

107,000,0
�

85
851

185118513
852

FOMENTO
FOMENTO DA PRODU çÃO VEGETAL
Pessoal variável. '9.600',0
Material de consumo 500,0

,"""'"

FOMENTO DA PRODU
çÃO ANIMAL

8 52 1 Pessoal variavel 1.200,0
8 5� 3 Material de consumo 1.000,0
8524 Despesas diversas

..

200,0
.. 2.400,0

TOTAVDO SERVIÇO DE FO:lvIE 'NTO�"���·�=""""':=·�'"12]õõ,õ
86 SERVIÇOS INDUSTRIA IS

�

863 SERVIÇOS URBANOS
863 O Pessoal fixo 8.400,0
8631 Pessoal variavel 53.800,0 f

8632 Material permanente 15.000,0
8633 Material de consumo 100�OoO,0
8634 Despesas díversas

. 8.400,0
.

�

""'"17'õ.'6õõ'-;Õ-'i5--:-0-=O=õ,-Õ, 185.(100,0
864 INDU'STRtAS FABRIS

�'.._"

,_"...

E 'l',IANUFATUREIRAS
8641 Pessoal varíavel , 20.400,0
8643 Material .de consumo :t�oo,O
869 SERVIÇOS DIVERSOS

-=-�

8 m1 1 Pessoal variavel lO.200,O
8694 Despesas diversas'. 1.200',0 11.400,0
TOTALf;DOS SERVIÇOS INDUS--===�--��

.

TRIAIS
.. .

.

"

,. 220.300,0
IUtiii&Jkifti'§§tã@'A"1

23.300,0

�7
873
8734

DIVIDA PU'BLICA
FUNDADA, INTERNA, AMORtIZACAO E RESG •.\TE
Despesas diversas ��5.484,8 425.484,3
JUROS874

S 74 4 Despesas diversas
876 FLUTUANTE, AMORTI-

ZAÇÃO E RESGATE
876 4 Despesas diversas
877 JUROS '

8774 Despesas diversas 15.980,6 15,980,6·
TOTAL DOS SERVIÇOS DE DI-

---�.,-==-�,,=""'--""""""".....-

VIDA PU'BLICA
.

88 UTILIDADE PUBLICA
880. ADMINISTRAÇÃO SUPER! OR
8 80 O . P.essoal fixo

.

8801 Pessoal varinvel
8802 Mat'erial perman,ente
8804 Despesas diversas

.

31.337.1 31.337,1

31.5'93.8 31593,8

504.396,3
1'i!íliik"$#iit@'!U'k@A

l)·t200,0
17.400,0

2.000,0
.

3.000,0
---=-�84.Gõõ,Ô2l)õ0,O 86.600.,0

CONSTRUÇÃO E CDNSE "RV'Aç:{o:DE""'Lõ'GRADOUROS
PU'BLICOS'

.

881

8811.
8813
8814
882

Pessoal .variavel
Material de consumo

Despesas diversas
CONSTRUCAO E CON
SERVAÇAÓ DE RC)bb�
·VIAS·

..

882 1 Pessoal -variavel
882 3 'Material de cünsumo
8824 Despesas divei·sas.. .

885 SERVIÇOS DE LIMPEZA
PU'BLICA

51.000,0
DO:OOo,O
60.000,0'

�����.�.

,
,.

201.000,0

175.276,8 �

'10.000,0
42.000,0 ;,

� .........

885 1 Pessoal viúia\'eI
8853 Material de conSUIl1::l

887 CONSTRUÇAO E CON>_
SERVAÇÁO DE PRO-
PRIOS

. PU'BLICOS

887 1 Pessoal variavel
8873 Material de consumo

888 ILUMINAÇÃO PU'BLICA
8884 Despesas clivoCrsas 88.000,0 r

--......._�-="""""'-""'"

TOTAL DOS SERVIÇOS DE
.

UTILIDADE PU'BLICA

24.480,0 :
5.000,0 ,
�..........

29..480,0

6.000,0
-=-=1�4_.0_0_0�,o==-=__�

88.000,0

682,356,8

>_'

,

i
r.h _lJi'.' *11.'.

15 - I .. '44
t I

}

"�
:t'r'

.

lumenau
89 ENCARGOS DIVBRSOS
890 PESSOAL 'INATIVO
S 90 ° Pessoal 'fixo
8 �2 INDENIZACÕES, REPOSI

.

CÕES E RESTITUICOES
8924 Despesas diversas

.'

893 ENCARGOS TRANSI-
'TO'RIOS

8931 Pessoal variável
8934 Despesas diversas

894 PRE1VIlOS DE SEGUROS
DE iNDENIZAÇÕES POR
ACIDENTE
Despesas diversas

SUBVENCÕES, CON-
TRIBUIÇÓES E AUXI-
LIOS

1.590,0 1.590,0

1.000,0
�--......-

1.000,0

12.600,0
700,0,
�

13.300,0 J

14.500,0 ; 14.500,0
898

73.690,08 �38 4 Despesas diversas 73.690,0 �
899 DIVERSOS
899 4 . Despesas diversas

__2_7....3=00;;,.;..;",0��_.....__�27"!"!""'C.30�O�,O
TOTAL DOS ENCARGOS DI'VE RSOS 131.380']"

UCWZAlZiL_aMA

TOTAL GERAL DA DESPE SA
•

2.211.615,0
.. .

(Dois milhões, duzentos ti onze mil, seiscentos e quinze cruzei

ros) ...
Art0 :30 - Revogam-se as"dís posições em contrário.

Blumenau, em 30 de Dezem bro .de 1'943.
Afon50 RoDe

Prefeito Municipal
presente decre to-lei no jornal «Cidade de BIu..,
de janeiro de 1944�

r Bl'1l110 Hildeõrand
Dire' tor .do Expediente e Pessoa].

iOoniinua na Pagina Seguinte)

0$j;����+�-$-.••�§�.�.�li"�000�"'.��.'+'.��'.-�".�.oi;.,�tt.·0

Publicado o

menau», em 15

Prefeitura Municipal de Blmnenan
À V I S O

De ordem. do Sr. Prefeito, oonvlüo os eontrtbulntss
abaixo Relacícnados H comparecerem na Tesourariu, afim
de saldarem seus debltos sôbre Imposto Predial, até o dia

31 de janeiro.
.

Termínado o iJfflZli acima citado, serã-o extraídas cer-

tidões para a devida cobrança exeutíva.
.

1 Blumenau, em 3 de janeiro de !.{)44.
Hercllío Wagner

. Tesoureiro Municipal.
Alberto Bremer, Alberto Vlebrnutz, AHi'edo Berndt,

António D. 'Alves, Antônio Bíttelbronu. Arnoldo Sehork, An
gustíno Mabe, Carlos Bronne.mann, Crtstlúno Gude, Olnb
Náutico America, Erlcn Schiephurst, Ernesto Karsteo, Fre
derico Feldmann, Frederico G rarnbow, Guílherme Ludwig,
Helmuth Berndt, Herbert Grache r, Herdeiros Frederico Ra�"
zlaíl, Herdeiros Wilhelm Renemanu, Inácio Tavares, Isabe
la A. Wandt, João Domingos Coelho, João Luis, João Sllvet
ra, ,José Bernardes. Joeé Sehmidt, Lauríudo M�umann, t.eo

poldo Batista, Machado Irmãos, l\Ial.'ldBl Francisco; MandeI
José Tobias. MarÍ8. Parbení Pa nnc ch. Martinho dos Santos,
Max Plato, Max Reif, Moritz Haertel, Oswaldo Passig, Psu
lo Frltzsehe, Paulo Lang sr., Pedro Forbici, Rodolfo E8k!:31
880, Santiago Cemin, Seferioo Cardoso, vv». Olmiclnda
Bertolí, Vva. Lníza Dietrich,3 FiHlOS e Allde Dietri<.'ll, Vva,
Iacobsen e Filhos, Vva. Una Paruclrer, Vva. Augusta Rol.
dão, Waldemar Lsuge, vVilly Trapp, Carlos fl'ederíc) Dln
se, Uão Schmidt, Frtdo lino 'rrien'i.'€í:er·

® ..:t>t.�.�••••• +� ",+e

E d i t I
De c,rdem de S01'. Dr. Prefeito, torno publico. que no

mês de JANEIRO serão arrecadas nas tessourarias liu !Ser! e
e.lntE!Jdeüclo8 distritais, o imposto de licença sobre auto
mOHis e caminhões. referente ao corrente exercício.

Os contribuintes, que não b'átisl'azeram seus pagamen
tos deIltro {lo prazo acima, poderão ainda faze los . nos

mê1!es de feverr'diro e março, acrescidos da muHa de 20'/.
Terminados os prazos 8cima citados, serão extraídas cei�
tidões para 8. dví�1ae cobrsDça 0xscuHva.

DiretDria da Fazenda de Blume.oau, em 3 de' jlln eifo
de 1944.

'

ALFREDO KAE�;TNER - Diretor

I
®�.•�·�t.�-.-..�..+••H·.n;a o®·���·��·'f·'$·�-.�".�."�.·",,,f0

2a. RegiãO de Armas H Munições
-EDITAL

Pelo presente. convido a todos os SOiS. possuidores de
Portes de Armas de Coça, a comparecerem ne!:ita Fiscaliza9ão
Regiol:al, durante o mês em curso, afim de requererem a ,ié'va.
lídéH;iio dos seus respetÍvos portes.

Oi; que residir6m nos muniripios de ,Gaspar, Hajaí•.. Bms.
que, indrri�l e Timbó, poderão fa�e·lo por infêtmedio das· reg'
peti\!as Di; lega(;i�,; de PoIrcia, mediante requerimentu escrHo e

dirigido 20 Sm. Cap, Oé'Jegado (:a 'O. P. C Social.
..

findo (l prazo acima citado, sáão as· faxas àcrescidas· de
30 °ío, d� acô"do com o Regulanwnto do Serviço de FíscRliiação
de Armas e JVlunições, aprovado velo Deereto n. 1, de 18 de
janeiro de 1939.·

.

23. Região de Armas e ivtuniçõ;,;s, em BlUmerl8U, iü/n/44.li

�

i®••_
•••• .+ ..+ ...-.+...

·

...+�++® ü &Q�*H)4�.•�.'*'e·i'�,��...·.'*+e

t\�viso á Popuiação
.

. 0, �nr. Dr. L!eio Porte�: �eifgado de Higiene deste
MUU:ClPlO, CDm�n!Ca a popuHiçao em. geml, gue teodo
su,'gldo nesta cl.d<ltle aigi.ln� cusos de VAHIGLA. Elbriu
um p�sto esp�,elàl �nil: vaclUa� no Huspital A1uDicipaL

. E�te pOE,O YRCinara durame iodos os dias 6 a vacina
ê gr�;ÍIs, ...

Dr. L I C I o P o R '11 E S
Delegado dê HigieneDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'Es ola de Córte
QUER APRENDER o CORTE?

Pratico moderno e facll de compreender. - Aula noiumtt á
começar dia 15 de Fevereiro. matricula 10 de Janeiro em dlllants.
Pecfesscrcr díplomadc em São Paulo e registrada GIm Florianopolis.

Procu� ,_;_--�. --V�nde-se IIUI!._mRU��5DEN:V�_""""",,!!!!!!!!!
��� ......Uj _ _ IIL ,:.

ém

Dr. Rt.lbens Wallbach
Procura.se uma cesíuheira

_ Compra-se 2 Maehínas de Vende-se 1 penteadeira CUNICA MÉDICA
e copeira com pratica para Costura ZrO-Z11.0, pagamen- com mocho e ercador mudo, I COHli.C�O • puul110 - ESTOMA60 - F!GAllO - INTF.Sl'fNQ�. - RINS1 serviço de Hotel. to à vista. preço de ocasião. Info,ma- SEmtíATiS140 - DiATERMIA. - RAiOS � - �LETROClmm.mmÃFiAInformações no Hotel Pauli. Atelier Paulista, Rua 15 de ções Desta redação.

R li li B c Jon��t�rl� o� �ri!lenc�ilo N E. 1259 ..
----

Novembro! 770 _.-.--

Consultas das 8 ás 11 e das S ás 5 horasProcura se um empregado �- VENDE-SE uma Maquina __

com pratica na eletricidade Gomnramos Motores dt�. de Escrever, Remíngton com I!i§ 1II1�W;4W5;ô!i! _llMiiiilll!f! ;;;;&:Ali_
e um aprendiz. A •

carro de 29 omt. em étímas
Indusfl"ja Comerclal Argon trkOHi usados, de 22H V. condições preço 3.000,00. I§n'l""""""""""".......,,���.=-.."',.--,.. , @

Ltda; Fabrica de Letreiros á em bom estado, Ofe,;:tas Informações Oito WiHe
Gasenon. Rua Paulo Zimmer- (t COlnp. e Ind.

V\hd.tel' 1-.A-'�Il-i�ga, -s� I'
manD, 12 - Telefone, 1287. .

1
.

1
_

_ -----...,. ScnmH t t:, I }...
Procura-se �!m Aprendiz para -----

- Colaborações recebidas não a Vulcanizacão de, MAX PREI·... _... _ ..............",....,.,.,��.".,.,,--=--'!! I ._--��.=-=��".�..�---,--��,�--

-

fi f SIG, Rua Podo Alezre. A.iluw-se ilJifdiútamenb umaserao ,evo!vidas e' ica sua pu' <>.
, Ser!o filatelista. deseja �

blícação a crHerío da direção; E"-o�-:- comprar coleções casa de negocio com{! lOÇOU.
,

".

-

"
'

.' -. ..
.

r Procura se comprar uma bate]
(albuns) de selo>; postaes gue. fl salão, com boa J.!'e.gtue-- Cidade de Blumenau" não ria para Jazz-lv\usical. Ofertas j ziti,1':o1' falta de sande, SI nase .r��ponsabi!iza. por conceitos para Jazz a redação desfê Diario.l orerta� sob P.F.98 a da perto de dlH1S fabricasemltJaos em artIgo; assinados. '

- __

,

_,,- '! redação desta folha. gra1ides 8 fEtrçãfi.
I .Proeura se alugar uma casa dei��- .. """'""""'"=�•..,.,�. Iníorm: ÇÔf�S nê". Redação.
I moradia pata familiar �e 3 pes-] Afl�"jA.DOR OE PíANO "'-.-,..��v��- ,*,-�-.--�-.
soas a��lt�s. Informa�oes com I Oferece seus serviços á rua
'O Snr: Lflnder na. fabrica de 3r-115 de Novembro. Edlficio Gar-lefafos ne MadeIra SchloSSI71H- "ia sala5' Icher á Alameda Rio Branco, 2 �� ':_._:�_:+_._._q,"'_+ $_''+;

e

Um desejo manifestado

Um pedido executado

AR�fAlEM BOM RETIRO
Ferdinando R. R. Curt Dopheíde

ilLUN1ENAU 4 Rua Floriano Peixoto, 94 - Tel. J -148

9"·1

Procure-se poro Rio negrinho
1101<i senhora, Independente, mais casetros.

I para cuidar de ca�t! de UH1 i'<lga.gfl, bem á pessõa
senhor víuvo, com d?Js fi· C?ll?pt'tente, tr�bBlhlld?ira e

i lhos menores, que estao 10- sena. Bem porto da vila de.

I rê, em colt'gin. Rio Negrlnho, em lugar soce-
. Precisa cuidar d�, .

casa e gado e muito saudável
de um pequeno qUH1taL CO·

1
Ofertas para

sínhar, -tu var roupa e. trat�r LUT .\.R:IO SCH�OETl�R
de ums vaca e demais anr- RiO Negrinho

��AfO�NSÕ---oDffi E C Ii T
C@nt�d@r-Ãtuã..io

Diplomado pêla Academia de Comercio do Rio de Janeiro.
Com longa pratica proficional,

A C E I T .li - E;;cril�s Avulsas, Balüm;üs e Orgallisaç5as Comerciais.
Rua 15 de Nmiemin'o N° 1464 - fone, lIJ:50 _- Nesta Cidade

,

, c·;' ,',·!<I�·-� Il
-

, li,
'1 'w'

,

, I L E I T E ';,;J \ i�H�.��".�4I> ••�."••U.•J'® O®.Ô�-."'.·.�U"'.:':.��••"+*,$
,

���a'li_����m,�,,,,,,<=�"'''�'�'"_'_'"''_

ANIEiGA jlAviso importante aos Snrs,
ÇWE!� r ..

o tabilistas!
�
j De acordo com () Hrtigo Ug, do Decreto-Léí n. 4i78,:,)
I
de �narçl) tie 19'�2! 08 Peritos OJ�íiadr�re8, Omt.a�ores, Guar-�'-"""_ da-ltvros e Provlsionados que deixarem de enviar os seus
titulos à Dívísüo do Ensino Comercial até 31 do corrente
mês, 11fU';.} fHl0st1ln e obtenção de numero de ordem de re
gi@tro: terãll- as vantnltens asseguradas pelos menclcnados
titU!OS casr.ados li p:udr de. :l o 'de Janeiro proxímo.

.

Solicitüm ÍtllOl'tTl;H;ões, sem compromisso, ii "Empresa
Intermediaria:" dt� M, L. Araujo, estebeleclda à praça 15 da
novembro, 23. - 1" audsr - sala 4. ...... Caíxa Postal, 195 _

Telefone, 771 - FLOHIANOPOLIS.

·8 U a =r u R· f;\ ,f..i A'

IV•.
" E N D '1 A B R A D A

Ai. Oi

!!lI

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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S A<B A O o- ás '8,15 e
..

DOMINGO 4/30·· H
Wílson.

Domingo ás 2 e - ás 81/4
Claudette Colbert, Joe} Me Crea, Mary Astor- e Rudy Vallee, - em1111 "

1111
1111
1111

.

1111 .

... 11111 ....

-.

1111
Um filme hístorreo, 1'13- 1111
pleto .

de' açao, amor) 1111
odío, barbarie.. vicio, lu- llIl
tas. etc, 1111
Um espetaculo gigan- 1111

aparece, a destruição, peJo Vesuvio, da cidade. pagrt-Pompeia. 1111
preços:__:_Sabac1o: Platéa 2)50 e 1{2 Platêa 1,00 1111

Domíngo-e-Balcao 1,50-Mílit, 1,00 1111
................................EE m BE..ng..� &'M ·.imREAR�3�����Q.!�@RMMBM�·m--am4�••M@�rm"em..am I.a � .

Uma comedia finíssima, onde abunda a originalidade, graça e

malicial Ela", era mulher de verdade Ele.i. um homem de

mentira!
Nunca o cinema apresentou uma comedia tão engraçada como esta!

NOTA-Na matinée, ás 2 horas, ainda mais a corrtinuação da moderníssima, in
teressante e movimentada série:

FLASH GORDON
Preços: (MPLHER DE VERDADE)-Domingo ás 2: Platéa 2,50

Gel'al-l,50 112 1,OO-ás 8 114. hEl.-Platéa nUID. 3,00--Balcão 2:00

Rasi! Rathbone, John W60dj
,
e milhares de extras, em

'()s. Ultimo'
llê Pompeia'

MULHER

tesco,
..

em que

DE
r,

VERDADE

Cinco anos de ízenção de impostos
... .

d· d I C·
Em aviso ministerial foi

para aS5�OCÍa· OS e
.

nstitutos e . aíxas e'��j:�::��sq�\�sta,�:s dE�acÇ:r�
São Paulo, 14 (Ao :f'{.)._J Por a aquisição -de casas i= terrenos dos por lei federal, .subordinadas do com o aviso 2.201, de 26

. decreto de hontem o interventor para construção feitas por asso- ao Ministeri,o do Trabalho. de \ Rgosso de 1.942, estão

Fernando Gosta, ízentou de' im- cíados dos Institutos ou Caixas +-.-"-.--+;_+-1-'"::.-.-+-� oompreeudtdas na ordem IVI E O E I R O S
pOsto, 1,·10 prazD de 5 aj)bS,

..

de Aposentado". e Pens""s,

criai· Cronica Espnrtiva ���:�::i�:E���f��l��� li Pa�:Mi:'T�Gê�:to:t��� �d:��tS�ri8
EL·tINO··E· Bt C·'IA particulares de baixa do ser������I
.. .....

., � 1 víco coma 8S flue J"á foram 1!l'JéiIi!8j""'.---1IiIII1IIIIIi...----- 11IIPO:II__1III!!
.

.

• . Pm' motivo de a{\so.m�·1' e;p�didàS cem
'.l

os avisos

I
-

DR. AFFONSO BALSINI
Rua 15 ·de No.vembro,· .588 - FONE, 12.01 tn falta de espaço, dlI"lxa,/243 e 8, de:9 outubro e 3 de M

-" E .••

1 .

,... t·
. edleo speelch.:sta. em Doenças de Crianças

üe �er publicada ne'$tp janeiro re spec tvaments.
. .

e da. Péle
.

Maior sortimento em: numero n, l!WSSa, l'Oi-\tn-) ®.++ ...:"' "Tt>4.;:••••;•••••@ Consultoria: Rua � de Fever�ro. n�� ? (ao lado da
/, .

(i
.

E· ...
· I' I·"

- redaça� da Cidade) .

Perfunnu-ias, Ii:s.'1_.·)'.':C:.l·,G,1.1·cl(·'.íl(',0 f(··l-l'l',l.<•.t,.pp,.t.l(.,•.•..'__ ,
merra (.

jl·(\n1(.�}1,
-f 8p<WtJ."i "Arrancar o. destruir gra P�erICl!ltUrS�fi�:.!l�glfmet���entarespara crianças de peito. Avila-

�.- _t ,� � .... " _L_<_,:'I ��'- �,-� .. < _;�� -lo \.,·i-"'l<�.
""- 0,.......

•

mmllses- lWimanI�eucadulto.-ManchaseFeridasemgeral.

Drogas e .Produtos: Ohimicos.
\ a , pc o que peuunos vatás é concorrer para o

.

... .:

LA·-ORATOi=U-· DE :.fi NA·LIS=S
eXCUSHS aos nossos. ama- desaparecimento da ma- .C· r o n I·. c a...__....._'""'"......

-
__..".....,_""-"""""_.......,___:. • ......_

"eis leitores. .. Iaria em Blurnenau".

,Sociodad-e Beneficiadora de Mad8ira Ltda.

I ��a::wl M!.sté!�[n��ro���:��
I

-Janeiro I
1'8, baixou as intrueões para
o funcionamento dcs cursos

de 1944 da Escola ue Artilharia de
Costa. em ;H44. Haverá dois

� ,"__"""""""""''''''''-- per',iodos letivos que serão
iniciados respecttvamente em

1 de' fevereiro e 1 de agosto,
com a dliraçã,o de 5 meses.

Aniversaries Nascimentosl!'\e·celo- es Encontra se em (esta {I lar do

·C'· Verrd d M d
'

t d f'
.

b' 'r FaZel.1J, anos hOJ' (�:' Q AIF. ,,1 d I D
..: om.·.pra e en a. e a eIras p�ra o 08 DS

_

lllS. Precisa-se Tecelões com ôa pratica em eares
. - vi". }onso tscnroe .e1' e ae . na.

L lH- Q. América Scliroeder com o nas"

. 'Rua 1 de Setembro - ,BLUMENAU - TelefonB, 1248
.

arg�:r��:e.�:aq�:,�:���o Superior a c-s 400,00 ve;�ç��.tt;�::�ã05 �l� �1"���te �!�:;.. cimento de um [arte menino.

M I
Jo.�é Simeão de Souza, distinta F· I

.

-Ó: -.

.p'. ···r 't·· 1'[·
..

1 d B·1
. �eDsaes. •

e pl'e8tigiosa fi.qu7·a M Departa-
a eClmentos

"/. fe SI ura lY. UnlGlpa_ .

e
...
umBnau·

�ó apresentar-se quem tenha bnstante pratica, á

�.;�;�o,d;�/I;;�:�t�cl�::.�bl�� noO�;���t:�S����I!:�:�e��I����
.

TECELAGEM ITAJAI S/A. lho e competencia o cargo de sequencia de uma operação de

. .
(Conclu.são) T' T A I 1 figado a que se sut>mete'u, 'o

D!scrim,inação d as. L�i$ que Regulam ==
_

Rna_.GrugniiL 111', ,in ":::'h":·}��';;!.:=a""';".·· =_ n8petor.. Snr. Paulo Freigang. _

C b d· I t T
..
.. Apezal' de tarrlzamente deseja_ Seu sepultamento terá .lugar

a o rança· os mpos os e axas I N E D IT O R I A L Grande plano de ?nos fazei' chega}' a este muito hoi,e ás 10 boras no ceniiterb

Imposto T�rritorial Urbano - Dee.-lei n: 33 de 31/12/i938 • '.. construç.ões pu- })1'ezado amigo desta folha os
T vo-, Evangeli.Co, s.ain�o o fel'·etro da

Imposto Prel1ial • Dec.:lei n' 32 de 31/12í1938 MaIs Uma Vez
.

. •
fo� que f01''YImlamos de paraoens casa mOrtual'la Sita a rua 15 de

Imposto Sobre Industr�ª-s e Profissões· Lei Estadual ir 55 1 •.. bhcas em S,. Paulo e pel'f.�nes· felicidades. Nov,embro, '913.
.

,

de 30/12/1935
. "(�uem têm raho (Ie iHl:�

.

.

.

Imposto de Lícenças .
- Vec.-lei U' 30 de 31/12/1938 111i:l. 11:10 .

fi<e sente"
.

São Paulo, 14 '(AJN.) i
....... 'O 'pre- �W_ift!lafl.�B!__..r__iM!!_..__IJl1ill__I__� ••

Imposto Sobre Exploração Agricola e Industrial· Dec.-lei feito desta capital Snr. <Prestes

In' 36 de 30jllj1940 ...
Diz 081'. Tomaz GaI'eia qUQJ Mai�, -está '�laborallldD o plano de· Dr. A. T A B O R D· A

Imposto Sobre Jogos e Diversões - De_c.-Iei D' 31 de 31/J2/1938 como posso provar :-:�r e� paVll11'entaçao d2 tr:2chlos -,maIs Diplomado lIa;20 anos e com pJ:álica nos principais hospitais do Pais.

Taxa de Expediente . Dec.·lei n 23 de 7/12/1939 uI:? �omerl! hoo_rrado si IUde-j. importantes desta capital, é Igue HEMORRÓIDAS, VARIZES CVÊIAS DILATADAS} E ÚLCERAS DAS
Taxas e Oustas Judiciárias e Emolumentos � Dec. lei n' 23 bnel .. a boa fe de pessoas· deverá s;er post:J em e�2cllção PERNAS. SUA CURA SEf'fl OPERAÇÃO E SEM DÓR

�e7/12/19i39··
.

pobres e si cobrei quantias dentro.' de pouco tem}}::>. ;NesT;�
Taxas de Físcalizaç6es e serviços Diversos· Dec.-Iei n- 31 inesistentes no plano da Bra.;.,: plano. se inclui a construção do

/ / 9·8 'l'''_'' r u"
.

t \' í 11 d
.. Trl?tamento especialisado, por modernos métodos e eficientes das

de 31 12 I 3 SI la. ,:.,) pra Iq RI IS o J.O·· entu 10 e vanas zonas. doenças de sen11oras, crianças, :;oração, pulmões, estôma"'o fí"'a-
Taxa de Limpeza Publica - Dec.-lei n' 31 de 3Iíl211938 porque acreditei nas palavras (,-+-0$'-.-+-+-+-+-+-+ do, rins, bexiga, intestinos (disenterias, amebiana, colites� 'pri�o
Taxa D'água - Der.-Iei n' 92 de 25/8/1943' do es.agente da Brasilin, nes� de ventre. etc.), diabetes, obesidade. reumatismos, sífilis, malária .

.

- .. ; e••
-

•••••-.-
·

6.0 ta praça "o grande ladrão l!i:",iencão: opilaCão (mal da terra), prisipela, eczema, etc.

t:.poca='--de Pagamento dos Impostos Pedro S. Nascimento", .'léU'" Diatermia - Ozonntermia-Electro Coagula.ção

inseparavel colega, que hÍ)j� I
L E N HA' ITOUPAVA-stCA • B L U 1\1 E NAU

e Taxas acha·se fugido.
Impostos de Licenças--Automoveis e Oa' Mas posso .provar que não [,enha seca especial. faça sua

_\IIIIIIlIiI!IImiI_IIIIIIIIIIIIIIII IIIIII _

... minhõ-:.s-ano inteiro. .

me intitulei es!!rivão do re� em:mnendil na USiNA REMA I F I h
·

ha d 19·45
FEVEREIRO - Idem, idem, - carros, carroças, moto· gistro civil, não fiz f8l�o Telefone, lO�B 'O J n s pa ra O an o e ..

.
.

,. cicletas e bicicletas - ano inteiro. casamento, como. fez V.S; I:l Blumenau Aguarde a visita pessoal em sua Casa. ou taça ii sua encomenda

MARÇO - Imposto s/Industria e Pro!issão�l' �€mestre. seu colega no baIrro do Gtir-
.. �.- .....__ _ -__ com 0'1''1'0 WILLE. na Redação deste JornaL

..... �
.

,- Idem,Renovação de UCfé'nça de estabele. cia. e que. não entr(lguei pt)-. ·��t-$>-�·--·-.-+--.-.--<>-..-�-,.:-..- ..-··:...:.-+-.-+-.-.-.- ..-.-.-.-+-.-........(.
.

cimentos comercia.is e industriais-ano ranfe �. plllicia na deleg!ic�,al ...
" •.r-=��'::;:.;":";'��-=-� fF--

.

,
.. .. •. inteiro. .

..

a quanna ,.de � �� cr�zelI�OS; ��: �g��\ (C:iJ lf:Y\:i :f'�� ir
....

� n PA R A F E R ! DAS í

·��f6L: ��:�:oe �!mtees�� �u��cd�da���a��e�ri��jro. ���l�'�� ��tl�����; J:�t� f�r����':�·;�t�t���i��91)����,f�f � E � Z E M � S t

JpNHQ<-Iínposto s/Exploração Agrícola e Industrial mer;'to. . .. . � " ��'-"i:1 'if3i f!,;J :� ';�1

te;.,
I N i L A. MA çO E 5

. .. .

t
- SI qUlZel' que eu prove o ti] L:! 1::1 �

f'
t 'j ,�:l!t .'

I

, ;.,
- �ano m eIro. .

.

à
. I .

1':..., A 'I � �,� C O C E I R A S
,» : .�. Térritorial Urbano-ano inteiro. anu��IO-, ,aclm�, po _e prochu:. );fl :',.•..\.ii,.. �1 �� t-

-

� � �\ i !�i'\, I

SETEMBRO.,.;...ImPosto 'slIndustria e Proíissão.-2· semestre. rar JustIça, pOIS nao ten o ,co." .
,:< i.: '�... ,,'r:. � W --: F R I E I R A 5

.

OUTUBRO'-:--ImP9sto ftil3dial U.,.'bano-ano inteiro. tempo para .perder eom fio··1 t§\;-ci�\-,J�,·,·'·
-'

qdi1?;J.N::}��w:il�. I

Mensalrnente_:;_Tax� 'd',Aguà-cobrada até o die 15 de mens sem carater como V"�:I f;;lii) -f'.JT� �"'�IC ��. F:'�oí(li?..;,�r[-�- J i G U t=1! ES P I N H A 5, E T C_
. ...

eatla:,:m.ês�. (ass;) Manoel Joaqnim No\>uis., ;-�;,..,_..:.".;�_�.. .:..=�=���:2;;;_' -

won

112 1,00
112 1,50

O-r t

So cl ol

Cura da GonorrEia em poucos diás
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(ti)

)\}.v,ÃO VIRCt;
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lidade"
"", ..

, .

I
�DA� A.t ",.

O [�WHZf1[NOUSrRIAL
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JOINVlllE .�.

,CIA. V/ElIEl nmUSTRIÁl lOiNVIlU (Marca Registrada)

(fP<z . *,/'.
I.

". '/;f!1!J4 �

pela qua�idada desinfectante
r) ;

colegins, etc. sus
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,
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