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liados leriam.Combinado Entrar aia Em· erlim
NOYA IORQUE, 18- (A.P.) - • N.B.C. anlln .. teriam combinado sua enira_a em conjunto na sibilidade não deixa d8 existir, embora a

cieu ter captado .uma irradiação. da emissora Capital do Reich para amanlli.i, dia 19 de abril. queda de DerlJol não signifique a derrota
de Berlim. segundo a qual os Chefes aliados I

.

emissora nazista acres.nloo que lal pos.. da Alemanha.

Berlim
Tanks StlViélicos
I IJcmdries, 18 (A. P.) - O «Dai'., sos na área �st>e Obresvald, se,
ly Ttetoegrapll') informou que es- br,e a grand,e rooovra situada
tá sendo travada uma batalha de a 18 quílometros a nordeste de
granoos proporções pelos rus- Be-ljm, A noticia propalada P'''- Mi9sQo;u, 18 (A. P.) +: S-egundo

I
divulj!"" um "'1100 sovíéncn, as

--------------��

�Os

···"'a···.····<" • Vi ,
•

em contra Capital do Reichiniciaram o assalto
io diar±9 1(}:l1ôNnQ não foi, ainda,
oonfirmaela (Qudalment..:.

massa a
forças russas estão lutando 'já massa de tanques SOViéticos;'
á vista de Berlim. desfechado contra as línhas de
A D. N. B., por sua vez: anun- f

" ..

t·· -: ." ístas nos arre';
cíe que a batalha de Berlim teve OnI icaçoes naz , �

. iilicio hoje com o ataque em I dOres da Capital al'emã.

MIRC.HI
i:i.4
.� Entra em fase concreta o tra

balhô '. das f'or-ças pol!Hicas opa ...

S\iri.owristas com a conclusão do

arcabouço de normas que terão
de reger as suas atívirlades.
AI�í.s, desde que o pais readquâ
r;�u, embora precariamente, cer

tas fitlerdades fundamentais, as

correntes que se ergueram con

tra a dTÍÜ�dúm entraram logo a

desenvolver um esforço 'in.teli.,
gente e bem ar1iiculad.D, no senti ..
do de congregar todos os SoêUS
elementos e prepara-los para o

gnmde embate cívico.
'_E! claro que, nesses primeiros

m�uiêntos, não dispondo de uma

base legal, as oposíções teriam
de limílar as suas atividades.
Já 3gnt<8, porem, aprox'i1na..;;,e o

.:

mOjlnento, da. decretação . da lei
1('.'-Ieih1tal e assim torncu.se oe ..

C!tssa:flo. estruturar as íorcas por
meio de uma conveníente regu..
lamentação estatutaría, de. ma ..

ue,jra a distribuir da melhor ma;
neira responsabilidades e tare ...

Ias.
Bem compreendem os chefes

0WlsiciOl:,istas a necessidade de
uma tal artículação f pois conne,
c'enI () insidioso adversado que
1Jer3,Q, {Ie enfrentar. A esse res ..

p/et':o não t-eem, como ningu'em
no Brasi�, a menor ilusão. Toda
a vigUància será pouca e ll'2-

nhum eSl0rçp {leve ser paupado
para .qwe os contumazes proHs
SiLl.nais de manobras escusas não
JogrelU .os seus propósitos de

IE��il€ar o COnfU.,s,ionismo n.a opa",
TIi!EJ().
As opos.uções nada mais Pi';'!" Itelld'�m do que eleições limpas.1

e lLvf'es, pois estão certas de \

q.
we nOO .lhes fu"".,oirá a "'.ito.·ria.; 1.Quer-em fazer o !,,!air plaYi), mas

sat.em que do 'Outro lado não é
esse.!i} proüessü adotado, Por b�

S;O, conservam-s-e em v�gjJja
peimanent�, CO,!110 sentinelas, pa':'
!'a cleminciar e verberar quais ...

quer tientatiyas que possàm d':3

algum: modo pi6rturbar a livre_
mruüfestaçã,o do povo.
As Oposyções aguardam a lei

el<e�tDral para J.leaJjz,ar a sua
gra1'l(ioe co.nv-enção iê d�l os pas
80'S di8fi:nitivos para a sua orga ..

n'izaçãP parlidari,a Ie:ga1. Dessa
forma, {jiiel'ooem á na.çãp

.

um

exemplo de patri!Otismo e de ela.,
rividencia politIca, aü mes.mo
tempó que seaf1jlr,mam como uma

expressâo vigorosa, conHante
.

em si mesma e certas de que oou

tarão. com os sufragtos popu-,
lares, porque a sua é a boa cau-

sa. ((O Jernal»)

Os Méritos do
Presidente
Faz: anos hüj:e, 19 de

Abri!l, S. Excia. o Snr. Ge�
tu110 Vargas. Naturalmente,
devido á tj-ansformação que
se está processando no·' ce
narío politico nacional, li

data não terá os festejos pa
droníeados dos anos ameno,
res. Isto não impede, no en�

tanto, que se faça justiça á

p'ersülnalidacJ.e deste erniueu,
te brasileiro de méritos in?�o
gaveís e que dirigiu os eles...
rínos nacionais em momen«

'_
tos d-e extrema gravidade pa
-ra D paíz.

annal
semestral
avulso

Cr$ 60.00
Cr$ 35:00
o-s 0,30'

São. inoontest.es os henefi ..
ci{)s que, em oertos setores

adnünistralivos e :iOClalS,
tl0uxe para o paiz o seu go
v'erliO de f,orça. Si fOWIÜ aeo

bertadQs spb o .prest�gio do
s'eu nome inumerOs

.

erros,
muito<s gravissiÍmps e. aten"l
1o:rios aos brios democL'ati..
008 do nosso povo, não é
menos verdade que a Na""
ção lucrou com inumcras ini,
ciativas de real valor te qu�
flOram calorosamente apliiU�
didas pelos brasileiros.

Faç.am�se, pOis, neste dia,
lnatrif1estações !espo.ntaneas e

livres ao Snr. GetuUo VaJ"I
gas oe justiça. a tüdo ú bem
que causou aO Brasil. Este
dever é ,essencialme,nl!e de.
:nl(l\:;rati'oo;�

marIo Matutino
A virtude e a lealda·

DE BLU�de se fetiram quando.
o

Il crime e ii traição·
.

silo premiados.'
.

>J.. u
o arlfllf.Ato das aspiraçõés do Vale do itOljaí

BLUMENAU - Ouintifeira. de 19 Abril de 1945 - Dr. Achilles Balsini Diretor Respou'slwel - ADO XXI· N. \49

115 forças de PalloH dividem a Alemanha em
.

duas partes
.

Completada a libertação de Bordeaux.
.

Paris, 18 (A. F.) -rr-: As forças I aqui chegadas, entraram na Tche a divisão da Alemanha em duae

d'f,\ F'atti&l1, S-eglHld;o -informaçô'es I rostovaquía, completando assim partes isoladas. 1. .j_,,�<i

--�

Eduardo Gumes visitará São Paulo Pads, 18 (A. P·f � Conta li�

.

. quídação do ultimo bolsão ele
S. 1"aUlO, 18 (S. E.) - Um ca virá dentro de pCll�COS dias resístencía nazista, o porto 'd'f}

vespertíno Local publica, hoje a S. Paulo afim de visítar- o sr,

I
" di 1

'
.

.

{
.

d d S-' 1.0' OI' '01>' -'. ,,�E>tOr.-deaux ficou doeslll.1pe lC o, S-ili1.'.com grandJe destaque que o ma- Arman o e a �S rveu a, ex
1 oe somente alzuns blocos'

ior..-bri,gurJ.eirD Eduardo Gomes, governadoc bandeirante que se

I
(10 qu s

�,:" '. ,

candídado das Oposições Colí- enoont-a hospltalízado- no Sana- isolados d,e .nazlS.
ain

..

da resítem

gadas á pr-esÍldencia da Republ:i� tl()lr�O Esperança. em Royam.
��--��-------------------------- �--�--��---------

candidatura
.

Eduardo Gomes
no nordeste

Recebida gIm lfiesa I liome do Gal. Dulra - fala á imprensa
C'Omo repl'esentant'e das Opo O sr fernando iafora I frieza .e�.torno di;:: un:ac�ndi\�� ..

siçÕ'es do Geará' á Convenção
• .

.

turu pohtlca. O propno sltmLilll:> ..

Naciunal Democrática, ch:�gou te,!() �ntcrior e puderam obser- mo 'l1l(}stra�S'e i:nde(,�!i\o e hestitan"

aO RiO o Sr. F,erRandes Tavara, var ü 'entusiasmo popular em te, protelando ô lançame:1to ofi�

dÍ'rigent� &,� uma das mais fo.r� tOrno da can;diKiatura denlOCn!� ciM da candid,atura. Aliás, 0$

t:es o'l'ganizaçõ'es partidarias do .tica. Aliásr pelas no:icias qUe N�� prõceres gov,ernistas não eSCOI1"

seu Estado. llho, e 'est� o ambj"�nte de todo doem a sua cl;�cepç5Ú', pois são,

ENTUSIASMO POPPULAR () uorcteste.>i
- todos part1darios do <queremos

Ontem, á noj1t'e, o sr. F'ernan. Quan'.o á posiçEo do eleito", Gctuli!o" em' que eles ve,,,,-h1j a unI

des Tavora deu li nüssa r,epol' Tado catú!Lco do Ceará, d:oclarou ca salvação propIiiia;;'.. .

tag'em ráp�das impressõ:es S(Jhre õ Sr. F€rilUll(k�s Tavora que suas
Ao _úonClui:t· �uas l!;:.rê;ras d��

tI campanha d,emocrátilca no Geu. simpatias são absolutas ao lado
.

rlaraçoes, o anlil@o dep�L�do oea

rã. ,.:0 apoio do povo cearense á dv briç;ad,eirü, cujos sinc�ros sen ! !/cns",. �oelltu�:)U que o ':lswe.1 ct:es
candidatUra do brigadeiro Eduar ümen10s· cristãos são de todos presÜ!glo €].r:mora! do srtuacJoms ....

do G�mes é um fato impl'êSsio. (xmh2cÚlüs.
.

mo pode condUZIr. ao recurso (�e'
llllnl'e. Sem nenhuma duvida, te. INDECISOS E HESITANTES deses�oelo !los matS ?ondel1ave�g

, e··D'''
.... ·1'''11t,1>8 pal"a eVItar o pro",

o remos grande maioria, mesmo O sr. Fernandes Tav:ora deU A. ��I.� L-
•

-
•.

,

q.u'e a� (:l{)rr�te.s adversarias?o tamb>em algumas no<tióas sobre I
nuncmmento lIvre das mnas.

sIftuacloDJ.slUO, llderadas pelo 1IJ-. a candiKlatura do meneral Du- I

tle"rv'entor e pelo sr. alava oe

I
tra: "Nunca v1, nllm� terra acoE-1 No bar e 06 1ar

Oliveira se unam. Vados amip'ios tumada á vibracão civica, como K NO T

I noss·os peTCoD1eram, recentem�n- o Ceará, mnb�e:iltle de tamanha não deve Íaltall

*t A44

Entusiasmo pela

Radios Je e 00
Mosq'oito'li absolutamente inofensivo para

.'

_.

pele, Eficiente proteção contra

We"ze,I PICADAS DE MOSQUITOS fi
I outros' insetos.

A maravilha
E' um radio

da industria
alcance

nacional
de todos

Bela apresentação - Ollma seletividade - Som inegualavel

ao

Concedida -a anistia aos presos
.

politicos
. I(iilój: 18 (pness parga) - O néi,>ta: capital grande repercus4
Presid�nt,e da Republica assinou são.

hoje ;�, dê6'ietó lei concedencJo a Os presos políticos libertados
"

. .'
.'

..

'

....
.

.... . . com esse ato são em numero de
��la <tm�Ifl_ fi, tO:d:os os prlSl0� 148, d05 Ql1a:ilS 1.30' comunistas
neIWS .pO[lt1COS... 1'1 ·t d 193- d I
'.

. .
'

..
'

..

cO evan.e 'ti D, C'ontan o:..s€
A .ooucessão da··anistia, em.. I, >ent� eles o sr. Luiz Cadps Pres,.o

"bp'l'a ··lú, Í'QSse >es�ra.Ç..�t causou t'es é 18 mt�g:ralis;tas: -1.11.I,I.. I1'••'1I111"iI.1I.1!!!I·IiIUli1i.,•••ggllll"'liE••JII!!IIIeli.•&!!II,I'B!lI!.Ii...m�·iili"lilel.'.!jI�_!Il!.c!lllll1lla1!l\!ifi!iHm.ofiíl!H'l�.�;�ISf�.JiiIllillE',c.SI_!l_íI!!l!fl!llI':,_�j[:!!I'_�ll�I_�'.. ,�o��1!�IJJ!!I!!I!i!1JR"".�:(iII••.11...ííiÜ,
,""}

façam-nos uma Visita sem Cumpromisso·
Dist1'iblddo1'es pa:ra os Estados do Paraná e Santa Catarina:

P r o s d o ci m o & Filhos
BlU�UNIU

João
JOIHYllE
FILIAL

Rua 9 de Março. 126

CURIiISA
MATRIZ

Praça Tiradentes, 2nD
fiLIAL

Rua ! 5 de Novembro. 6S7

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Vende-se II de um auxiliar p��!!-:t�do e ve:�o�boa ., P refeitU�E���tcoi��E' ��. 1!IURl008U
. em: BLUMENAU o predio situa- no ramo de fazendas e 'armarinhos,

do. á rua 15 d�l,16vembro. �s- Paga-se bom ordenado e boa graíilícação. Dispõe sobre o imposto predial.··
quina com. a . .Rua Bom Rehrc, .

. _. .. .

O Prefeito Nllmicipal de Blumenau,
.

na .conFormidade
onde fUDcionollo Hotel Pauli. Ofertas por carta a rua 15 de Nomenibro, 1526. do disposto no art. 12, item I, do Decreto-Ieí n.1.202. da 8

At'�férIda propdedade que fi- ..;-�-.;;;s.-+.-
..

-+:..,..:+"...:.�•.-....•
'

o i--�-�-.-�":;_.•�+>iL"'<>'-'�-'
·1
de a!JrU do 19.39, e. ��vid[l.m.ente autorizado pelo Senhor

ca ao· lado do Edilício da Mutua
'

'.
..

.. .. ",.� PresHlente da Repuonca.
Ca{âi'in�nse tem as dimensões .

M· I
·

.. SI"
. DEORETA :

de l'('metros de frente por· 28
'

...
.

·.a· ·e.,·ro··S· ·····e· e\ �·."'·ros' Art. r - O Imposte Predial, previste no art. 28, n. II.
de IU�ndos. Interessados queiram

-

. ....
..

.

.
.. ""'.I b' da Constituição Federal, incidirá S01..H'e todos 0i'1 j5i'er:.Uns

(jjrigir�s€ á proprietaria ,situados na cidade e vilas do Município .

..
'

NJuva AUGUSTA. PAULI
.

Procura-se na Fabrica dê Malas Paragrale úulcu - E!1W.o sujeitos ao imposto predial
:f' todos os prédios que possam servir de habitação, uso e re-

'Vende-se 2 cabras. brancas e BERNHARDT IRMÃOS creio, tais como casas, barracões, ChaC31'BS, garages, arIDR-
lcabrão, raça limpa p?ra expo- ...

seus GU quaisquer outros edHiciús, seja qual tor a denoml-

ti��odevCr�o5dg.ijb; por' preço Blurnenou Rua João Pessoa s/no llal)ã��l'i���:_o� �:��;�� Predial sera üobrado Da razão

Tratar com João Doeríner Snr. .,.... éS "m"",,",",", I de 10u/o (dez� por ?ento) do. valo!' lüc?Hv� �Hmal do pl'edio�
Garcia Alto - Blumenau I D.· R·· '.�. e� �� S··� ffi'� ... 'A_ .�'� I.

Paragrato llU,lCO --, .� Importanete munma a ser cobre-
I!II

.

� il- � I'" � � �
.

a I:. da. será de Cr$ 2U,OO (vlute cruzeiros),
Vende se uma Bomba com LABOBA'fOBIO ESPnCIALlSADO DE AJlALiSES CLINICAS Art. 3- - O lançamento do Imposto Predial será feito

Motor em perfeito estado de

II
P�rasitol!lgiil intestinal

.

....

I·
em nome do propríetárlc.

conservacão. I Provas hmC1tlDids ,do �tlJma!o ! po í!gado
.

.

§ 1'. - Se os prédtes perten�8r�m a_ herenea, espólio
,.. Tratar

-

COm Farinhas, nesta HemocJfu��:Se ��J''::::GãO. �:'tQ��IE���.lItativa ....
1 ma�.sdl�hda, ou S.OCleáaGe

em hqm.dação, ,0. Isnçamento
Redação. O·li'!! .

I T·
.

'

-". 'SBm ISI!O 13m Dome dos representantes Iegaís. .

.-.-lat-�,-il--,�_:ti._ij' <>'�"-�')l' __ " • "�lla...!!.��.!ee !!.:,,= c®!. 1319
..�� I. § 2' - ,Em se tratando de enmeu�e. ou usoh'l.l�o,. o

..

�
... d1tt'l"li.1

,. Imposto Bera lançado em nome do enlíteuta, ou usurrum-

� ill 'IiI!I!ll Bifl! B_m mrs__mB._m�!lm!�� ârío; a, em casa ue condomínio, em nome de um, de alguns
FaÇ'O Mibeli que pretendem Cf1. ou de todos os condomlnos.

sar-se: José Correia e Edith Kae- E' fato uit b'd' Art. 4' - Para o lançamento do Imposto Predial ser-

the
.

Germer. Ele, natural deste
m I O sa I O virão de base a decleração di) inquilino, o , recibo de aluo

Estado, nascido aos 24 de setem- guel, o contrato de locução, ou arrendamento, quando
I.Jfp de 1923, barbeiro, solteiro, que o sangue é a fonte da "vida. Para se gozar sau- exibidos,

domiciliado e residente nésta ci- de é preciso que o sangue esteja limpo de impurezas Parngrillo unlco - Se houver motivo justo pára se

dade, filpOlegitimo de Policarpo que dificultam .':1. circulação e causam lesões em todos suspeitar' das declarações ou da legltlmídade dos documen.

Correia e de sua mulher Felicia os orgãps. Reumatismo. Dores nas juntas, TUmores tos, o valor locativo snuat será arburado, para o que ser-

[aeomina Correia. Ela, natural no fígado. Ulceras no estomago e céu da. boca, Cor- vtrao de base:

deste Estado, nascida no dia 3 rimento dos ouvidos, são consequencías de. Um san· I - fi situação do prédio e {) seu vaiar venal:

de maio de. 1919, domestica, gue impuro. Pata qualquer manifestação da Sifilis o II - 06 preços de alugueres de prerííos Wi5iBhD�, . ou

solteira, 'domiciliada e residente remédio é sempre
.

.

de zonas equivalentes, de valor venal ídenüces.

nésta cidade, filha legitima de Art 5' - O Imposto Predíal Urbano sera lançado em

Arhând Germer e de sua mu- livro prapl'iD, no qual cOl!8tal'ão [I Dome do prvprietario;
Iher.Eliea Germer. natureza e localização do preúio; valor !ocaüvo armai:

. 'Apresentata.W os document.a importancí-ag do imposto, das la, e 2a. pfeãtuções, das

exigido pelo artigo 180 do Co. multas e total; data do pêlgamfmto e úbSerViH)õ.e:i.
.

digo civil sob no, 1. 2, e 4, Art. 6' - Sempre que houver' auuH.luíü de aiugnel do

.•
B

i.
,ii

..
Iguci:n......•.. t.i.. V.e.�

coliliiedm.,f
.. u.,.-.t.o de'l. .

..

Pl'

..8.t.HO,
o

Pi'OP. rietarto. .deverá com.,unica-Io. .á. 1'8P81'Ut)tlO.eilitii áftllitU lmpeClImento le�l,· auxiliar no tratamento da Sifilis, que. por .st.:a formu.
1 comp�tente. sob pena de multa. de cinquenta cnrzeÜOfl

acuse o pata 05 fins de 'direUQ; , la cumpleta foh;!assificado "PREPARADO CIENTI- '(Cr$ OJO,OO),
E. p.ara OO:nstáli e ch'eg:aD 'ao co,..

.

fICO", Use enquanto ainda é _tempo. N.o 29 EC Art' 7' -:. 0.6 _predi:')�, IHlVOS,. não incluid�� IW, llinçm�
oonhecimento de tod{lJ lavro o· . mento ge.ral, ncaruo sUJeHos ao lID1lGsttJ pl'Bdm!, aesde o

presente para �r afixado riO I': ��i$iIií$4ib4!�
. principio do semestre em qUd !hed for conCedida He�:mçll

�aJl do �:!lta,me • �ubliCadd
.

p'�... para ser habÍtatlos, cancelando.sf'ô, na mesma ocasião; o

�jU:::a�14 de abril de 1945 i . fabrica de Ladrilhos e Oficina de Escüffiíra�- -j �aof1i�ó:�lO do imposto ter�itOrb� UI�lm.o .

cOn'espondalte

.. ,}

.

.

VictOr1no Braga .1'
Art· 8· - O lançamenw será üb1'lgawnamente comu�

��dal.rlO Re�s.tro. C.1.Vil, .

. aruoldo Puetter ��C���ã�o o�;��!1�buillte por aviso· dlr6�o ou p'Jf pübHcação

..

E d I t a I
.

.1.
B L U M E ta a IJ Art· 9'. - Do Ianç�mento, será assegurado, no 'prfAzo

.. de trinta (3D) dias, li contar da data do recebimento do
" Fàço·sabeD1' que pretendem ca-'; Rua Duque

..

de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras) aviso, ou da pu!3licação no orgão eno!al, {) díreHo de re,

sar��e: Alfred Zinkhahn e Pau-I eflUO os PNreHo, que deciderá em primeira iustancia.
la Gross� Ele, tiatural da Ale� Telefonei 1081 . Caixa Postais 48 Art' 10' - o imposto podera i38r pego f;ID duus pres�·
manha. nasddoaos 17 de junho tações iguaie, g(:\illesíl'ais.
de i 920, solteiro. bancado, do':' Especialidadê em iuütaçãQ de E�e::uta..� com presteza e per� Al.'t' 11'· - A impoHallcia do irnposto, não pEiga tia

nHCiHaào e residente nésta cida- Gra:oJt�1 Escadarias, Pavimentos, felçaQ ColUnas de C�eDto Ar.. ép.JCtl, opartana, será acrescida a multa de 10°/') (dez por
de. filho legitimo da AdoIf Zin- l;;:.' .... . 1 ,_. 'i

... madot Balaustres, �mxas. para' e�nto), .c�hfadfts exec.!1�iva�ente est� e li importanciu dB.
khahn e ,desua mulher Minna ....o.lelras, Pearas par,a Pias, Bal.. Agua/..ra�ques. Caplteis, fubos 1H1a fie fmdo o exel'c!Cw, nao {'OI.' efetuado o ptlgUllleni{.l.
Zinkhahn: Ela, natural deste Es. c{5es para ArJ:!!.,a:rensi Cantonei� para EsgOtOS, Banws para Jar.. 1 Al't. 12' - O imposto Pl€:dial gl'HV8. o imovel sobra o

tado� nascida no dia 28 de ju.

ras. P

...

A

..•.
ra

.....
FiltfOS oi! R.adlo- 1<10. d.in.s.l lV.i:8.s.a...s.

de

.0.>en�.�ro., Fie.
rei...

I I qual
recai e que l'egpOnd. e pelo

se.li .p..
a

..gamento.,
enfiO onus

nho de 19i8� solteira; de. pro· _ .'

'"

.

"'j 1..

"'1 ras, VâsQ, Fingimento de Ma.. real (Cód. Civil, :art' 677, paragrafo unico).
fissãO dome5tka1 domiciliada e roes, Golas de �S$Ot etc. deita: e Pêd rn, eté. Art' 1:3 - São isento_8 do ImpoBtn Predial:
residente nésta cidade, filha le-

�. _,
..

.

...

_......"'-

.

-':�=�- I f} os predi!!s' peI't�[!c�nt�� á Uj]j�'i.� e ao EB,tado;
gHima de Wilhelm Oross e de

. I 10 os pl'eaws de msntmçoes rehg!OSRS utilizados ex·

sua ·mulher Frida Orvss. I clu&ivamente em culto. ..

ÂpreS'e'ntaram os documentos lU} os pl'eclios adquiridos na con!ormidade. do ãiifpOS�
'eXigido. pelo artigo 180 do Co.. I to nos órts. S', §§ 1 i e 23 10 Decreto lei U' 3,200, de 19
digo civil sob n' i, 2, e 4; I UH abril de 1941.
Si alguern, tive» oonhec1mentQ de ! Art. 14' - E@te Decreto.lei entrará em vigor trinta (30)
existir alg11Ill Impedimento legal! I dias �pós a sua publicaçãO, reVOgadas as disposições em

acusoe o para os fins da direito. I cOiltrádo�

Et para: constare chegar ap CD.. 'II Prefeitura Nhudcipai de !_HULtHH!iW, ",m IOde Abril ue Hi/i5,
nh:ecime.nt<> de todos,

.

lavro {) 1
ALFREDO CAMPOS .

pres€'llte para ser afixado no lo... 'Prefeito MUüicllJal
gar, do costume e publicado pe. PubHcarlo o pfeserlte Decreto' lei negl:'i Secretnria aos
Ia, imprensa.

..

... dez dias do mês df� Abril do ano ctt) 1945, e aIixiluo no

Blumenau, 16 d(� 8br11 de 1945 !Íog>ir do co�tume.
.

Victórino Brag6
.

I BHUNO HILDEBB.AND
do

. Registro Civil. I
Dil'ei:íH' U0 Expediente e Pessoal .

�!º Aº:S �,�IM,��,� OQ�,,�E $.tJCOS p,.-<t�'��-";;-�;-,.,.,-���-:-�-,, o "'-�--�-,.-•.--�=.--.-<4i-:<J
N{) bar. e no liiE fª . � 1 )�. '] "�? l'

...·d'KNOT, ;�flt��:t1t��1nr� Dr�.Jn"l1nhAã'�f':'l1f1! f'�U.·.· ��ll· fH'fri01TIn.' I t ·a. ;J""ttl r."'-::�:f -�:?�;; <;.;'�""'i oi � 'l'rl";� ii � �;3�i!' ��dS�, líI �'Í"". l'�:; Jll,i ���.2 R i! a1 �. ..

�������f,.��J@;'1.�� '1Jl.Hli:l'.lJil.1,AUv UM'\,HoÜ....H.I;.Utiil,"� l,AV .;.,LtHhJHLt i_.,SU •

rJ.� If< [� r n f.�U ilm : [ U " ti�

ser de todos os tipos. �. ![un�HhOs na

'CI§lm;a do Am�.�'�Q;;;J:ij!r.iQ! S. A.
lv\ercàdo de ��llLJnlÓt'ei�elhor

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



Cem sua'< equipe completa, o INTERNACIONAL vem disposto a conseguir.

um" retumbante triunfo perante o PALMEIRAS

R
Direção de I V f; L A SI O· VIEIRA

Internacional vem disposto a

um retumbante triunfo
A partida que será �dÍgpu- que de Caxias, não pensam' ajustadas; pa,ra eotser um

taâa domingo no gramado da em derreta, esperando extre- brilhante triunfo.
Al�:n�da Rio. Branco, é a ar de maneira jconvineente. Ass!m tudo indica que o

principal da primBira rodada, Na verdade o conjunto que jogo deverà ser renhido, pro'
poia. reunira. os tortes esqua- formam é dos melhores. POg- poreíonando momentos de
drões do Palmeiras e do ln. uem uma defesa megnítíca, intensa €xpentativa entre 08
teraaeíonet,

. .. .. .

onde se agiganta uma bôa assistentes que forem ao

ApeZ9.'f dos palmelrensea linha média, que sabe ampa- campo do graná,
serem indicados pelos enten- rar os dianteiros ao mesmo
didt}S como os favoritos, os tempo que Dão se dísculda Da -�-----�---._

mesmos não deverão facilitar; mlsão de marcar os CD tra- Dfil"�li'n�.. RADIO· fUlJlrpois ti turma de Indaíal está tios. A linha de trente e o li H' mI n t
bem trelnada e disposta a unleo setor que não tem a

eOll_q.uistai' orna grande; vi. gradado ultimamente.
to�iã. O Palmeiras

. que .l:ie Com relação ao Internacío
fi eaatele, pois o quadl'oindai· nal, podemos dizerque o seu
aleílse é}Jilill outro

..
daquele quadro virá completo é o

que. SB
.

exibiu domíngo. ctímlsmo entre eles é "mato".
Os rapazes da Alameda Du� Esta com todas suas linhas ,�.�_��' de Setembro. 13
.-.-•.,_:iI-:-��.�.._+--:9'-�o ._-.- ...,_.•-�-.=._;_.-.-.

S.ão Lourenço X Olimpico
um cotejo que poderá apresentar

uma surpresa
Uma pattlda que poderá apresentar surpresa é aque.

la .r.grsiserâ levada a efeito em Rio do Testo, onde o OHm
piooteJ'à que medir forças com c entuztasta "onze" dó
�'berJjamim".

.

•. O entuzlasmc lá em Rio do Testo é extraordínarío,
ou{ie a tUI'ma do São Lourenço depois daquele I x O do
"Inltlum' olha .eom grande coragem para esse compromí- �.-.-*-•.-.-.:-.-+..._.-�

ao. Ney Arllgão de Paz, ·0 diretor supremo 8. "eoaeh'' do
filão Leureneo, vem trabalhande exaustetívaments, attm .de
q118 o quadro brilhe domingo. .

Dlànte do invulgar entuzíasmc que reina lá em Rio
do Testo. é que nós dissemos que o cotejo 0i1mpino x

São Loure'nçJ) poderá apresentar uma surpresa,
._._:.E'B.._ •.;_�_._._,,_... o· .-.-.-_.r- ...."......:��.-...-,+.-.

m ..

ln
HOJE - 5a.-feira ás 8,15 hs. - HOJE

Basil Rathbons e Nígel Bruce. em

Sberlocli ol,mes EDfrenja
ortea

() invensivel e imudável detetive no mais complicado dos seus

misteriosos frlmes! Um policial que agradará ás
pessoas inteligentes !

No Programa; - Complementos nacional e estrangeiro e

Paramount Jornal.
Platéa 2,00 - 1/2 e militaras 1,00 - Balcão 1)00

Dr. SANT.ÂELLA
ml?!oIDado pel� FilCtdí'liule Na!!Íoual de Medicina da

Univeraidtide do Brasil
..

Uédi\lO por concurso dó Serviço Nacional 10 Doenças l/lentais,
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico do Rio

de Janeiro, Ex-médíco ... assistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

Ct.lNIClí MEmCA - ESPECIALISTA EM DOENCAS NERVOSAS.

l;ilNSlJI.WIUO • R li A II ii L i P BSe H M t D T
(Edifício Amalia Neto)
Das 15 ás 18 beras

FLORIANÓPOLIS
4S .

:I �.t

. .

tI_<f::it��-"I>:ti.�!@:ti��,�_�,,�4jI..�jt�(!iJO!$)�."'.fI.iI:...�.:.. iJh'.:..�.�":•.:9_•• if';4'!It.;;'

te Exportadora de Madeiras. S. A. t
�ii <' S.ock permanente de: E II' Madeiras de censtrução em ge· .�··lI raltForros, Soalh

..
osl Molduras ai·S etc. � .

I
.

l.'eleione 1337 : II.

�.... B L U H-E H-A U .. Santa Catarina
..

�
a:':.(..c.:il�t:.•:�:b.'Ui:t�*"!(..a�:+..mo�.'.·"",�j[��.!FDjl'"".��íifJf�. � :��.® I

conseguir

Atende todos 08 serviços de
Radios receptores

Serviço\! Buldos ri Garautidos
TELEFONB 1395

Caixão funebro
S�rviçns de primeira

ordem

Rua Maranhão
N' 27

A trataI' com

frigor é Sabor
Das Manteigas a Fina flôr

I

.Srandioso dia esportivo na segunda
divisão

Conforme já tivemos ensejo de noticiar, o Bandeiran
tes Esporte Clube brindará OB deaportístas da segunda.
divisão, no proxlmo domingo, com um excelente dia espor
tivo. B' que afim de comemorar mais um ano de exísten
ela, aquele valoroso gremío rara realizar em sua praça de
esportes, em Salto do Norte, um gigantesco torneio in
tebolístíeo, com a participação de quase iodes os clubes
da segunda divisão.

.

Dado o bem elaborado programa para esse fm;tival
tudo nos faz crer que o mesmo se revista de pleno exlto.
"-�-.-."""'.-:+.-.-+-.".."... o ,..--.j!i_.-.........-. -"�._-.�-�-•._.-e:

Saul Amorim no Palmeiras
Como já é do conhecimento geral, está em BIu

menau, estagiando no 82 B. C" pois é ele aspirante,
o ponteiro Saul Amorim, ex-integrante do Avaí.

Tratando-se de um bom elemento) o Palmeiras,
que muito necessita de um ponteiro direito, está em

pregando todos os esforços para que o referido "player"
ingresse no campeão, logo apóz o termino de seu es�

tagio.
+-.-..- ..-,i'....... -:....•_ .•'-._. o .-�--��.. - -+ ··�.-��-�-"-41-�

"O bom filho a casa torna", assim
diz o velho adágio

Carreiro.volfou ae Palmeiras
o Palmeiras �sporte Clube, pediu a Liga Blume

nauense de Desportos a transferencia do ponteiro Car
reiro, pertencente ao União, de 'I'imbo.

Portanto, "o bom filho, á casa torna", pois como

todos sabem, Carreira fez-se e jogou por m uito tempo
no campeão.
��:l=.._"_"���==.'__' _ Nr����"F''''':;::;:C �_F" lIIr-l

fabrica de Tinta��
Bhlmenau tida.

Pintui'�s arn Ger�i
Tintas em bisnagas. para artistas

Blum(�ftinl .. Sta. (iei!arina

com viagens regulares entre Itajaí -" Santos

Caixa pcst�� 36 - tendo Tel�gr. nGi!i�on

yrAJAI' - Rua Pedro. Ferreira nOS. 68i7�

O;:·��I
.

e será prontamente atendido

I· EqníPcunent.,o nWde.1'?1.0 d.·.8. (.tltL1 ..

p.r��isaOl

... têC.l'�.iC.
�o

formado e diplomado em São Paulo

Alamedg:; Rio S;r·QlilíCOg 10
���-�=-ii*',q.'§ai**��...yur.W4'��]2i

Dr.. C li. ��� A R Pt

Ig$i·'ii}�CBA!i..q5;TA

TRA1'A.MENTO
E �)PER'AÇOl�S ��\�. D.Ç;.ENÇi�? Dr�B14I'!HORAE

Molestlas das meliH1ilS ti m��s . .ummri!.1i!lB da Idade C!:'l!u:a. Per
turbações !HlUfo-glamluiares. OPKRAÇOES da u�er!l. DlI'arios.

trompas. tumores,· iilllHuHce, hemias, etr;.

Imat:n-mnCíHH'iulai;ão • Ondiis Curtas.
CLINIOA EM GERAI.

.

Curação, !ias. rins. ap. lU!Jl3imV!l.
lfarIeas - as • Uosucas fr!lpi!!aas•

G}.lNS.: .aual5 da NúvsmtI'o, lHjti {ao iadu da H�te! Em�l, .

HHSJD.:- Rua Amadeu :í.tu�i',23, - POll.lil: 1 g_�!i, � B 1. ti M B N 1l. ij
f. 1 as .L�i eoW.· ..E.�$·'&�'iim�

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



Aproveitem as DOIDEIRAS das a as
-,

ern buc s
30 Dkrs. de Precos Malucos d f'azendas quasl deOraçaI

.,.

·Conselho de I igração
COlonização .

r; Rito, 17 (S, E.) - Em uma de i oaícnízaçãc. Vertífícaram que, de
suas ultimas reuniões, o CpuC J

uma forma ou outra os publíeís.,
seího de Im@'ução e Coloni-l tas conctu:1ram pela necessidade
zaçá\{). aprecíou o ofício do Mi,,: de acelerar o povoamento do
mstéri{) das Relações Exteriores pais, quer pondo em execução
transmtithxl.o uma consulta for. as medidas de longa data, suge
mulada pelo Consulado Geral dQ ridas para possitilitar um maíor
Brasil em Londres S;Ohl'B a possi� crrescímento vegetativo de nossa

�llida:de. que. oferecerá o Bra, população, quer procurando fa.
sH aos im.igrant>es que queiram cílítar a entrada de emigrantes
vir para o Território Nacional das raças européias, sobretudo
depoís da guerra. daquelas que tenham! mostrado
Os conselhesos examinaram _e rnaínr adaptabilidade ao nosso

debareram vários estudos publica rnejo IS maiores afinidades com
dos em livros, revistas-e jornais fi nossa gente.

_

sobre () .problema deniogr)áf�co • ..._....'-.-.=.-.•-.-'-.•.-�...".
co pais e especíalmente sobre No baz e no Ian
aqueles que mais diretamente se K N O 11
J:lelaoijopam; dom a imigraçãoe , ºão deve faltan

1)••':'•.,..Ji.._._9_._�••_._.��._.E._.® e ®.�A.._."'''._.!t.•.'''''�'á_.A.i••i

! Instituto Médico Dr. CARVALHO
__ i

= �

� - Diagnósticos Clinicos - !
� Metabolismo basal - Eletrocardiogratia LabQra- �
� tório de Análises (sangue-fé.zes-urina, etc.) I
!' Clinica especializada de Senhoras í
! (perturbações meuBt

..
ruaiS., esterilid8.de, alterações 8.e- fI!I ;mais, incômodos da ado1'_" cência e da idade critica,:

.i, inflamações genita.is, eto.) :
II '

.

141
: Alameda mo Branco. a - 1l1umenan - telefone. 1202 (ii
,��1!""�•••H•••ti!t.Ü4.fiO .I6_.#_";�._<t.�.�._•.He

aior·
.

..
Cerca de, 2.401 aparelhOS germânicos abatidos nos ultin�os dez. dias _ ,/

�f
1

.
..o'.rnd... �.S, 1C8 (A. P) _ Os pi�1 G.estrui:r�m 883 aparelhos de t�. r.oje. n:Qvan1!.>Cl:t.�. elI�.·. dí.reça.-.oula ll? �a,jiOr destruíçãe aérea da t,?�al d� apaYe}hOs aIemaoe� �h�"

lotos. aliados que ainda ontenr t ças nazistas, levantaram vco Alemanha, atím de .prossegurr b;l\stJY1'la. tuu,f)S nos ultírnos dez usas =
+'-+-.-"'="-.•-:t'.-,._-+_.o.-:-+-+:--<.-.-",-.-.-+-. Os algarismos que se conhe- 2.407, contando-se entre eles epa

C· I D Jl. D·· �f':.·.�.·'·C····I�D·'BD-··E�·:�.�S··r.
.'··O·.!.!·.·C"·.".I;;a�I··.�:·.� Cenl até o mümento elevam o ieíhos de bombardeio e caças, 1

••
.

.

....

.

Blumenau, 19 de N I ,:f.."'.'••·�....::�re; .r.....�:;:,i!���. ?- .......s....
�
........

•
....�.���

•.............•...... 1."... �� �� .

.

Abril de 1945
. Aniversarias 8anco Popular e Agricola do Vaie de ·ltajai

. DR. FlANZ PAPE
Comemora hoje a passagem

de sua data natauaa o sr,
Dr. Hanz Pope., abatisado
médü.'o-cirurgião com consul
toria nesta praca.
Gosando de geml estima

neste meio. onde reside na
longos anos, o distinto ani.
uersariante sera, nesta data,
muito cumprtmeniádo pelo
transcurso da grata eteméri
de, muna evidente demons
tração do aprêso em que é
tido. _

.associando·se a essas ma

nitestações, "Cidade de Blu
menau/ expressa ao natali
diante efusivas felicitações
eom votos de duradouras
venturas.

Aére d isfori

Londres, 18 (BNS) -

,'S�gUJ1_,
sua deíesa. Os rUS50S esclarece-I

do as ultimas. ínjormacões,
.

oram que d'E's�1am restabelecer l��
eXJerc:i:,o vermelho formou um ar estado austríaco soberano e in ...

oo em sJ:�mi;.\circuliÜ ao redor da: dependente e que um dos pIY\1-l
parte Central de Viena», escreve r ripais crltéríos pelos quais os

o co-respondeme do «Times», em I varíos movimentos poiitiros dUj
Moscou. «Ouanc.o o exercito ve1' � Austna serão julgados é aquele
rnelho entrou na ciJad'e, pequE":! referente á s·rnc.eridadc de sua

nas muljídões de vienenses vi::- , Jcs,istencLfl· ás idéias de pan�ger-
ram ao seu 'encontro traz'cndO.' manísmo.» .

desfraldadas bandeíras aliadas .- ...._�-....-!ê-�-.�....,....-��ji

que haviam -sido guardadas em

,escQhded'jos d'esde qu� o seu 'I rio..:d'e Ãf .�ff?llr <ffn:ft.�1l<!Ihast<eameini{) fõra pr'2scntO. A clt) -

claraçto, prOil1UlW1ada pelo ma.
.

.

' ;{:.:/ "/,.'-.. _

rechal Telbukhiltl sexta feira uI- I :.. ���

i'ima e clhigida á 'população da I
.

,'" ���
.

cidade, causou grallde alegria a \:.�
seus habitantes, pOis a maioria .', �/

� I d
.

do povo saudosa lembrança dos / '/�- / .*** beneficios que iiveram, em h�m� �"� �;,,"
Viajantes pos passados, sob os governos � .'.;:_. �?il.•

NELO ROCHA demOCráticos e progressistas da 'l4.j:e." r UTI S: :�
Acha-se nesta praça tra oidade. A média d'3 velOÔda-1 A A ....

,ê! 1
tando de Ilssuntos do seu, in. de mantida pelas {,Orças do ma.,j p� j

tal'esse O S1', Nelo Rocha,pes. rechal Tolbuk.hill1 indica qu� os pp. C R EME
..

' :)".jsoa muito
.. T.elaeior.a';la

.

em

11. \TlileD.,enS.',es reSpo.ndem.
com

ah:.� � ._$,._�/. '.;': 1Ilnporanga. onde res1.d,e. gllfa ao apelo feitO para salvar. �� �
;,

. DR DFFouSn DftlSnl1 I
sua ,cidade de, t'enivel deslbn I r,:U1_�_.

.

.!

"SI ' ln! U Dili 1m de Budapest, l'ecusíludo a coo�., ;/� - .�

Diplom., pela Faculdade I peral'
com .0 'exercito. alemã,o em t

Nacional de Medicina da
Universidade do BTasíl

Medico Especialista em
Doenças das Crianças

e ·da Péle

e
Deposlto ti dlsposição
üeposíto Popular
C/Cts. com aviso de 30 dias

;.1 ,1 .7 'I 50 diB.§
idem iá fi 9f' (Hti8
Idem it':.om lHH .;1 as

C/O@. Prazo Ft1tü 6 mêses
Idem icem 12 li'

2 O/o
fi O/O
ti 0/0
5 0/0

6 q.2 Ojo
6 O/O

I 512 0/O
e O/O

de
.-

Blulf�e:dau-·

Os Russos em Viena

Fa-z anos hoje o sr. A lidio
Stulzer.· ,

.

, :_ Comemora hoje sua da
tantltalicia o sr. Rodolfo Rech,
residente em Jar.aguá.
- Ainda hoje festeja seu

natalicio a sra. D. Maria Ro
clz.a Ferrei.ra, da sociedade
br'usquense,
- lJec01're hoje o aniver

sario do S1', ll[ax Kreibich,
lente do Ginasia Santo dn·
tonio.

Indústria o ércio
! ........+.:-.-.+6iilI_.-...-.+.-.•.- •.,...,... o�-.--.-..-_... , .. -;f;--.+--�_...:�4i

111100a de Colonia
ElIEL

Prado do Rio, La Menor ...

e Rapsodía
encoiitra�se a venda nas

.

farmacias e Drogarias.

Os Institutos e amudança de emprego
.--.., o m1nistro 11�solveu, em por

tarja, que ó segurad�o no Institu�
to ,ou Ca'ioca de Aposentadoria '3

;Pensões que, sem! ter perd1ild(o.
essa quaH;da�'e� fôr transflericlo,
por determlÍ(tlaçã(0 legal ou p·el0
fato de haver mudadp de empre�
gador ou· de atividade profissio
nal para reglÍme de outro institu.
to. pu ca!ioca, não fica sujeito na
'úova I�nstituição a qualquer .ex:"

geuoi:a wnaernente. á inscriçã:O')
seja r�lat<Í:va a limite de idade, 1

exame de saude, ou outro qual�
ql�er que estaheleça o respectiIVp
regulamento para efieito da ad�
m�ssãol de l'1.oVOS segurados.

O Instituto ou Caixa que trans

{'elwr segurado seu para outra

instituição eGn@el11ere, nas con�
dfuÇG1es do item Ir remeterá tam�
bem a :esta todos os docu.ffien':

tos que tiver em SeU poder. l1e�

lalliN;QS ás declaraçÕes (1e inscri

çãO' naquete.

'Idi;

.

Cursos especializadO' so.

bre �ntação drul Crian .-.-�:t-:,",--".-•.,.,.1à.��-.• O '_...-*--,-"_jt��-....=...-•.- ...-.

oinhasl . Pwelicultnra, Htgie.. II
-

I II
:fa���ll������i=e �i:�: ! "d)l�cegos IdBS Hndes atacam o
g�i:a!�nçru da Péle, das I gado e Passo Fundo
Telei.: 11f!:_e 1099

....
1 .Passo Fundo, 18 {S. E.) -_, meniam de numer!O, of:ereoendG>

I Morcegos �ransmqssores ela rai- grande penrgo á pecuaria.
va 'estão atacando os r�Danhos Esta não é a prÜ!meira Vó:Z que
gadares no lugar d;>nomi.'1ac]o se regista o apar-ecin1:enw dos l:'eI Campo do Mei-o, neste municip�o. ri:gosos hematofagos nesta re ..

Os morcegos 'em aprêço ap!�eSeD� g:icão lamentando-iS,e qu� a As ...

tam asas long.as, com ferrõ';�s woiação rural do munjdpio não
aduncos 'em! cada lUnu delas, ela tenha tumado prov1dencias no

péle parda, fOm todas ascraterds sent!i:do de obter junto aos poci<:'�
, 1:icus düs mOrcegos proced2Húes res competentes meips para ex.."

I· dos pantanais dos Andes. termina.los.
Os fasemlEli:lO\S da reoj2io all� �-�-.�.-+.:-""_ó--.-...- .•

I darni
.

&eriamellte preõ�upad;s I No bar oe no la.ll

! com o grande surto d:3 moroe� i K N O T : ..
{

• gos, que cada dia que passa alI.., não deve fa!ta� , ·l

.gwiji.'L#"'b4PikM&9 ;mm�$Qi§jMiIi;;M'��__�"'"

Exijam o sabão

"VIRGEl\tl· ESPECIA_LIDADÉ"
da elA. WfTZEL INDUSTRIAL JOINVILLE

pois> conserva a desinfecta a sua roupa
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