
errota�o r ' � I

["e-· I�ft�'nj� ';3 � Ifi,l � t��
·w'm sr. f;1 ����

Q Capturada ii cidade
a 280 qut- '111EIO «corno força que luta na

frente o(.idf:nt.!:l.l:)'está irremeüL>
velmente d�rrotado após apre
sente vitória, uma das makrres
desta guerra. O oomandante Stt-.

ericanas ti 2811 KSa de Berli
LOlldres{28 (A. P.) - o Ge-i' panda BOrbar;!, depoís de ultra-l

neraí EiSsent'Ü'wer '8 o Marechal passar o rto DilI. As mesmas ror
l\�ntgomerY enviaram hole tele- ças continuam ainda avançando.
gramas· de agradecimentos ao mi! Horborg acha-se a vinte e um

Jorge eur resposta ao tetegrarüa quílometros de Nortort, na con

de cú-ngratü!açõtls remetido por fluencía dos dos Dill e tabu, em
S; 'Magestade por IDptlVO do \Veltzer.
êxito da atual ofens:i\'ú.

forças ti
liue se acha 'a menos
lometros de Beríím,

de Horborg
premo elas forças aliadas adían
tou , 'entretanto, que não se no ...

ta ainda nenhum indid� de qu-e
o inimigo tencíone render-se in
rondícionalmento.

Paris, 23 (A. P.) � Eíssenho ...

\\'51' declarou que o exercito ale-

Paris, 28 (A. P.) - O Prímeíro

Exer-cito: Norte Americano atín

giu um ponto áiltuado 76 quílo
metros a leste do Heno, ocu-

Londres,28 (A. :[?) .,.- As for...

ças dú: Primeiro Exercito dos Es
tados Unidos capturaram H:Jr..;
bOrg. Esta cidade' já foi ultra
passada pela referída unidade, I

.

São' Francisco, 27 (A. P.)

._,
O MU'(LSlI,Q Kuiaki :K!O{&O acres,

0, Pr,imCij'IO Mi:r:,i�.3tí,O Jap.(r,:;B� d, :,'� centou ain�a Ci:!_: :�. GO.;'ci no ja�
claiou pela emissora de Túqnrc penes :·,esth consolidando o po-

que «a situação da guerra �s:á se I dedo .total,' dI? Japão para a de..

.tornando mais e mais dílicel». I íesa co Imperío,
------------------------
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·I. v e_n;._d_;;.e_-s_e_·;__ I TURBINA PELTON, marca Voith, com caixa de QUINTA..FEIRA SANTA
.

.

d d 20 A's 5,30 Santa Missa na Ca�vende-se: .. :D.···-··.o··.Ís Touros de ferro, volante 114 cm., eixo JO. cm; com que a e .

u .

..

d pela dO Convento com distribuí-
raea HoJllndez e Jersy. rns., forçaü HP; 385 rpm., água 50 ltsjsegun o; com

ção da santa comunhão. A's 8
Pai'4 trata.r. com queda de 50 ms., 38 HP, 635 rpm.,

.

70 lts/seguLd�); horas missa solene com comu-Henrique Sachtleben com queda de 100 .ms., 108 HP, 900 rpm., 100 Its/se. nhão geral dos fieis da paroquia.
..�,
.. -._,!�...-ij..%_'r,.. r-.".. *R*i*O do Sul

gundo. Peso 1.500 quilos. Em seguida r<é�pl()sição do San-
c.. ..,.,., 71 R h d f' 1 d tíssímo e Adoração.IIlI.o f�i.Q\n··te ,

.'

1',. c apas e' erro ga V., usa 3S.
t1f. II U 1i.iI 1.

1 f" � Pasta mecani A Adoração obedecerá á or-
Vende-se um,de. alto po- 55 Ks. tela metá ica, ma, usaCta, p.. as a mecanica,

dem seguinte:
tendal, em perfeito estádo. - 1 Tela metálica, malha n. U, tipo 166 � 3,40x 1 ,90 9-10 Os Heis. da paroquia,
Tratar com o diretor dêste ms., para 'pasta mecaníca. 10-11 Os ReUglliOsos do Con-
Jornal. 2 Feltros Ia., para Pasta Mecanica, 9x2,Oõ ms. vento, 11-12 O Colégio Santo
NOTA: - Respondendo a"9 200 il Antonio, 12-13 O Cotegto Sagrodiversas consultas, temos a l), . qUl os: .

14 A
.

9. Chapas .1n ferro de 1 mm .. oar .. peneiras, para Famílía,... 13- ..

'

�

s c.TEtl1çaSíntormar q u.·.e. O alto.íalante eDl kJ' • .. " Uv -

I: CAl

d R 1 1.4 1- M1 .'-;1.
f 1 ') -

.

t 1 1�9 T
as L>sco,as, '±- J

..

'iananos e

apreço é do tipo 2109 - N° pasta mecauíca, com uros ue :',D 111m., aman 10 :oi", X
moços, 15-16 Ordem terceira,

30.276 e que serve para qual- 113 cm. l 16-17 Filhas de Maria, 17-18
quer rádio .ou amplificador de' Diversas transmissões Apostolado da Oração, i8-i\)

qua!quedr ·saf}hf�r.' fabricação es- 1 Eixo usado, de aço, com 246 cm
.. d.e cumprí- Os homens, 19 Oficío das Trevas

pecllll a 1Ipa.
. menta, 120-158 mm., com. � mancais de bl'onze.. e Lavapés, 21-22 Operariado

F b 1 Pasta do Garcia, 22-23 Professorado

.1' I
3 Cilindros fl outras peçhS para

. {a dela ( e
da Cidade, 23-24 Bancarias eProcura-se Mecaníea: Funciona-tos, 24-1 Militares do

Chapas ele latão 2 e 3 mm, 32 B. C., 1-2 Empregados da
1 Chapa galvantsada 3 mm., 29,6. E. F. S. C., 2-3 l\1io'radnres da

rua Quinze e vizinhança dá, Ma-
Jensen S. A. triz, 3-4 Operaríado do' Bum

Retíro, 4-5 Drs. Miedicos e Atl ..

vogados, 5-6 MOradores do

.'

-se: Programa da Semana Santa na Matriz de
...�

Blumenau
Bairio Velha, 6-7 Moradores do

Bairro Itonpava, 7-8 Moradores
de toda a paroquia.
� s:« 8 horas começo a missa
dos Pressantjílcados; com canto
da Paixão Adoração r da Cruz
e Sermão.
A' s 19,30 Oficio das Trevas e

PROCISSAO DE NOSSO SE..
NHOR MORTO que percorrerá
as seguintes ruas : 15 de Novem
bro, Travessa 4 de Fevereiro,
Rua 7 de Setembro, Rua Bom Re
tiro, Rua 15 ele Novembro.
NB. Pede-se o favor de trazer

velas para à procissão de N.
S. MiO'l'to.
SABADO DE ALELUIA
A's 6,30 Benção do fogo e

elo Cid;o Pascal: Exsultet, Pro.,
Iessias, Missa solene.
DOMINGO DA RESSURREIÇAO

.'�.DO SENHOR i "
A',;,; 5 horas procissão do Sana

�

üssímo.
A's 7, 8, a, 10 horas santas

missas.
A's 19 horas Benção.
O vigario P. Pr, Ioaouim Orth,

O. P. M.

auxiliar para

Empreza de Terras

Impostos
Durante todo. este mês, na

�refei.tura Mun
..
i-ci.pa�, paguQse. O Do Exmo. Sr. T'en. CeI.

CJ11t�'1
caso seja menor de 18 anos,

Imposto de Industría e Proíís-
do 32' B. C., recebemos o oficio consentímento por escnito: do

SOOS.
.

• •.
'

..

. abaixo, referente a aceítação por seu representante legal;
,

� Na C?letona Federal, com
esta unidade de voluntaréos pa, 1,_ não ser reservista de la. ou

Lm�!til., O lmp�sto de' �atente �e ra o ServiQo 110 Exercito: 2a. categoria;
. HegI_StroI venoído em 28 de f .. - .

«320.Batalhão de Caçadores _
.
� não estar chamado á íncorpo.

vereuo'":
·

'.
.

. .. .' '.
.. '. Ofic�io liO 338-Sc. Em 24�III�45ol ração para o serviço no Exer,

._....

,_.:t.-.t._-�.�....
''''_

..

-

•.
Iliõl"-�"""'·

•. f -Do ·Cmí.. d(.) 3.20.. B

..
C. - ·Ao

I .citO.
ou na. m.

af'itl1ha de Guerr8
_

_ /,..
.

__ o.

.

Sr. p.iDetO'r do jO.mal «Cidade de ?'U provar_ ter sid� dS'Bnto de
� l.f ,:. ... 1(1./ iJV-J'Y BIwmenaw> -.

Assunto: - Pu- ll1c!Orp.ol'açao depms ela con·
- lfJú.. '1

.

"'

I blicaçã<o de edi,tal (SOlicita.) ,

\'ocação de sua classe;

/:'1fj(.1'" r. • . I - Solic1t'o.:"'vos a f.iüeza de -

se.r solteiro ou viuvo sem fi.
.u '$'''�I...w"

'bl·
_.

1 b II'.
. i manual" pu lcar. no ]orna. so 110,

CONTC'" ·\Z,· vôssa orientaçãü, para o oonhe- ,Os interessados ct'everão allreGt"IDe 1
.

dQf;F"'�OOS cÍlnenlio (lIas interessa 'os, ° se'" seu.t.ar .comprovantes 'das cOl1di�i)ÓO�)l',c�f;tc* -.
d' I

.

'EVa"LO'.' • gmnile' e �ta : çõ-es acima ex'ilgidas, tais como: IOÓDfS .��tQA� O 3":) B t 11"" C1 C do
SÓS[IIS40.

:.,0 a a laO ,e aça· res, AtestadO'· d,e bôa conduta pa-ssa-
com séd:� ,em Blul11E'nau - San", do pela àutoridade compct�nte;
,·ta Catariaa está acei:tandiO V-Q",. oertidão de uasoimento, etc.
I tuntarios .que �e apresentarem no As condições tisicas serão V.f'-

CO'rpO ate o cl:I.a 31 de março em riftcadas por junta médica mi
curso e qu� satisfaçam as seguin litar, neste CUTpO, após a apre-
tes concl:Lçoes: s'ellta,çãü.
- ser bras:i.].eiro nat-o'
_ ter Ma concluta, �dmprovada; II - Apresent��'[Oos os_ meus

_ revelar aptidão tisica para o protestos de C011s1deraçao te-

serviço luiJitar; apreço.
- estar ,entre os' 17 e 25 311;OS José de Mello Alvarenga
de idade, d-ev'endo' apresentar, T'en. Coronél Comandante

.•-'''-9.-�-�-.-!II'�''-�-'' o· .,-.•.-:+'-.-�-."",,""�e:,.....-"t-;§

I
, ,

I Telefone, 1081 -. Caixa Postal,48 i
C' ._..�" " .L

• • •

I Especialidade em imitação de E�e:uta-se com pres�eza e p�r. I _

..:)e n i p t e I o I e Go n t Inua a se r

I
G anito Escadarias. Pavimentos felçao (',olunas de Cl�el1to r,r.

li
Ir - , ,

mado, Balaustres, Caixas para !

IhSoleiras, Pedras para Pias. Ba: .. Agua, Ta�q:es, Capiteis, Tubos I, ! p 1 Ofcões para Armazens, CantQnel_ para Esgoco", Banoos para Jar. Ao \.. • JI.
·1

• • dins,
.

Mesas de C-entro, Flor-ei�

r.as. para Fl.lt.fOS.. e. R.adI.o:::1 FIO-, ras,..".raso, Fi.ngime.nto .de M

a._ I��.M4JiíiiÕi')iSi#���iiilW_i!!!I':'_'l!õkk$J44iJ1JiO:li!'lll!_a�AW Im

rões, Golas de Gesso. etc. de] ra e Pedra, etc.. I
.

fabrica de Tintas =1•.0.... f.i.. ·C. i.n!..... RA.UI.O fUNKE I 80.ciadada Beneficiadora.. de Màdeira L.tda,
I

Tlnt�.·s e��:!!�:e�.u - ��:�rial para
....... '"..

C V' d'd M d' . t d _. f'-
.

PndUfQS em GeralAtende t�dOS. os serViços de 001pra e e n a fi ma- mras para. o 0[5 DS ms
T'oi· ". b- .. 'pa.. f(::"I artistasR,-a(l!os 'receptores '....' Int.as em Isnagas l;!

O seu RADIO está falhando?
.

Leve-c imetl::niltamermt€ na oficina

R.L\.DIO .. BLOHM
fi será' prontamente atamiido

.

I Equipanwnto 'i1wderno de alta precisa0, técnico

I (orruado e diplonwdo e111 São Paulo

" Alameda Rio SI"c:nuio., 10
����������-�����BR��""_ '-M-� �-m.�_�.� -=__�mm� aa��m.:r, ,_ liII&ll

Procura-se
eserltorío,

Apresentar�se na
UVRARIA E TIPOGRAFIA.

CARL WAHLE S. A.
Rua 15 de Novembro) 992

.

Blumenau
• ..,...-�-�-.. - ...- •..,.§.-�_.

frigür é Sabor
Das Manteigas a fina flôr

�O;o.& .... ""····· ·G••• "'.
� .....,_,_,.._,

�-.

ltuporonqc - Mun. Bom Retiro

o Exuresso Sul Americano com HUaI nésta cidade, á
Rua 15 de' Novembro, 1404,' pede indistintamente a todos
os seus Ireguezes que tenham recebido cargas por seu

intermédio, entre Junho de 1944 e fevereiro do corrente
ano, para que apresentem os conhecimentos (las reterldas
cargas, para que, caso sejam vertíícadas dliereueas nos
fretes dos citados conhecimentos, possa o referido Expres
SO, reembolsá-los conforme IOf de direito .

I

ao 32q II. C. está. àceilando vo
lunlarins

Aviso Prece
• ·9

tTA

As reclamacões suão atendidas, tcd03 08 dias, no seu

escrHorio, das 14 as 17 horas, pelo espaço de 10 dias,
contados á partir de 26 dú corrente.

Blumenau, 24 de Março de 1945.
_ .

pp. E.. Figueiredo.& Cia. Ltda .

SERAfIM DUARTE

1
I

MIRAN
Expedições '" Despachos

Agentes dos iátes: M

"BRASILfdAR"
com viagens regulares entre Itajaí - Santos

(®ixa postal 36 - End. Tefegr. UGyido"

ITAJAI' � Rua fecho Ferreira n08• 68/72

fabrica deladrilbos e'Oficina de Escultura

Irnoldo Puetter
B t u ta E·. N' I. ti

-

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex·Pah:neiras)

ll�pGrelhos d.·.Radio·
da: R C A Vitor

de todos os· tipos e tamanhos na

ç.�sa do Awu,H",iedno S. A.
Mercado de ,Au.!omÓ"e:lsI

fiM .-

Rua
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;Espiando a maré••.
I Mano Jaugo . .

o Mergarids, no esporte local, já ocupou milhares de
. cargos. Agóra é juiz, Pois tot neste ultimo ca�go, ocupadoI pelo !\fargarida. que se deu a tragédia de domtngo passado.lo Vice daqui foi jugar. em Itajaí, com o Vice do Eêta10,
I (quem visse o jngo! ' , eu não fui lá), e o MiJrgarida füi o
I árbitro da partida. A certa altura o "pau comeu" e o apita-
dor foi o escolhido nara a batucada. Dete ndeu-se como

·0·'
. .

.

h 1 Schram esta' pode, sem. perder a �linh8, apezar de não ser [H�.m. da
.

n e···m··
.. ,

um
.

S···O· n···
.

·0 linha nem da de-fesa, Dois que como se sabe, era o ]U1Z. E
"

.'
.

,., ..

'

..

'

-.

.

-r
Ó • bombardeado (J caso não teve mstores cOllsequencLas graças a Bua agi-

a zaqueíro louro .Schram, lid!.tde "pemítera", . .

. , , .

h·
'. '.

I-d d
do Palmeiras, no treino rea- AgO:8 eu per.gunto: - Â torcida d� Itsjal e 08 JO�8-

.: O··J •..·e. :·,·'u"m·
.

a'···r·.,·',·e·:.··a··.:·.'. ·1'· a e ltzudo terçatetra, resentíu I?�res _aglra� diretto P - P�ra mim nao. �u - Porq?e s� o
." .. .

se novamente da contusão I JUIZ nao estivesse com a razao, �esmo. assnn. deverí a �e.r
que sotre no tornozelo, sendo sido respeitado, Paru estas q�estoes e,xlste, a mesa da, llgaInegavelmente o esporte de. Blumeneu p.rccrlde a pas possível. que DãO possa estar

- no local a LEVI ----: que nao poder18. agir .com LEv I ,. ,

C>

em atividade durante um andada, 20 - Poque SI em sua terra muguem é. profeta,80S gigantescos. '

.

tarnbem, ninguem deve ser valente. 30 - Porqu._e SI em uma
.
Um dos mais velhos sonhos, um sonho muito smbícío mêz.

mulher não se deve bater nem com uma flor,. também,nado dos blumenauense e'l'á,' lncnntestavalruente, possuir .-",-.�.-.'-.-,,-..-.-.
numa f!ôr _ neste caso "margarida" - nãO 'se deve bate euma arquibancada, E o primeiro clube fi ter essa feliz ideia, Novo uniforme do nem com uma mulher) nem com um cabo de vassoura,e.ssa ..

Iedía merecedora do
..

8 melhores encomíos, foi o pres -

d '1-
.

t d ortC3.m·pe.ao ll.em._c.o.m-:.u'a. m",ãO ._e .lJ_1a.u_,u.eoO:CO�.I1.·'m�_r�.. n__c.a_.e�p.•.. _.....8._.'.:
tígtoso Gremle Esportivo ·Olímpic!), Quando fi noticia foi

I
_

.. Y'_ ...... _ -.... ...dada a publico que essa tradicional agremiação iria eons O Palmeiras Esporte Clube, T' h
.

.truír. em seu estadio uma arquibancada, ninguem acreditou, que vinha treinando com ea- . lurra cegou .'pois achavam uma coisa quase tmposstvel. mísa verde e brBoéo, passou Conforme esià sendo esperando. chego R ontem â. Blu-Porem, foram passando os dias, as semanas, e os me. á adotar o seguinte uniforme mensu, vindo de Lages, o reputado medlo Tiurra, .elemenses e hoje nós os btumenauenses, . vemos couer etizado o Camisa rubro.negra e calção to que já dsíendeu clubes de B!r;menhu. e que ulrímamenvelho snahe. E isto graças aos esforços da dlnamica díre- branco: Este á o novo unítor- te jogava no Aliados F. C., o mais perfeito quadro de Lagesto ria do sempre valoroso Oremio Esportivo Olímpico II cuja me do campeão para 08 trd Tlurra que este ano Integrara fi fam osa fala�ge dotesta de seus desunes encontra-se fi figura dínamíea e ab- nos. Palmeírrs Esporte Clube. deverá participar do enSRIO quenegada do ttustre desportista Dr. José RlbBiro de Carvalho, .-.'-+-+-'=+-'.'_+_"-+-+ o campeão realizará hoje em sua praça de esportes,essa diretoria que é composta de au tenttcos desporttstas, B'O' I'·"a'p'
.. '

olaA.udl"a .-+-+-+-+-+-+-+-.-. o40-+-+-.3+-.-.-.-+-+-+, desporttstea que trabalham incansavelmente com um unlco l' .'
.

•

O Aliados venceu o classico Iageanofeito: de vêr o engrandecimento do Clube e do uesporto v�e ,começar, o 9ampeonato. Domingo ultime. Da cidade de �ages, :efetivou-se olocal. 'I'atnbem ll.ãu f�i sq graças aos es�orço3 de seus dí- ImoIO de uma Cruzada. ,. olasaico ·"Ua.flu" daquela aegíão. O Aliaríos fazendo alarderetores q�e S? ergueu 8�! .na alameda Rio Branco aquela Com 6. Olubr s na primeira de sua alta classe. levou a melhor sobre o seu rival, o'.

sunruoea a.rqulbancad�, I OI, t.am�em, ."graças a
,_
valíosa

I

e E doze na "varzeada", AHetíco, pela dilatada contagem de 5 tentos li O,
.

expontanea cooperaçao de seus lDumelo� assomados que E:_ID alguns Campos ha cercas, Em nosso numero de amanhã, apresentaremos umaque se coa.eretlzou o velho sonho dos hlumeueuanaes. I A té mesmo aquíbaucades; f b t
•. Todos esses utenueo bnec d t· 'I díre I

,.
.'. 'repor\agem 80 re esse co fl]0 •

. ,�a ',8 a nega 09 espo: IS as - .�e. Ha porem "cerqulDhash, +_+_+"""+_._+_+_+_+_. O.-.-.-.-.-�-.-�-.-.to.r�s e }iSSOCla;dos -- expontaneamente, reunwm-se e� dl�S IQue foram "Segundadas".

ftmad.0:.
e do

...m'D.gO?
e tm

.. t:��hava.�, P8f.8
fi

con.cretIzaçao I
Em sintese ti.carãO dOÍI!l, CI-nedas ob.as ?8 refenda arqmDaD��d8.. _. Como Campeões da Cidado;Sem fa.vor algum,. esta !'ealHlade merece o malS dIgno Primeiramente Divisinnanuúregi.str.o,. pOIS rep. ros.enta,mals um amp,lo passo .no terreno Segundamente "raridade". HOJE 5a' le·l·ra 01".8 ·29 8 15 hst?8pGrt�vo de,�sa:nt� Oa!���[Ja e do BraElL

.' . Cruz! Quanto esforço, "II. ...

, " II
, � por le8? que IDll!,O .devmllOS 80 GreIDI�. EsportIvo E' precizo para elevar o asOJID:lPICO e mu�to nos �eJubllamos desse !�Iwnihc� ampr�- porte;

.

O GRANDE Eendlmento" fr,u.Ia da boa vontade da famhIB !;reni:t em prol Sl o pé de meia f.or bom ..
.

do desenvulvImento do esporte local.
a "liga" terá muita sorte.

.

.
"

'

-I
PASSOGENlO

Espetaculo generosamente oÍerecido pelo CINE BUSCH, aoD�O�A:i!ss2u�A�D�NAL� �I� E No b�rN� �o lar

Um filme musicado G���:: :!y�!::��; intereSsfmtes comPdrasitlllol,JÍa intestinal não deve faltar
DONALO O'CONOR _ SUSANA. FOSTER - PEGOI, Provas funcionais do estornago e do ligado SI.H ••

-

�.. �· e RIAN _ LILIAN OISCH e A�E GRUYNNE
.

.Exames de urina -'- Coproculturas

I
IS A C

o

t I
o!L

N H BEDRY' JNRHemocuIturas e

soro-reatã.O de Widal. qualitativo #..a·p.· a ': ao lfido de OA ü' '. h

R BIT I 1 I ii Estupenda prudução dá "Uniyersal" grande sucesso de
.

na rosque s u. -- te. 319
_

.

.

.'

, enredo da atualidade.

�
A .casa que te!D t090S 1 Preços: .... Platéa 2,00 . 1/2 e mil. 1,00 --: Balcão 1.00

__

i artIgos do mal.s baIXO

I Q A N·
.

T
-

... 1:." L L 'A.. preço ao maIS alto. Dr.. A. v a lL

!. Grande sortimento "ara

I.
Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

...
nU P

Universidade do Brasil.
� a L f 1\ I I T E S Médi<:ü por concurso do Serviço Naci<:nal ie. D��n\,:as l\1t'ntai.5,fi Ex,interno da 8autli. Casa e do Hos}Htal PSIquHl.tnco do RIU

!. Rua 15 de Novembro,505 i de Janeil'O, Ex-médico assistente do Sanatóúo Rio de
.,

I'!!'" Janeiro da Capit",l Federal..• fone 1011 " CLINICA MÉDICA - ESPECIALISTA EM DOENCAS NERVOSAS.

"
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CRONIÇA

,E�

295 J.946
----

"IEIRA
o ,T1VA

Direçao de
"

I V f L A S I O

�....

Correntes para Bicicletas
'·'DIAMOND, CHAIN" V.S.A.

Cr$4.5,oo cada

DISTRIBUIDORES:

<IOã'O: Prosducimo' & filhos
fili�I':em:Blumenau:· Rua 15 de Novembro, 681

·lnd. Telegrafico �'B'tlcLETn"

GONSULTÓRIO • fi ti A F E L 1 P E S C H M I D T
iEdificio AlllelÍ!l Neto)

•

Das 15 ás 18 horas
.

FLORIANÓPOLIS

Prefeitura Municipal de Blumenau.
EOI:T.AL

i
!
I

Oe ordem do sr. Prefeito, tOl no publico. que n? mês ?e
MARCO se arrecadam nas tesourarias da séde e mtendenCl<lS
distrit�is os i.npastos de industria e profissã.o e. renovaç&o .

de
licênca, relativos ao primeiro semestre. e ano mtenD,

.

respectiva
mente. Os contribuintes, qUe não satísfizerem seus pagamentos
dentro do prazo acima, poderão aii1da fa�e.Jos �OS. meses de
abril e maio, acrescidos da rr;ulta de 200Jo. Termmados �s pra
zos acima citados, serão extraiJas certidões para a deVIda co-

brança executiva.
'.

.

�

Diretoria da Fazenda de Blumeilau, em lc de março de 1940,
ALfREDO KAESTNER - Diretor '.

•• i &A4 5. I a tQJi

fmplEÇado mm real !!U''''sso nos
TAAOUEC'B'P.DliÇ\1ITES El1 iODOS ps
SElIS ..,AUS E SUASMAltI�
COMO SEJAM:lOS5ES.CA�iU\OS,

.

BRQN9UllES H1l9UEWCHIi:.
�

·1 ".

ODIN

�i PUBLICIDADE
Revista de propaganda e neg6cio§

\ Faça, HOJE mesmo. seu pedidO
de ASSINATURA, pt!!HlmllJ, pela
Reembolso Postal' ao receber

o Primeiro Exemplar,

1 . Pesquisas d" ('pinião pública;
2 . Ioquéritos de mercado;
3 ,Informa(;ões e comeniarios

sobre indúst.rias, bancos e

agéneiai:! de publicidade; e

� . Seções de: Iln]Jrensa, Radio,
Negócio e mercado de livros, Preço ' Cr$ 50,00 Inuais

I' SUCURSAL DE SÃO PAUl.O - Rua I..ihei'c Sada.rã. 488 - 7" andar

I
MATRIZ: - Presidgnta Wíisoll. 298, - Apl. 1{}tf - CX:PfJstal 3748
,.tiI(_�.pnr.rqg.f ii1Iii!iIffI·; lU ?!liZ--· ....•. .'

... wE ....._/ .... !'I!!IA�túljJ.•_Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



da opostção 'em suas viagens de
:'( RliIY, 28 (8. E.) - O «Diário propaganda, apresentando nrínu
Carioca» de hoje publica na pri.., cíosos relatóríos de todos os seus

meira págína o «íac.símíte» de atos. Comentando esse mesmo,
um' oíicío secreto da polida do ofi!ci:o o referido matutino pro ..
Estado do Rio, d;eltermi;nando ás ! testa contra o que considera
autoridades dos municípios flu- uma medida «preparatóría da PJ()
minenses que «acampanem. cu] llicia fluminense para intervir fac
'dadosamente os Iíderes poluícos

.

ciosamente» no pleito eleitoral.

--------·--11
IemChocolates, f,iiU'zip�11, presentes

todes os preçes lia

COO itaria 'Ieojes
'UM

A Apreensão dos aparelhos de radias

terá inicio no oroxlmo dia cinco de abril
, i' Terá i:niiJCÍ!Ü á 5 alo mês de ahjil
proxímo, a apreensão de todos
os 'aparelhos de - radies recepto
res, não devídàmente registrados
nas repartições dos correios e

telegraíos.
: 9:11e111; ainda não registrou o

seu aparelho, que o faça antes
do dia 31, dia em que terminará
o prazo.

'

A's firmas que comerceíam com

ditos aparelhos, já foram i!fiti�
rnadas a. entregarem as relações
das vendas efectuadas.

Preciso coro urgencia
ARCENEIRO

muito habil pura fazer caixas.
RODOLPHO KANDER

Loção
EI2ft

Prado do Rio) La i\'Íenor
e Rapsodia

e��O��I� ..§e a ll'im«!a nas
fafmaci�s e ib'ogau'ias.

I ,

Atenção ! Pal�que Teatral "VII0RI8"
HO�E - E TODOS OS DIAS::

Diversões co Balanços Venezianos -- Schow's .,. Comédias
E ainda o famoso I.mmCA com sua brilhante troUii5

RUA DA GLORIA -- GARCIA - BLUMENAU
faça uma visUa ti C�Sil P.t\. R A I § ()

iaiQ

DR .. lffONSO BDlSll1
Dipltnn. pela Faculdade
Nacional de Medicina da

Universidade do BJ'Q8il
l4e�ictl' Espe��ali$ta em
Doenças d8� Crianças

e da Pê!o
Cursos especializados 50..

hre AIHjlentação das Cria0
cinhas, PU'fricultura, Hlgi'ê.
ne Infantil, Clínica Médica
Infantil, Tuberculose Infan.
til e Doençaã da Péle das
Crianças.

Tele'.: 1101 e 1099

fllndarUJenio m li IJ

O. [i •

BlumemuU�e!iSe 119' Caca e Tiro
Imadeu da tez"

Convite

Jl' •
.

,-,LX, o p3.l.
A sessf.o de hoje, serú (k;Ji::,,�

,------�------------,.

:rcíü�!-r.;�E"�socialll!UnIa NOTICIA se
.::;,."0 "' ... 1>,..,.,. .. 6C:�8":!ll,,;oIlIl"'bl.1
• � ..�."-(.",. ��._.;y�. ... • .;�... .J' ....��

l•
.

• Blumenau é um dos maiores Felizmente':() susto foi peque,

Anif.lI.'srsanos I
centros indu.stri1ais do Paiz e no, Os tempos estavarn muda.

.

.

uma região onde o homem que (�OS e a- NOTICIA carecia de

--: .Deflue ko)!! a data rtc!- ! trabalha consegue ínvariavehuen Iundamen:o. O «lúpus» (eu pre
taucia da eema. sra. Mal ta

I te vencer. A sua natureza é íer- fijo lobo) havia se transformado
Antonieta clo.s S!:ntos, esposa tu e dadivosa e existem. com 1'111 manso cordeiro. Já não de..

�o .S1" Anionw,..4..1/1'08 dOS., B_an I
relativa abundaneía, «agua» e sejava a «agua» � toda a (erva:"

,OS, do comerete de Itaiai. Cerva)).
F I

.

h
. .. existentes no Vale, E reeeiava,- «esteja oJe seu, anuier. Um dia Blumenau foi alarma-

sario a. srta_..Ma-ria de LO'U1'0 da com uma NOTICIA sensacic- até, uma doença, comun - em:

âes l'1(.a'Ul, "qqa de sr.. Ber- nal: urú lobo (ou lupus, como
quem S2 alímenta bem: «azias».

1.ui1:d�no il.1aUl, da societlade preferem os' estilistas) residente Blumenau sabe perfeitamente
tlI/JaiCnse., numa cidade vizinha, cobiçando que esta NOTICIA não passou
..

'*** ., a (':;.�'ua') e a -erva», resolvera de um triste pezadelo, O man«

Viajantes viajar para estas agradaveís pa- ! so. cordeiro, outrora lobo, só se

VITOR DEEKE ragens. alimenta de «herü>.
.

Da Capital Federal, onde se �-,,-,,-q)- ..._�,-�,.-... - ... -.� o I\>-<>-*��_.�-.-+-$>"-.-"

achava a passeio em cornpanhja Cilí;had·e sua exma, esposa, regressou ..WlUiii
á Itajai, onde reside, o sr. Fitor
Deek<e, figura de destaque nos
meíos economícos e sociais da-
quela cidade.

Ficam convidados iodos os associados do Clube e SUtiS

JORGE \VEICKERT Exmas. famílias bem como os associados Incorporados ao qua-
De Cabeçudas, ond€ se achava dro social da extinta Sociedade de Atiradores "Dr. Amadeu da

em goso d� ferias, regressou Ol1� Luz" para o baile que o mesmo Lliá realizar em sua. sede
tem o Sr. Jorge W'é'ickert, dedí- social (antiga sociedade de Atiradores Di', Amadeu da Luz) em

cado .1> r t t 1 C
.. '

a DOI'te do dia 31 do corrente com inicio ás 21 horas,
e".'.:".�*,,,+.,ç,;•••�•• l)i'Ii.��® e ®'''�Si�'''',�.4!�-!>,4l:���j]>_$:�.t�;>�@il f"-P es'en an 'e (a ,€rVleJa� -

fi � ria Brahma.
'

A DlRETORIA
� Instituto Médico Dr. CARVALHO·� ***1 �_+��__,,_:,,_,._<t;,;-,;o".c--�-,'iO.-�--·-'.'��-:·�··-:··-·'·-+

'-:11.'0: _.� Oi.gnÓSli�i;icoS ---l N���i,�'!��?!umalUe_ O Gr n e em
.::, nina, dia 27, acha.se engalanadaMetabolismo basal - Eletwr.ardiDgl'nfl& - Labora·:i. o feliz lar do sr, Luiz Augusto O Cíne Busch, exibirá em a I da ao «Gremío Alvi-Verde» cu-

.i;!l!I"
tório de Análises {�angue-léz�s-urina, etc.) r Machado e de sua 'esposa d. EI� noite de hoje, um dos melhores [as associadas sem duvida algu

.
.

Cf'
• �

i: .

M h
. l",ilme" da '1;�l.erJ.ual,:'!v,�l Universal, ma, comparec2rão ao tào b:;>!J

dí.UCa esneciasizi1ch de StnhOias � VIra _ac aao. � �
-

l�
't _ Uma robusta criança do cuio iltulo eno�ma estas linhas. qu[io empoolgant<e filnk� que maru

'. CP � b
- �. t T rl I 'I- - 'li: f'

.

I Dan aos 16 anos, odbvu ) cará 8poca em lHumemm.
iil_,

'" sr.ar. eçpes meus.ruma, eS.Sl:1 lu/H e, [.Ut{waçoes Be, ,. sexo' emmino v-eiu -enríquecer an
b.a'11('" 'ela :esc..ola, QQ"t."o"a lun1'" Jr> Os que ainda n!;D c.o'Ds.ei7ulram� xusls; incomodo)s da Bdolpcência & da ldHde crWca,: te ontem .o venturoso lar do sr. ' v •

=
�.,,' o, � � -'

I�":'" Alam",.32 t!io Dri�!::.m:ç�s :o..,l�"':�:<aí�, et_c.! q>e!t;-'�'n��.• """' .. »..'!."'�:.,.'_' .....

\s"a'ra1dt-e.r EBrrrleaitkBOrP"efitl>e!".od,r)ief. sua esp.o� modelar aviões em compal1h't::l adquiri,l' os seus bilhet·es, pod:::-

. ..u .. U D "'"..v U � ,}"'UI."""..... � _..., _ " ..Viii:;"
.

, L
de sua amiginha, Ern:l La;'e. r&o fazE'wlo na bilhef'Pria do d-

Eis qUe um belo (!:ia, o pUo;), d,e nema.
wx;w�w a�?'R'VP'TF"mim;e: ç re: E' I 1 l'Coa é chamado para a gn2rl"fl, (e se pr3Vier uma esp o(�l1l1�

esta megera que tudlo d·estroi. da noitada com um dos mejho�

. T(1m, assim &e chamava o pai res filmes da atualidade: - ':0

de Don, ao partir atendendo an Grande Hom�m)
chamamento da Patria, encarr:,�

ga seu mIl;!) de cuidar da fami..
lia.

Dou, com 16 anos, assume os

encargos de chefe da casa z des
envolve com rara maestria s�u

espinhoso cargo.
O filme qllê é al-egliB e mui di

vertido, conta com a magnifka
exi!)'�ção dos consumados artis
tas: Donald O' Conor, o jovem
Castro que está arrebatando to-Idas as plateias, SUSai1ft Forster,
a meiga e Iaxi:íían:e CriStina de

I'o fantasma da Opera:, alem
de P,eggy Rian, Ane Gwi:ne e

Noah HS-êl'y Jm. a insuperavel ILi!;,:nn, Gisch !1'Ü ,piJp�l (le m[le
Lde Donald O' COllor e Hichard

, A comissã,o organisadoJ'a, tem

1
ras será dad.o i,'1'ido á solré

dan-, ""'-�-==""'""'=---_"".
a máxima satisfação e subida sanie, nos salões de f-estas, para No bar e no lar'
�onra de convidar os sócios da a qual já estão sendo distrihui. , R N O T
Sociedade Dramc!t1Cü�:Musical Cal' elos os convi:tes. i não deve faltar
los Gçmes. e do Clube Náutico As mesas para a soiré já

se!
--'---

América, para a festa em heTIefi�
I
acham á venda e po[lem 8'e1' re�

cio do· '

, servadas junto á Snra. zeladora
-_-

, I do TeatrO. ' ,

HOSPlTAL MUNICIPAL A comissão apéla pal'a o co�

d'e

I radio
bem f.ormado dos filhos de

abril p. vindouro, nos saIões do B!�menau, para I() completo exi�
Tleatro Car}os Gomes, g-entilmen I 1JO da festa, em benefici!o elos
te cedidos por sua digna Di-I pobres desamparados e d:esprQ�
l'�toria. -

.

I
tegidos da sOrte, como uma sG� I

.Das 19 hOl'il.S... em dia111'e, have· Iene d·emo:ustração publka ri,"! Ira churrastada [tO prunc'iro pa- que o povo de Blumenau sabe
vim,entti do Teatro <e, ás 21 lio» I dar a quem necessita. I

WETZEl INDOSTRIAL JOINVlltE (í\l'll'Co Regí'itra(h)

rBGOID8üda-se tanto para roupa fina Goma para roupa Gomum
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




