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DIARIO
Assinaturas:

NUm81'D,

MATÚTINO
{anual -, Cr. $ 60,00
{Semestral Cr.$ 35.00
{Co,loniai

.

�r.$ 2ft.oQ
(Avulso -. 0,30
CAtrazado 0,50 I

En.:l prime4'o lug<lr, a orde�� porque

na desordem nada se consti�n
GETULIO VARGAS

·.�ENA
DO, ITIJAí! /J)
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estudal1ís de. ginasio
.

.

Rio, 3 ----:- Intorma-se q.U8'i' 'hoje, foi ter as mãos do sr, ·M·a-·o se reglR.straram operaço-esI

,.OustaVJ Capanerua o pareàer.{)U 'conchi&ãoa que chegou

'.'
..·l·.. · ··a·· Ra'.z·o·n·

, .' �à 'Comissão, por s, exa, desigll;a.tla para, estudar o Projeto
apresentado pela Coorde#aq!iíitda Mobilização Eeonorníca, em ln"zio'.. IIIM·ellurno'

.

sobre o modelo dos uJ'}Uortnê�:escolare8" n

La P 1 ( P) O'
.

1 UI H"
.

O prof. Henocb Rocha M1)J8, que iaz parte' da referi-
a az, 1 A. ." � . jorna

"
.

tima ora
da Comissão, em declaraçõesAi imprensa; raeordou alguns

declaração de .Afonso Finot, diretor do Departamento aspectos do problema, para diz.er que era precíso qualquer
de Propaganda e Informações sobre o fechamento do .Idéa de uniforme unico. A.Comissão dEI agora não fôra in

diario "La Razon", o qual fui motivado, segundo o rnes- cumbída de estudar um tipo ql:} uniforme para os estudan

mo, "por falsear noticias ao referir-se a atos políticos e tes de todo o. Brasil. .
.

..
e

•

d·
.

istr ti d ." I
.

d da f � .. t "Isso parece-me lmprahellvel, acrescentou. Esta haven
a Im.ms Ia lVOS o .governo ,e me .um o, 6 OI?l� e�- do em tudo. isso, uma grn.nde contusão que é preciso 1es.
deneiosa; comentarios que ostencivamente teriam a h- fazer. Delinear um tipo de, ve.gtuário lescolar, que corres ._._._._+_+_�_._._._"o ._+,_.+_.•_ .•._._.+�.•_._�

nalíde de inquietar e semear desconfiança entre o povo". panda aos imperativos lo.(}llls'-e fi conveniencia economica

.

O Snr. Finot declarou que a suspeoção do referi- e I�na!lcej"r_a dos que. estudaJilI co� diHcultad.e em sua

do jornal vai ate Abril. quando poderá nbvamente cir- maiorra, nao é proprlameute padronizar ou <mar modelos

cular si retificar a sua 'atitud.e. .
unlcos".

.' .....
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�-:���-.-:.-.-:..-:+.-•....,.... O.::-"":"-·+iE=+-t-·-·-·-'-··-+ i
.

.' '.'
.

.

'.
Rio, 11 (A. N.) - O Ministro I so que tomou o. numero 630 que'

55 mil· trabalhadoreslDeScon!role l,lilS comuni- :'.�:::.::�:::::�.::.:: �:l�i���e�:;!;j����;���:
.

.' ..... ." . '.
'.

" ..'. '.'; caçoe.s�"ponezas '. Gonlrole abso. ��I�!i:Sd<�1:;A��\:3 d�a�.:f�;

fUI'lra.. ID, da.•...• Alemanha e.,goS:Zr:::�gi�C�.o��r�:· :;�ó' �i.�1i��Ção�ti{:������ lufo no' litoral ������o·��i���;'n�:�:Ç:el�O q���{��
InIfdr�s Li (A P.) .

-,,-'. E6uteli' l3ubterraneas ligada.l:l. a tambelll. no qP:9. co�.eerne". ecm.un.ICados de guerra· O III
cito dos p�tecionarios !esteja per

Alêmanha, deJlararà q.u� ri� !·trie� de. Fevereit·o; �etído !;l:re:d�4�0�W�r�o.r:;��;1'�;:tFJ:�I���ó�:' �e�iaro�tn��� ;';"0',,; ecla::�< �eJ����:,.t�ê:;:�:��:t�;ti�� ao ��:; ,
.

aOH pesados bombardeIos alIados, maIS de 55 mIl tra- tinham derrubado déz maqui,rms iniYligas.
. .'

digo de vencimentos e viantagew'1
balhaderes estrangeiros, . aproveitando·se da (loDJnsão

. .' .

Londrea, ; 1 (A. P.) - As dos m,ilitares di() ex'crdto. Estal

.

natural provocada pelos raides, fugiram regressando +_._+_._.,_:_.�+==+....,.+�+o ."_:,.�,,,"'::'.i-.,,-""":',."'_':+,-�-::+, forç9.s aéreas aUadas estão autorisação é ,extensiva aos DV

aos láres.
c

II' f'I
mantendo rigoroso controle mtores e Chdes de Serviço, que

. 'aq'':oe", ·'a'" ar'ença sobre a navegação entr� Gre- tenham nOTIl1almente as atribuiç
Desde os referidos ataques as geandeE seçõeE> do ..

' ..
.

.' '.'
,
.'. ta e outras ilhas com ü :ito ções para conced�r engajamentos'

Depal'tamélÍto de Goebels, foram obrigradas a transpor- . Napoles. 11 (A.P:)�; AnlllÍcia:_se nesta _cidade q�e. a· raI da Greeia. e reengajamentos).
ta.'rem-.se .pa.·1'a Oopenhe,gue, fu....gind6 de Borlim. viões aliados atacaram estll manha estalaçoes ferrO'fllarl8S

.

de Florença.
'. . 1)••• ,' ; ! ••·•·... •· .. ·.·.··+··.;,0 x!)··...*.·.•••:..·.;t:••�·.�e

.�.-.�.�...-.-.=.-.,-+o .-.-:.-.:._+�'.- ...-+=:+:-.-:--•.

Existe um m tilo �a· iteiôtmâ�·-·iiô-HEôsiôô
ra· atacar�se

.

erllm S:'upe'·r.·.I-.or.Washington, l1 (A. P.} - O Presidente Roo�evelt. em en

trevista aos representantes da imprensa d�elarou que as

forç'as àereas D')rte-americanas na Ovn Betrànha estão ,Rio, 11 (__(N.) = Via. aéreà regressou hoje �
operando. eficazmente atacando" os objetivos iüímigos em Porto Alegre o 1).rofessor .Antonio S. G. de FreI- +��-:•.�.-.-.-.-.:-.-+ x+-.--:.--:-�+-.-:.-.-+-.--+
p1enll·lJ,iz do di,a. Disse que o esforço em sater-se atéqne· 1
ponto Se.rlIm foi de.s!uida ainda nüda tOl revelado. ares· t as, reitor' da.. Universidad.e daquela Capita, que

C'. Ir
A

le
ll!II

peito. Perguntado porque BerÍim continua sendo atacada e euct:mteava, a.qui �t conyite do ivlinistro da Edu- e Iquand{) a opinião popular parece acreditar que a mesma e.
ã.o participando dos trab:tlhos para reforma do

não maia existir, o Presidente' respondeu perg�ntando se ç
o assunto não caberia' a. . iIlJpr�nsa rssponjer. O ·p·residen- Ensino Supedor.

pa'ra p.rote declarou que os bombardeios efetuadns pelas forças .-...--c-:-:+:.....+-.�+-:�_.•-+-. o.·-:...._............_·.-.-.-:+'--.-.
.• aéreas norte americant�s ero p;eDa. luz do dia estão plena·

mente a altara e q lie. os simples' fatós
.

do.S m€SlliOS con.H-AI' d··t ma
II

IEIII!lIn.u.:em.� tze:_;dr:��ar *qll:O:Xi8;�lg:aí:O!jv��r.. ta!_·
.

cança gran e. eXl o n .

peDI&1 I
Anll1ana infriltação E$crilorias

.

de . nova invencao britanica coord�i�;Jo�-d�O��!�����oa:�;�c��it:ra;�;vo�íV�Ig:e��'IU�
.

"p d
. .... ,.; ção :Técnica e CienHIica do controle de produtos quimicos

nazista·' em. Aprilia .E·.x'OpPa8nUs2a-DO' .

a 'CO� �:n��;�:�;���:���t��������71 ��i�:ri;�:,e��h�lt:li�: fl;�r:�;:::'���n�;�I��n��I:�;�\��:� �epr����::bd�O!i:;f:i'
Londres'f 11 S�· P.) - As

. .

.

.

•. revista "Sphere". Essa invenção. desenv�lveu-se na Llbla, .quan· A pnme:ra sub �o��s.sao terà a seu c.argo o l11cenh·
tropas nOf.e-�m�rl�ana_ssnn·, •

'1 'do se dicidiu montar uma peça de 25 libras. num chaSSIS de vo r1a produçao de pemcIlma e produtos Blms, encarrega-
lal11 o atBqueae mflItaçao.des merCI8 tank "Vatentina". A arma evoluiu rapid�n:tente, e hoje censlilue d.a da obtenção de todos os dados relativos aos laborato-
fechado pelas forças ��Zlstt)S '.

.

.

'. .' uma unidade inteiramente autonoma. Adlc1onado do reboque de I flOS q,ue preP3:ra!;!l esse prodpto. .

ao sudoeste de Aprlha,. na RIO, (1\. N.)
..

- O preSIdene! duas rodas, com munição de 25 libras" o novo canhãO pode, Esta co�mssao ,de _P:Jsse "dos dados qy:'l permItam l1,:a
zona da cabeça .de ponte ao te da RepublIca aproyou o continuar trabalhand'o por um p.iodo consideraval, sem abaste: !lar � capaCIdade te?n.lCa desses laboratQr!o� para o !1!D
t;mloest.e de AnzlO. s�ndo q�e orçamento dos �scrltor�os de cimentos, A tripu!;tçãO viaja em! tank, que transporta combu:sh- almela�o. poderá solICitar dos puderes puohcos' o �üxlho
as?m.et��a germa.mca nao Prop�gan_da [} E�pI.U1SaO ?�- vel de reS(;rV3. o' reboque e ligado ao ca!lhão .. por. l!1m forte ca convemente p�ra que s� P?ssa desenvoh"er, �m malO! es-

fOl,\T1,º-lenta. Em VIsta dos illElfCwl <lO BrasIl no. extt:!rI bo. O grande vaiar dessa arma. !la. Italta;. t!m SIdo a sua ca- ca1a, a pl'oduçao �a pen�Cll�na, e prc:d�tos 31lD.S .....
t.OJ:t,�So" c?utra ataqu.es das or. �ara o corrente al)o .. O acidade para galgar terrenos ,Ôrflce1.s. l'l0s.Qoes avançadas, onde ; A segun�a. �Ilb·eomlssao e d�stmada a ?rIeutar o em.
fO'l'ças alIadas os nnzlstas 80· referido orçamento acha·se �s canhões comuns de 25 libras estariam perigosamente postos prego da penICilIna e produtos afinS, produzidos no Brasil,
lrerar_n, P�Sl:ldr.lB perdas. ..' publicado no "DiariD Oficia!"

ou inr3pazes de movimentas.:. selecíona:ldo os Ctlsos. em q�e realmente sua apliCação te-
.....

.

• '.' ".
.

.

.

.

. '. .• ..,.'.:.
'

.. '. '
o, .

. ..
•.•. - - - c

;
_... _. - - -

-'e
rá pro.�[llId!l?�s de extto, �etiervando o emprego dI) pro-

MQblhzados no '. . li .'.
.

0 + _ •.••.+!•••�xe••:
••••-u-.'D.•••�••�... t.d�, tao dlf.[C�I. de ser obtIdo para os CflS?S em que não

J
'

.;..; '

.

.

. Pierre'.ouch.etfol sen- Renueiou ..

o Embaixador Jure.° . na Inglaterra houY,,� nosSlbJIHlade de, com outros medICamea[os, obter�
apao os escola-" lO·. • ii' .;...

. .

.

.
se efeito Í�vora_ve� . .

'

. .

.'
..' tenclldo' Ancara, .1 L (A.P.) -;An�nC1a-�s nesta caplt�J que

_

A esta con:lls.sao caberá a prOIbIçãO de exportação de

res renunciou o seu posto o t'mbaurad.or. da Turqma na qualquer quan!l�a.de oU qualquer produto. contendo, em sua
.

Ar.gel, 11 (A. P.) -··0.tri- G BI'Atan' ha" .'
.

':1,',.
·.c·

.

I ro�mula, a Pt�tll!�lhna (lU prodntos afins. .

.
. ran .•

. ..' . .

.'

.

L a�a CO�S I mrem as comissões como já noticiamos, foram
pacho da Agencia Tass, p.rQ: .'b�nal �ue está julgando o

... ... ,.,.. .-_. +_"'o.-:.-.ia.-.-+:_+-�-.-. convl_dado� os B!i. Botafogo Conçalves; professor HBnrique
cedente de Tüquio informa 8)1r. Plene Pouchet, ex- +- -. - -:-. _- -:-. = .

-

c .' ...
Aragao. do Instituto Osvaldo Cruz' Antonio EUGenio de Area

q';1� .

o governo Jâpo�es .Il'lP�' ministro do intedor do gb� ®:.:+-�_.� +;:..-:�€.:+- :..�o'!).'.·.·"'.-.�."Q"-.·•.·+""���+�0 Leão, representante em São Patllo' e prufe,;'sür Flavio .da
bIlIsou os. escohues Jap.o?�� 'verno de Vichy, pronun· C.. r.u z..·e·

·

.1'.' .r·..
·

..
O·.. 11. Pr.,.','.C."fira.m .' a.· f.arinha Pabricada Fonseca, dIretor do Instituto B�tantã para ti primeIra

ses e transformou. os .

edlhtt· ci, . .

sentença, hoje pe-
.

..' sub·comissão.
'

os em que funcmavam os 'là,ara shu� seg"lYldo"a'nu'n'C1'OtI .

'. " ....•• ,
....

, ,J
'

...pelo.. MOI.NHO ...JOINVILLE A segunt1a sub-comissão esiã composta d�s srs. COlaI'Oestabelecimentos de ensino ..... man a,' L"" ....
.

. Rocha, prOfeí!80L' Autuillü da Silva Meno e proJ.essor ar os

em oficinas de guerra.'
. .

àl:adio francéZá. ,0 ++.+:+ +.: �+��+�.�••�:,C!J..·y.····- ····�..•·..· ·�® Verneck.
,.

Buenos lires; 11 (I. P.l.....;., II, Secretaria de infor"
mações e Imprensa publica' um decreto .p810 qual o Vice
P,residente da Nação assumiu o cargo de Presidente
da Republica.

.

ia contra o governo de
Valera

W6shington 11 (A. P.) - Os
Estados Unidos negaram permi
{ir a aquíslção pela Irlanda de
dois navios mercantes qua aque
le pais neoessita urgente: Se"

gundo círculos bem Informados,

essa medida constitue uma re

presalia pela negativa do glO�
verno 'do Snr. De Valera, emí

romper as relações díplornatícas
com o eixo e expulsar os agen
tes nazistas da Irlanda.

Argel, 11 li. P.l ..,;.. Na cabeça de ponte de ftnzio ..Netlur..

no não se registraram operações importantes durante
a jornada passada, observem-se apenas atividades de

patrulbas ds ambos os lados. O mau tempo reinante
prejudicou as operações aéreas.

Mini léria da Guerr

Londres, 11 (A. P.) - A
emisora de Berlim anunciou

que os submarinos alemães
. afundaram !6 destroiers de

Afundamentos anunci- Retirada da filan

ados por Berlim dia altas_ patentes
ôlemaes

Moscou, 11 (A. P.)- Anun·
eia se nesta copital que Hit
ler já iniciou á eva:cuação
dos Oficiais alemães de alta

escolta inimigos em operação
I patente que se encontram

realizadas no Atlantico. na finlandia.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'R'elaíório da Diretoria
. .

., A dettiOlisfração da (jÓ!lt�;dê" hicros" e perdas dará uma ideia
exata da situação da SÇjdedâde .e o resultado economico do
exercido, "sendo ccnslderado corno produtivo o decorrer do
ano comercial de 1943. Pêi;!'hanecenlos, entretanlc, ao inteiro dis
por dos Srs, Acionistas, q)ie desejarem mais' informações.

'..

'" Blumettau, 29, de fevereiro de 1944..
'

" .

,

"Na conformidade com os leis em vigor ternos 6 prazer de
.

'�pre5€ntar aos Snrs. 'ACionistas o BalançtJ Geral desta Socieda
de, referente ao exerciéíe encerrado' em 31 de Dezembro de' 1943.

300.000,00 I ,. ..'

. "............... ';0.' ''-IIiIi
14 81 3 94! A_""__A_"'_"__._+e-..'_'''--{:X .-..-:.t.-'-�.-:'.-.-."'�".-Y.-.•'\
'. , I

v:.... :T.. "f'.• , ... • .

.

4.150,001 E O I T A L45.843.90 >

•

5.806,20 I De ordem do sr. Prefeito, torno _publtco, 9ue DO mes

de março se arrecadam nas tesouranaa
.

da sede e. i�ten.
denclas distritais os impostos de Industrie e, profissão e

renovação de licença, relativos ao r: semestre e ano m

terro respectivamente.
Os contribuintes, que não satlstaserem seus pagamen-

tos dentro do prazo acima, poderão faze-los nos .meses de

abril e maio, acrescidos da multa de 20010. Termluados os

prazos acima citados, serão extraídas certidões para a

devida cobrança executiva.
20.000)00 Dir�torí8. da Fazenda de BJumenau, t: de março de

1944.

Balanço Geral, Efetuado e

31 de Dezembro de
AI i v o

em

...

;'I.V o

Iniobilizado ".

lmoveis
Estável

Moveis ti Uteusilios
. Maquinas'
Instalação .

Aufomovel
.......... Disponível
.. Caixa
Bancos
Realízavel a Curto e Longo Prazo.

Mercadorias
· Matéria Prima (fios)

.' Mercadorias accessorias
.

MaquÍnas' accessorias
Amostras·

.

.

' Seguros .. ·. .

"

...... C/Corrente (Saldo deved.)
. Letras a recebeo. .

..... 'Selos consirmo e mercant.
.

Obrigações da guerra
Contas, De Compensação

Ações caucionados'
.

184.643;40
Não Exigivel

Capital"
Fundo de Reserva
fundo de Reserva esp.
fundo de Depreciação
Fundo p. Construção ',.'. .

Exigível á Curto e :Çongo Prezo
C/Correútes (saldo credores)
Titules descontados
Credores p. L R. emito
Quota providencia >

Dividendo não reclamado
Dividendo 1943 . .'.

Contas de Compensação
Caução da Diretoria

139.159.30
109.997,10

. 1130.291,40
9.361,20

38.280,00
�30.oooJoo

7.591,00
157.G11,go
4.239.20
8.000.00

8.6(12,50
2.999,64

51.995,30
102.972,00
39.606,60
18.661,00
26·115,00
1.015;00

131.513,30 .

130.291,40
450,70

1.455,10

Tratar o Sauàe
Um Deuer
Massagem dos mueculos e rheu
matismo nervoso por aparelhos

-ll1oc1ernos-
Extração de calos sem dor e

unhas encravadas.
- Secreção do suor -

-BANHO DE LUZ E DE AGUA-

Procure o Massagista e Calista
Carlos Backmeyer

HOTEL PAULI - FONE, 10n
Atende Chamado em casa do Cliente
O massagista ha 3 anos tem um ga
binete em Joinville e instalará INc
vemente um outro na mesma cidade.

Alfredo kaestner - Diretor .

t' .-pq-� eeeeeeee

AfONSO ODEBRECHT
Cont�dor-A.tuãrio

Diplomado pêla Academia de 9omcrc�o. do Rio de Janeiro.
.

Com longa pratica profíeíonal, .

A C É I T A - Escritas AvulsBs, Balanços e Orgiluisacões Comerciais.
Rua 15 de Novembro N° 1464 - fone, 1�50 - Nesta Cidade

20'000.00
847.703,04Cr$ 847.703,04

�E!J1L "H

. ...
;' Blumenau, 31 de Dezembro . de 1M3.

A. E. THIEMANN· - Diretor-Presidente
'.

TH .. :I(LEI-N ....:. Diretor Gerente
AFONS

.
QDÉ.BRECliT - contador reg. sob n' 40.035 -. Radios e V'Qlvulas AC'A

\f. CTO R
os Melhores pelos preços menOtlaSda .Conta Lucros é 'Pêfdas refersnte

.:c • .: "
'. ,

ao exerclclo de '1943.•

CASA DO AMERICANO S/A.
f�Ercado de A,UTOMOVEIS

Crédito
.'

. �

597.244,80
5365,5a
960,00

I
���=-D;:<o��;ila;J�--�-i""o--r�-'--"";"""'''''''�

ClrUl'gião - Dentista '"{
�

DiPlomado pela Universitl.ad,e de São Paulo

CONSULTAS mARIAS - rias 8 ás 11 - das 14 ás 11.30 - diS 19.30 ii'

CONSULTORIO á RUA BOM RETIRO. 14 -e- B L U ME N i'..

Materia' Prima '.'
.

.

Mercadorias accessorías
,

. Maquinas accessorías
Seguros'
Selos Consumo e mercaní.
Despesas fabricação ;

Desnezas au tomoveis
. Salários
Ordenados
Despachos e Fretes

.

Juros p. ernprestímos
Impostos

..

Despezas Viágens
Descontos, s/letras desc.
Despesas providencias .'

1uros e descontos concedo
.:Jespezas cobranças'

.. . Oespezas administrações
Comissões

.

Seguros MafitIrrios .

Perdas em 'C/corrente
Despezas gerais
Beneficiencíí .

Despezas reclan-e
Gratificações

.

fundo de Reserva
.'

Fundo de Reserva especial
Fundo de Depreciação
Fundo para Construção
Dividendos

..

197.069.80 Mercadorias
63.432;60 Juros e descontos
14.714,10 Alugueis
3.060,00
20.307,00
19.487,ó1}

939,00
32.402,50
83.290,60
8.479,60

- 4�858;7o!
:8.889,40 I'3.129,00

7.233'°°15.392,60
24.283,30 I1652,90

835°'1°1133.�Ó4, ,504..-..44,90
1.220,30 I

3.860,5°11.313,00
270,00

fi.aoojOu!2.306,50 .

2.306joO
7.886,60
3.632,60

i30�t}00.oo
(603.570;30

E JA _ri.,p;i;;tsQgi

Blumenau, 31 de Dezembro de 1943.
Diretor Presidente

.

'.

'. ..•. .'.: TH. KLE� -

.

.

AFONS ODEBRECHT:'_ contador reg. sob n, 40.035
_.,.�

'" _-, ,',-

_1.-.--

1i!Ia:;;;;;:u;;g§�._i!fíllP'fillligtf"!_llSm__J!!Ilm_iU_[!$_.lIIflll!llll!lil§Bli'ft�'!IImr_iII!Ia Ili_!I!_�

Sociedade Beneficiadora de Madeira Ltda.
Compra e Venda da Madeiras para todós os fins.

I
Rua 1 de Setembro - BLUMENAU - Tel'ofone, 1248
l��-�§II:WI- •

J

4 -A •
.' ®""'.��.ifi.-$�§_?)�.Y;�"+*:.�._f:"eoE>••:.-••��.�.:.:+�.�.._).�.I.... :....:(i)

.;
� "

A. E rrtHEMANN -

Diretor Gerente

.... p.'�.' '.�t:A. t.':e§".
d

..

-0 Conselh

..

0 f.iscal
, .../1

de Dez

..

embro de

19.4.3.,....
'

e.n.contraram.
tudp em

....
ordem, pelo que

i:�i!. \.-.. i1. "-'
.'

f;'& os aprovam e os recorrendarn a aprovlt;-ão da Assembléia Ge-
.... ral Ordinária, a ser convocada para este fim.

'.

1!0..'"'111"'-"""""-
,

',. Os abaixe assinados, membros do Conselho fiscal .da. Blume·na U. 29 de fevereiro de 1944 '

.lthdustria de ivialha Thímann S. A. , tendo examinado 0. balanço assino FRAN01SCO W EHER. .'

re}aiõX!O da _Diretoria, conta ;11; lucros e p�r?as e den:ais doeu- ;.' CARLOS M.. FLESCH
·
... 'malltas, comprovantes referentes ao. f'xerC1uO encerror fi em 31 .' ..

' FRITZ FREYTAG
.

·

······.:�.,.�'t:;���..._...�_<t.• ii>'*'�.�:t>.�@o 0·u........_._�.•.:H·.......'t.'t+t...!t® .®.::t.+.••+j.f_._u...�._.��••��t(So �:f!:�-t.,.�""�...��"'.�.f!!1tl����.�:��-
,

'

,

,
'

,�

X

.(o-.- ..�q.--.- •.-.-.--.--6- +-,,-+==.�+-._'.-�.,-.'.-.

Companhia Nacional de Seguros Ipiran�a
A�en�es Gerais de Si;Q;. Catarina

N e i , z e I & C i �1.

, -,�'
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TRAOy, ,,' LANA
������

TURNER, e INGRID BERGMAN - 'no novelesco 6 conhecido drama;

"O, edico e· onstro' , fe�:a:"t;8�:;;;;;:S p����çã�i:aa!Met'·�ov����c:�g�st;:::�:;�� p�'�(f,:>a1;�:ea:�:;�;íet��C�:;���::�
"',, ", arte, am{)'l',:i'omance, emoções, ciencia, ação e ... 1Yllâto espeeuiimente, um sombrio e, impreesio-

','
'

nanie -e aterrizatior dêsenraltJ.'r ! '.;_._ No Prog1'ltn,w : FO}{ JORNAL, C01n as ultimas novidades.
'

Entrad�5: ,-- .$abado ,fri) Domlngo}- Platéa 35100 -- B�,!ea@ � 2$00
���m.�"�,&.lí�-m!i!ll_ii!I!"=__•__·iliii· !l••F!lnHW__m�,e;l!§lfJJMll\lGliBi!_�j!!\'��e,m,!i!��;�[i;!'B�'����,:��";\;i$\i<m«�w@};:����

'0,;0 MI N GO C A R R O L e B O B li O P E, na maíuca comedia:
Espiões, quintas, Iourns e morenas, alem de um hem aurestrado

plugníra, n'uma louca embrulhade .. Uma comedia que o fa�'â rir do
,

começo <lO fim do espetaculo , ..

AViSO' Esta comedia não deve SlH' hSilistió.u per pessoas que usem

roupa apertada, pois os botões serão arrebentados de tanto rir ...

'No· P-rograma �' A's" 2 horas: Continuação da sede "G-MEN .IUVENIS DO AR5I! A.� Noite: fOX JORNAL
'P''reços; II ,'� � :

hor11]"'" p,!atiJa C,rl$ 2,50 - 1/2 e Militar 1,00 .", A' N'oíte : Poltr. Numeradas Cr$ 4,00 - 1/2 e Militar 2,00
"

... H ,i.3 ,t,i;;". ii. a:-t� '" Balcão Cr$ 1,50 - 1/2 e Militar 1,00 � ," Balcão: Cr$ 2,00 -'- li2 e MUltar 1,50

·Favôrita

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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tIDA D E
DE 8LUMfNAU

assinados pelo
especial de 01'. Si 1.035.002,00,
para pagamento de despesas da

Coordenação da Mobilízação Eco
nomica.

***
O presidente da Republíca as-

ShlOU decreto-Iel abrindo, 1){�!O
Ministério da 'Educação; o oré
dito extraordinário de Cr. . .

$ 2.�80.000 ,00 para aquíslção de
derivados sulfaullamídícos.

***

***•
.: Rio; Z '_ O pres'iden,te da Re-
publica assinou decreto-lei sus

pendendo até 31 de Dezembro
de 1945, a execução do decreto
lei 5.121, que dispõe sobre a
recria e engorda de animais de
corte.

. ***.
O presidente da Republica as-

sínoú decrero-leí 'abríndo; pelo
Ministério da Fazenda. o crédi'ü

-- )
!�,�,

"Arrancar e destruir gra
vatás é concorrer para o

desaparecimento' da ma

lana em Blumenau",

Domingo
12 de Março

1 9 " .. ATENÇÃO
('ANUNCIEM NESTE DIARIO
.-+�'='+-.-.+-+--'+-.-.
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ELLINGER & elA
Rua 15 de Novembro, 588 � fONE, 1201

rv1AIOR SORTIMENTO EM:
Perfumarias, Eepeciatuiades [armaceuticas, Drogas

.

e Produtos Químicos.
Loborctotlo de Analises

. Donativos

Qu i mico Licenciado
. Of�rece-sa p.ara trabal�ar em Laboratorio, especialista em

fabncaçao de cafema do cha ou café, tendo perfeito conheci.
menta na manipuI�ção de bipordermias em geral (vitaminas)
e c .mpIeto conheCImento sobre o ramo da induslria falma.
ceulIca. C_artas p.or favor, á Francisco F. Ouirar. - Rua Aruiá,116 - Sao Paulo _ Est. de S. Paulo. 3VI

""'''''''- ..
- .

-

.-t., .. J, ...._'-+t;,:· ...�it·�
.;,

PORTARIA

('
; ·"G

Avó! Mãe! Filha I

Fílantropicos
A Oas l do Americano S. A" Mercado de Antomoveís

em J?lumer: u, sob, a competente direção do seu diretor
preslde�t?, Su:; John L. Fresüet, já 9asüinte conhecida por
seueapírtt.. _

U"; .• LtJ l:. 1:>UuS generosas contríbulções em
prôl de todas as causas eívlcas, fez ao findar seu exerct
cio de 1943, seguindo o exemplo do's anos anteIiores os
�eg:nintes donativos:

.. ,

.

Teatro Carlos Gomes, er.$ ::;,000,00; Hospital Munici� fazem anos hoje: . ... E··
-

d
O Agente Municipal d.e Estatística de Blumenllu. intima

pa], 2.oo!).00; Legião Brasileira de Assist. 1.00000; Aero ..;..-. Festeja hoje a 'sua' data xposlçao e aos srs. proprietáriog das indústrias a b!li�O relaclOo.adas
Cl;tlJn?� B�umena�, 1.5000,00;.Campaulta. "Pequeno Jorna" nataUoia, fi sr. 'Cassio José a comparecerem nesta ,fJgencia, no edeflclo da Prer�IturJt
l1e.. ol

.. 'oOo,oFo·'.1.oflanQPOfiS, L500,00; Escola AgrlCola. de Blutneuau, �HvTeriarnas'cor.re ho·�.'e a<... 'd··.a·�··a·.. ).'.:a·.• Pe·cua·r,-a ·e··m· S. Municipal, de l' a .31 de março do corrente. ano afIm de
.I

..

receberem os boletins do Registo Industrial, de acordo c0n:L'
, .Co� estas contribuições, que forac:J mais uma vez bem niversaria, da distinta.' snrta. Salva·dor o displJsto no decreto lei fqderal u- 4081, de 3 de Fevere�

d18}�lbUl�as, concedeu esta importante. firma, mais um Elisabelh Goelz. ro de 1941. O não cumprimento da presente coov�c8ção
ap910 a? .e�forço fie guerra das naçÕGs aliadas, alem de

- Aniversaria-se hoje a da· Salvador, 11 (A. N,) _ Rea- importará em multas de 200,00 (duzentos crUzelfos) a

um bemflclo á cultura, á educação e a msntropia local. ta nataIicia, da Surta. Clotilde UZ81'.se ão di 15 proximo as 20,000,00 (vinte mil cruzeiros).
Silveira . _. d' Doces, bombons, e cara Ilielos, pão, biscoutos massas

.-:-:+�:t--'-.-�-.__..-.-:.·-:+x·+--.-"'';;;;;.-.-.-,,-.·_+-. Dl', A;·tul' Balsini - Trans- �ns�r��f�: e�p��il��e�:;r:. e conservas, roupas feitas, chapeu8, calçados, meias, co�
corte hoje u natalicio do Snr. cuaria e produtos deriva. plementos do vestuário, medicamentos, perfumarias e den
Dr. Artur Balsini, atualmente dos a, inaugurar-se· á 26 do tifricios, sabões, ceras e velàs, drogas de aplicação indu-.
servindo no Regimento de corrente no "Parque Ondina" trial, tintas e vernises e esmalte, losfaros e fogos, expl -

pontJl GroBsa, no po�to d.e nesta capital. Concorrerão ao sivos, adubos, fiação. tecelagem, malharia, tapeçaria, cor lU
primeiro t�;mente: :. ''', '

certame numerosos criadores arla, passamanaria, sacaria, prédios, estradas} pontes, I u.r-
AO Artur Balsinii <rol�bora-: de outros Estados. tos, pavimentação, obras hidráu!icas e demoliçõeF, m'�: lIS

dor da. nOSf,l8 redaç�o, os de madeira, vime junco, artefatos de madeira, vime e lun-
nossos mais inten86s'l para·: S�"•.•:.�._�._':�_+I•.§._.:+=�+.:..+�.G co, artefB.fos de cortiça, vassoras e escovas. vidros, cristais
bens.

In·orte
e espelhos, espanadores e pincéis, lo\�ç1is, ladrilhos e azu-

Rodolfo K1'eme'l' - ,Festeja Condenado a Iejos, tijolos, telhas e manilhas, mármores, artefatos de
®+"•••·+.:......�•••.•�.:.��...:t:0 xi�••�.:+.:••�.:+.:+.:.DIO=.J!...e hoje seu natalício o sr· Ro- apelou bl:trro, cimento e. porcelana, produtos de fundição, serra-

dolfo Kremer, conceituado lheiría e laminação, funilaria e latoaria, ferragens, cutela-

A.c.·.1' d e n_.. te·. F'''''' d .. av
chaufer em nossa praça. Argel, 11 (A P) Os de· ria, galvanização e esmaltagem, material elétrico, artefatos

. � I n a Iaçao Fazem anos amanhã, '� .

-

de fumo. gás, papel e papelão, gráficos, instrumentos de
• •

-' Aniversaria·se amanhã rlis- fensores dõ PIerre POLlchet música, e brinquedos, colchoaria, concertos e montagens

C I ai H e r f ng PtiendtaroS.pn.relrae·1'rL.1.".,B... W.b,·.U u.•.0.·.. Snr. apelaram ao tribunal afim em geral.
... dE' salvar o ex·ministro fran· .�.-.-+_+-+-.�+-.-..x+-+·-+<=.-+-.-.-.-.-·

Qnt.em a tarde, ás 15 hs. a empregaua Ignez Weig· O Snr. Ivô, .filb'õ <10>8n1'. cez condenado amOl'te.
mâI1d fOI,ap'iohada pela maquina, com que trabalhava José Olinger;

.

.
� ,Com a apelação ficoutrancando os cabelos. 'Vi.aJ"antes .'
'

..
·

..
l
..

' ..
A vitima sOl:reu bastante! feriado se no torax e cabe F adida automaticamente a

ça

...
seu es.

tado porem não é desesperador -I snr., .JOSé Bit.telnc.ourt
-

execução da eentença. Acre·t .' ..
•

J Desde ontem encontra-se dita-se que o tribunal le.
+-'-+-:+=.-+'-'-.•-"-.:-+-+ x+,_:.-+=+-.-_·.·-.·_.,---.-+ I ����� i���et�r8rd:��i:J�:�� vará uma semana pala 8S-

C O n V O C a c a o
I

��!l���aão�ompanhia
.

de ca· :u�r :,::e�ç��._�_+_.•
.. t O Snr, Bittenconrt veiops'

De ordem doSnr. Presidente da Caixa Escolar do Grupo gar o premio. comque foi EH.·'-•••-.':-.�••-':.�.'-:.��·.-.-.:+®
Escolar :'Luiz Del�ino", dr. Humberto Pederneiras, convoco os conttlmplado a Snra. Celia .. ...

i .. 1 'srs. SOCI.O. s da. CaIX.3 Escolar para uma reunião no dia 12 de fe.rraz. S.'chwab, cont

...

empÍad� I:' A Cap I a :.Março de 194�, ás 10 hs., no mesmo Educandario, para a elej. no SOI,teIO do mes de Feverel = �
ção da nova diretoria desta Instituição. ro ultimo. � . �

Blumenau, 10 de Março de j 944. -----

'

,�� ; A casa que tem todos os :.:

".' '._.
_ ...

"." IsaH.ino Siqueira Santos - Secretario. Falecimentos I' ·artig
..

os do·mais baixo �

C+lu·b+e" B+JU·m+el+1a·U· e+nx"se·
..

d·e=*Ca+ç+a-+e-+T·-+.ero· g;:�e��tin�nt::.nid�dSenrd:�8 ," preço ao mais alto ª
.. .

. ... anos. .. GRANDE SORTIMENTO RARA �
Levamos ao conheclmento de todos os interessados que, O

.

enterro sairà hoje as I A L F A I A T E S .:
. está aberta a_inscriçé� para �oclo funda9or; até o. dia 15 do [0,30 horas da C!lsa da ViUva .. .

. :
corrente. Apos deCOrrido este prazo seracobrada a joia de Cr. $ de Oustavo Otte. Bom Retiro . Rua 15 de Novembro 505 ..

5ij;(}O para aqueles que pretenderem ser socios. �
.

_ fQne I 107 _ :.
A DIRETORIA ,ANUNCIEM NESTE DIÁRIO •

.. 0

ViBtgr HB1'ing � llfal'io 11lello - Albino Erzinger 6v 1 !)•••••••� ,.e ®·
· -

••••1>�.-++:+-..-.-.·+·••e

PELA· PRESENTE PORTARIA. fica lermíl1antemenle prol
bido o jogo de SNOOKER aos menores de dezoito (18) anos.

cindindo, os proprietários de tais casas na sanção legal. no ca'
50 de desobediência á presente determinação.

Blumenau, 18 de Fevereiro de 1944.
OSCAR LEITÂO - Juiz de MenoreS;

®.+"+'+•••+ •.• +.•.�.+"_._•• :t�o••�+·•••_.:·:+:++.õf".�+••••-.�

�::���"�a��!� *Sid!m a!:i��r,�a?a���: BARAMORTE
nou 'd:�c'r,etQ l�xtinguindiO l:Í.:2:a cão de 'um orfanato; m·A'TADOr7 i\E fZA17ATAS.Coíetoria Federal de Itapeva" S. .. nu. [.) n
Paulo, '

'*** BARAMORTT:��*** é O presidente da Republica as- _[lA
O prestdente da Republica .as- sínou decreto-l-I 'díspensando du

.

d to-lei tortzand
.

·4 •......c+_.c..o;+-._.� .._+__._. o+-�-+iii;3.-+-,.-.•-:"'.·-,"'.-"'::,S'll1QU ecre 0- er, au onzanao o r.runiÚe p 'ano de 194 . o requisito ;or. ,.., ....

prefeito do Dlstríto Federal; fi do artigo '19, alínea «F;), do de
isentar a Congregação daf Pe- ereto n, '5.625 para as premo
quenas Franciscanas 'da Sagra- ções por merecimento no qua
da Família', 'dos im:postdá lle dro de 'Iarmaceutícos do Exer-

.. transmissão de dois prédLQs a cilh.

0 ...._.++.•�._..+�• ._+�.++_._.�+_.�G -.�

.-.-.=.-�-.:-.-+_+-. x ._.+_.•,_:+._.+_.:_.+",",,+_.!t._.

ê·���·�Yi·�·�9··sn�"��i·I�·i Agencia Municipal �e
E ditai

ti você é acometido de indigestão, cóli
cas,

.

Ilatulêncla e mal estar após as re

feições. tente Magnésia Bisurada. Ess�
disturhios estomacais, quando provem
entes da condição excessivamente acida
do {'�tÔlllago. cessam rapidamente com

Magnésia.Bisurada,
.

que é uma compo
sição antiacida conheeida em todo mundo

por sua eficácia. Compre-a hoje mesmo.

Comentando as perdas
Ravaes dos aliados
Nova York.. 'lO (.4. P.) _ O

jornal «Cornerce» 'comentando a

afirmação da 'diminuição das
perdas navais 'por parte dos
aliados,. comparando-as 'com o

total das 'perdas de submarinos
inimigos, declarou 'que os segu
ros sobre os r1scos de. guerra
entre Os 'portos espanhões e por
tuguezes foram' 'baixados para
dois por cento. Diz ainda o re

ferído [crnal, que em Londres
houve uma pequena redução na

taxa de 'embarque entre a Afrí
cu e IAmeríoa do sul. A"t; taxas
brítaulcas estão de cinco a seis

por cento, para as \.'iagens ao IBrasil e Africa Ocidental.

®: ,,++ + +.+.rr-
ANUNCIEM NESTE DIARIO

TODAS DEVEM USAR

Flnxo·Sodatina "f
(O II REGULADOR VIEIRA)
A Mulher Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagem
para

.

combater as irregula
ridades das iunç ôes periódI-

cas das senhoras

E: Calmante e regulador
dessns funções

fLUXO SEDATINA
pela sua eomprovada eficácia
é muito receitada. Deve ser

usada com cônflaça

FLUXO SEDATINA
Encontra-se GID toda parte
Lic. D. N. S. p, n: 67 de 1915

Estatística

� <&

MAGROS E

V A N'A<n I O L
-�-

. 'l�;.-Jib,�te:" "

;- E' indicado nos casos de fraqueza,
palidez. magreza e fastio, porque em
rua :fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio, Licitina, Gli
cerofosfatos, pepsina, noz de cola, etc.,
de eção pronta e eficaz nos casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
indicado para homens, mulheres, criall�
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos e está licenciado pela
Saude Publica.

Aniversarios

+-.-.�..-.-...:-.-:+:-.-. x +-.-..-�:-.+.-:.,_:t:!S§.....,..�.

Folhinhas para o ano de 1945
Aguarde a visita pessoal em sua Casa. DU faca a sua encoi!l.euda

Gem 01TO WILLE. na Redacão desre JornaL

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




