
-

.

'frenle daBirmania', 20 (I.P.] -O forle Dullarin, g'rande baluarte japones SlluaDO no

�

.

centro da ti_adé Mandalay acaba de ser tomado de assa·llo pelas tropas aliadas.

CEI A DE DE OTA
, 'B\ema., 20 (A. P.) -c Observa
'dores bem ínformados calculam
que Hitler possa 'apresentar algu
ma surpresa, comia, 'O uso de g,a�
ses ounovas armas secretas, pa
:ra conser a onda aliada, mas con
cor�il:lln: em, que, faça o que fizer,
o Fuehrer deve faze..lo r<iptda;�
mente,

.
'.
Por toda Alemenha, dizem; as

noticias que se toem aqui, ha con

fusão, ressentim'e,nt'P' e resísten
da contrà as novas reduções de
víveres e os .prívllegios de vía-

. gens, enquanto os chefes nazis.
tas procuram retardar {)S avan,

I ços aliados a leste oe a oeste. O
band(Íi1:1sn1o'O' . e as atividades dos

partízans estão aumentando, No�
tícías particulares de Berlin» di
zem que," pelo menos, 10Q.000
trabalhadores estrangeiros deíxa
ram recentemente lOS seus em'. Rio, 20 (S. E.) 'r-r- A proposi...
pregos e que alguns consegm, -. to das promessas de respeíto á
ram chegar até as linhas alHi:.c

.

vrmtade do povo, no proxímo
das. Outros estão vagando pe:" pleito, um! TIlntutü;no de hoje co.
la Alemanha, Viajantes contam I menta: : :

.

A ····AEE H
'que .trens têm sido' descarrílados I bam 10'3 vagões de carga.

f,

.j tj-a o regíme nazista estão PP'��
por ess'es oestrangeü.'�s, que rou.. Cl{)mités de tl'abalhadol1es' con randl{); Informes dignos d'e con.

Em primeiro lugar. a
ordem. porllue Da de
sordem nada se cons·
IroU DE

Getulio Va.rvas

f.iança 1.nclieaIlJ. que alguns cam�'
pos de püsâo- se transformaram:
em centros de resístencía, Mais
de 50 pri.siioneirps politítos te
roiam escapado recentemente, e

um: numere íguat terüa sído ex;e�

cutado, em segukla, como reíens.
Alguns guardas também teriam
sido punidos por se terem mos..

trado (\]JUü amavels: para COl1�

I os prístoueíros. i

...----------'1 Os nazistas em Berlim teriam
i confiscado até mesmo limousines
I de luxo antízas e carros a tra,

cão animal, �fim de tra!1Sport!l�'
material para as barricadas; I

Na Baviera e Austría, quase
todos os trens 'estão parados.
O «Stagaller Ballet» informai

que as: cozinhas pubhcas foram
pro'ibidas em todo Reich, exceto
para os hospitais e para alguns
restaurantes para as fabricas ao

governo 'não pretende eleições sul ela Alemanha. Em: mui,lp's!
livres mas está manjpulando, pontos exigs.se que os que! dese
sem !() m:1rrinlü escrúpulo mais [am comer tragam as suas ba....

uma de suas costumeiras mpiS'..: tatas e as suas VÚ{111ras que
iiiiilcações>. I acaso tenham,

Diario Matutino
anual
semestral
avulso

Cr$ 60,00
Cr$ B5,ov
Cr$ 0,30

o apálàto das aspirttçõés do VéUe do Ilaial
BLUMENAU - Quarta feira. 21 de Março 4a 19'5 � Dr. AcuiUes Balsini Di�etol' Respousavel - Ano XXI- N. 1.26

II vontade

o laburatório do OlP continua a funcionar

RIO, 20 (5. E.) -e--e- Transcrevem os jornais daqui
o discurso proferido em Belo Horizonte pelo. Padre An·
fonia de'Paula Outra, de condenação à ditadura onde
o mesmo declara: .'

,

"Desapareceu o DIP, laboratório onde se fabricava a

verdade, mas o dono da emprêsa continua a produzir suas
mentiras. Ainda .não desapareceu a raíz de todos

.

os ma
les/nem .mesmo as manchas mais negras que teimam evi-
tar, não bastando a simples fricção d'água".

.

popular no prõximo- pleito
«Se vai haver elelções livres,·

pIOr que é que o sr, Getulio Var
gas mantém lHOS Estados os seus

prepostos, <entravando a livre 01:.
ganízação partliidl'Ínia? Clamo gd
rantír a J'eg,uimid�doe do pronun-
elemento popular nos comscíos
senãó, fazendo t,am: que homens
acima de qualquer suspesta pre
sidam o ple'vto? Se o sr. Getulio
Vargas acha que. não pode ser

candídato, por que o devem ser
· os s'eus Interventores ? Sabemos
que todas essas' perguntas são
Inuteís. O goverl:l;O não as respon

doerá, nem tem; honestamente, o

que responder, A sua simples
proposição já demonstra que o

Conclave, dos lideres OPOSicionistas
RIO, 20 (8. E.) - Estão sendo aguardados. nesta

Capital os lideres oposicionistas de vários Estados para
um conclave cujo objetivo é a instalação de um étrgão
central provisório de propaganda da candidatura do bri
zadeíro Eduardo Gomes. Segundo informações, o briga
deiro Eduardo Gomes Que se dirigirá à Nação por inter
médio da imprensa, no decorrer dêsse conclave, expondo
os pontos principais da plataforma que será lançada defi
nitivamente depois de publicada a lei eleitoral.

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

""SOU TEG
Trecho de lima entrevista concedida' pelo

" Estampando um «fac ...s'im.hle), 9 ro, Minas oe Espjríto Santo. AJ.
'«Correio da Manhã», do Hi.o, pu.; entr1evlsta fio& publicada no dia
blia<:m eUJ; sua ultima página a: 13 de maio de 193;4 e prendu';a-se
notét que :abaixp repl'odu;zjiJUol;: ao embarque da !equipe brasHei.

.
<<Vamos transc}}evel', traduziclo ra de futebol, ch�fi:ada pelo sr.

do idiíoma italiano, o tpecho fi� Í.piurEval F:D'nties, que :iria á Eu.
:nal da entrevista que o sr. L'ou� ropa dilsputar a Copa Miundlh!ll.
'r'ival Fl()ntes Concedeu ao jorc. Eis a par!te iii!nal da ref·erida
nal «L'lta�iank»), edi'Íado no Rio publicação, que p:ode ser conf'rou,

(.l�e
Jat

..
neifO,

/orgã:.o {)fi!c�al do �as.'.1 t�da 00.�i o

(:faC�Simlile).)
cio or:i,-

Cismo para as coloTIrlas radica. gmal aOlma estampado. '

das no,s estados do Rio de Janeif.. ',r.Quai a su� :opillltã,O sobl'e a

Bo.mbas de 500 quilos sobre o
Q. G. Alemão

Um ataque de alta preçisão realizado por pilotos aliados
-_.....:...

.

saram outros dias 'esperando.
p'arisp, 19 (�. P.) .�. Um: des'", tempo, favorav,eL ' i

pach'Ü, do fronte rev-ela que :Quando finabnente lançaral11'n
aviões aHado,s oobriram; :O 9· G. se ao, ataque ps aviõ!es m�rgulha.;
'dP.· marechal aIemã.o na frente rUIU a �1]enos d·e 20 metrps so!}r'e
oi!e.ntalc:oIl1; bombas de qU!Í'S:�h:2n.; o s�olo para lançEj,l' suas bombas,
.!ris quilos.

..

.

1: 'l \ preparadas �mu detonadores es
Os .pilotos escolhidos pàra essà

. pedais que retardaram! em OUZ'd
ação. fizeram um estagio, esp'e� segundos as explosões,. para dar
daI· d;e. 4

..
dmas, preparando..,s:ê I t,empb., que os aviões aHacIos se

pa;�a o :e:Il:cargp e rem seguida pas
. afastassem.

:Mosq'g.. '1-'0' labso,luta��.nte
.

inOfenS,iVO para
.'
.'. '.

.. pele. EfiCIente proteção contra

. ·.·.·W.·.e·tze··I· PICA��S DE' MOSQUITOS a
.

. outros Insetos.
------�--�------------------------------------------

. Preparando
': LJoíndres, 20 (A. fi.) ..,..-' O co:'

.

' illilirtdO naval al:é'ulã,o está adap-'

a fuga

nazistas,>" all1mcjou a raclíp de

Miasc,nu numa tJ�al1sl11Jissão' êrui

.

tB!ndo diversOs de seus.m'ai-ores
submar'ÍiJlos, "j) rep.àra,lld:a..se. p a:
ra a fuga .'de alguns altos chefes'

LME TE F ISl
sr, Lourival Fontes ao jornal "l'ltaliano", tempos atraz

.,-,- Essa é unIa pergunta que
fugie ao assunto da entrevista'
mas que não: ddxarej, s/em respiOl&
ta. A 'm,inha 0.p:infãn, que nunca

esoo.ndi, . desd� p cmllieço do ra..,

dioso s'urgJ�r 'elo Fasdsm'O,' é tm:n'�
bernl a il11€SmR que eS,tendlO a B��
nj;{o MussfoUni. Proclamei, alto
e emii b!O'rrt' som, -em (�Hierarchiir.i!)
«A Itali�, sob a orientação dO;

Lourival FW1:'" lia Papal, da Italía da Renas- l da facísmo, não para conhece ..

cença, a UaHa Fascista é uma las, pois já tenho plena l1::>çãzy
idé;ia unÍv·ersal.:-> {las m,lesmas através de telegr<h
� Pl'entende visitar as obt<as llias, cronicas e ;1!ustraçõ'es, mas

elo Degime? para ter uma idéia m[:l&s exata d�
,_ Não sou entretanto um es� enOrme trabalho compl-eto de um!

Gritoi!' fascista, sou, porem", Ín,,\ hiOlmem em um breve perÍiodo;
tegralment'e fascista. Aceito do (om a Era Fascista.)
fascismO a sua adaptação no O sr. Lo�urh'al Font·es, que

S:rasH, toda a sua estrutura e: ex·creia o cargo de dÍ��etor geral
�rg.anização lüel'arqllica conúen do D�P, d'esempenha, atuall11iel1�
tradu nOl Estadú. Terei a mahol' �e, as funções de 'emIJaixadid.l'

satisfaÇlão ,em 'vusitar as obras I brasilre;i:r.o. no Méx.ko.
---

WashiügtiOn, 20 (A. fi;) ..

...:..c Rio'o,
sev'elt pediu a'Ü COl1gr'esso UUla;
verba de 23.7.19.153.050.de do..

·

lares' para a' marinha duril'fite.
C

.

·

I P f' I:
•

h F b' do ano fiscal de HH5..1946'l i! '. ru ze I ro re lIam a rUIO a. a ctca a
.

, t . pelo MOINHO JOIHVILLE
Visitará o .front italiano '

..

D. Jaime Camara Uma casa modesta em S. Borla
Rio, 20 (S. E.) � AnuJ1oi;a�e o ',Correio 'da Manhã.:' do Rio,

aproxima partlrda de D. Jail1Iê publicou () segu1iinte ü�legrama;.
Barros: Camara, Arcebispo do cSegund'Ü {) qUê apurou a re

Riio 'de Jane&T.o, para o front eu.... pOrtag·em, com cunho d·e absolu"

ro.
peu, 00.

nde vis'Hará

o.s n�mbro.s I
ta segurm.lça, es.tá sendo.

. eol1s.-, Ido cléro e os soldados do Bra'-l trurda no. per'imetro urbano ds
si! que se enCOllltrau;lI na Itali:a. São Bprja, unta casa de pl.'Ow\

Italía fascísta, dr.
tes?

FascismlO', está, hoje, no 'cam:...
po maí'edal e de assistencial á
frente de todas as outras nações ..

A par. da Italia Impeliial, da ItE!;",

Nova verba

apelo aos jovens suecos
'Estocolmb, 20 (A. P.) - A As'.., ção na batalha pela libertação (la

sodação dos Voluntarios suecos NOruega», Dilz mais esse apelo
e nOI�uegw=s'es publtk;Du um ap,e� qUé: a formaçào dos corpos de

lo na imprensa dirigido aos jo� vOluntarios, {) trabalho e eq'uJ4
vens sU-ecos para €ntrar.em CD� p,amento, são fétos sob. os aus

mo VGluntarrlOS nos corpos des� pidos :da AssO'dação oe de fundü ..

tinados a i(uma ativa participa. nados autorJlzados.

pOrÇões m'O'destas, mandada fa..,
ser pelo sr. GetuHo Vargas, qUe
solidtpu urg'e-llcia para a COll1:�

trução da mesma, Cpmo é sabi..:
do, ° president'e Vurgas pOSSUii
na estancia daquele nrunkipil(li
uma casa de cam'Plo, e agOra 'est{�
sendo construida uma situada no:

II centro da cidade)) .

I Molho V I (; I·DlençãoI
. Chocolates. Marzipan, presentes em

todos os preços na
.

Confeitaria Taeojes

·'··aUJOMOVEiS?
.; '�!8�UE ..

FONE

······,t··.·.·.·..·.·.«.0 O l.ingua aleniã. ACl'escento,u ames;
J
'.'

l11á emiSEOL:a, jr.f..tand1J junto aos

6 UlÍlouslí1es de aluiJuol U1a�i:nhe;k�s al€ll1'ã,es para fllze�

;. '.' ;
. '.

.

I
ren.r sabotagem fi esses plan,os e

ROdolfoKraemer 'Ú::1pedirem a fuga .daqueles que II
_______ _ _ _".,; suo, os. pe,spo,t)s,av,,:l,s dé\ gll;err,&., � .. iiiiiii!i_iil!lliiiii.iii!._iii!i•. iiiidiiii_iiii2!2l_1

Igual QU melhor que o

'1' �. sÍlllilar extrangeiro
fabr. C. INTWEILER<

Rua 7 de Seetmllro, 100 - ex. 56
BLUf-lBNAU,

:.""........_......"""""-�
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Pl'ocura-se 11m moço; de boa .íamílía, sadio, som boa 1
_ rí�ti'a. que qael1'3 aprender praticamente li contabilidade.

, lufol'maçõeB nesta Reqi!ção, <:Dá se preterencla ao. que tiver curso ginasial, até 30 ano.
, -.;... ..

, .

,- . :Ofertas manuscntee à
'

.

I
;'"

.

;

;;'1"
, EMPRÍ!:SA DE TERRAS JENSEN S. Ã.-

.

'., Vende-se. ".
,.'

..
',

, .' .,. .; •
" Ituporaoga.·

,

.

_'
.

,

-

" -, ,: , :.,,<,. "-:�-..:>-:,+,-,".-.:-".�-+---"'.o;.-.-�"""'O:-.-.-�_.•._-+-.
•��'Y-

�Eleti4icista -

,.'

Mestiae
'

'

Mecânico ,. Mestre

":. '

Procur
.:
Mestre e alguns operarias competentes para nossa. fabri..

cação 'de Cabos. , ,
.

FABRICA DE PAS STAEDELE e ijIA.
,

Itoupava Norte. Blumenau '

H�-idedtir:Vr+ j�ánre·-�
Procura-se competentes para uma Usina El�triea Ofertas pedimos dirigir por escrito á redação deste jornal

'Bons ordenados." Emprego de Futuro. Lugar livre sob a indicação VENDEDOR-VIAJANTE com indicação dos
� '.

- '

..�' ,-
'*** de Malária. cargos ocupados até agora e pretenções.I" Vende-se ,I terreno para USINA ELÉTIUCA DE ITUFOJtAN1tA +-,:-+:-:+"""'-:,:-_;•._:+:__._+.-'-. 09-�-.e!,,-.--�-:+:-�''''''''.-.COllstrlIQãO, iodo plano, <iytn. '

N

ãrea 'de 4.440 mz. na Rua -8.,'
. (Ex-baita Grande) Dgr�de'co-mentaF.f!:1tlcisco, Vila Nova, trstar, ç;:-���"'�l�-:&,.-1f.t�ji"':;"'�'��-$ o +-�-.sa.,_:_.-.-.-<ri-"-_t II III

UJIll bAi'�la�tim SantôS��:Rua- .í\ ....T4;� n�m-�� ��-4��a-o' Da C�ftdf.?t:_I>�ft �e ff40us·t(i2U�?io Ifla nR,'U� M'!lêill,iZIl�-COngt!!Dt - Blumenau.:" ,1- r-'�V�MU JtG'�m.u l!U_f1JN!J.u� vliiili1"'i1)iilU U II li; ii yl1:il U U1Hi Idu
'. 'ÃB1�*f�f;án1e'" i,

-

I,
à, venda na

�

'de Gaspar, ,

,

Vende-se um, de. alto po- J ,'Por interrnedios deste Diariao vimos externar nosso�. me-te!1�iàl, em perfeitO' estado -.
-

i JiJografia e Uvraria BlemeUlUJillSe S/il., ,"hores agradecimentos ao comércio e a indústria das vizinhas
T1'�itar • com

.

o diretor dêsle
S ,...

-

S tes cidades de Itajaí, Brusque e Btumenau, pela maneira tão cava-
JOrnal.

'

.

"

.

. eoyoo emen es
.

S
valherésca com que receberam a visita das abnegadas Senhoras

.:, ��:�.-+-,-��.�-,�"";$-. Blumenau .. Rua 15 de Novembro, 819 �:ti���P���aq�e c��������rg�ae���atr�;atr��d����� �fcf:��n�oto��;.

Precisa-se
.

.-':-.-."'-=-'.-"-:-;-�.-:'+.""":''''_'' O.-�-,,""""+-.-.-(.-.-.-. as firmas e pessõas que deram seu obulo nossos sinceros

2 serventes e 2 a'P'ré�dizes� agradecimento, e . , . Deus Lhe Paguei. .

,

Tratar· com a ,Marmoraria. n· GIll<l§e· .! Um "Muito Obrigado" todo espacial ª Empres� Industrial
Haas.

.

..,. Garcia que bateu o record entre os doadores das tres Cidades
1 TURBINli PELTON, marca, Voith, cem eaixa de acima citadas, enviando ema grande quantidade, de lindas prendas.
ferro, volante 114 cm., eixo 10 - cm. " co.li 'queda de 20 A Comissão da Construção

.

.

Gaspar, 17/3/1945,ms., força 9 HP, 385 rpm., água 50'lts/segundo; eern .
.

queda ded 50d m�·O'o.38 HPl'0863H5prp�oO" .

70 ltl�o8eglUtL�(t; �":�::::..=,,=__
_._�===="F' ._11com, que a e!. ms., ,t'J rpm., '131

.

stee- �=�=--->..

1<gundo, Peso 1.500 quilos. II ,1F'ER{J6Y VERI IMO "71 Ks. chapas ele ferro galv., usadas. .' '.

I
. I:!' 1 {M """ .li},

..'
,

Despachan�e da Hecebedürzil ��o Distrito a- snera i'l. ui! dlzeOuil •1 Tela metálica, malha n. ti, tipe 1 tJG ", 0)4wxl ,90
. Escritúriil: _ THãVESA DO omfmOR N' 21 _ lo andar _ R 10

'1.1ms., para pasta. mecanica. '.' .

d d.

. Encarrega·sa com Eficinncia e Rapi ez e:.2 Feltros l a., para Pasta Meeaniea, 9,X�I�� -

• .HlS" •
, Titules declaratórios _ Naturalisaçães _ Retificação de' ....

;[ 39,200 quilos:;'
"

Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa
.

Ch d f d 1 de Autos - Certidão de Renda - Serviços em tedes os
"

I 2 apas ti ena, e, mm., para petisiras;' para Mínísteríos _ Registro de Diplomas _ PrflCU!at81'ies-
. I pasta meeaníca, com furos de 2,5 mm.; tarrranh(!) 122 x Servioos na Policia - Permanencía de Estrangeíres - Re: I I"

. '1.113 CID. gístros de firm�s comel:c�ais _e industriais ll.�,D._9.I. - rte-

Igistro Civil - Retíficações de nome e filiaçãe -

I '"
' � Diversas transmissões Certidões para embarque.

I 1 LI" a-
,

:J
241!' d

.

.

Registro de Criadoras - 52rviç!is no Il l P.-: "
'

naxo usa o. ae aço, com u OBl. e eumpn� Recebimento de eentes.no M. da Fazenda�

I' menta,
120-158 mm., com � mancais de bronze. '

' _========_=::_==�===��,,,,,,,,,,,;;:_���_�,_;=�_.�;.::-::-=-=-=.'

, 3'Cilindros _e outras peças para Fabrica de Pasta --�"'-�--�-�=--..,.",.".,..�"""""'....- .

Mecanicá.
'Chapas de latão 2 e 3 mm.

.

Prefeitura Municipãl de
1 Chapa galvanisada 3 mm, 29,6.: ,E D I T A L

Procura se um para casa atacadista desta . praça.

s5es.
".
,-

.

Na Coletoria Federal; com

FD,lwta, o imposto de Patente de

Registro I. vendido em 28 à:e fe

vereiro." "

De ordem do sr. Preféito, t01no publico, que no mês de

MARÇO S9 arrecadam nas tesourarias da séde e intendel1das
": ..

'

. ;"
'

..

'.'

Itu'poronga ._'_ M uno com 1""Is
... at'lro disfritais os impostos de industria e profissão e renovação de

���':';_"'1itl2!!!!+:-+-�--�-�-:.�.) •. '

" '.

� M: licença, relativos ao primeiro semestre e ano' inteiro, respediva-
,*"""," m;'''�,.""",,; .",..."..,.;" ,,;.." "' .,,_ " ."" .

.

.. _ mente; Os contribuintes, que não satisfizerem' seus pagamentos
.i.ao,�_�_�_";"",,,_�: ,Ir . t"

",' '" .

Bcp· 1J;A. ,dentro do prazo acima, poderão ainda faze-los �os meses de
" �\.Jorren es para ICICselâS abril e maió, acrescidos da multa G€! 2�o/�. Termmados �s pra-
..' '''" '" .."

I zos
acima. citados, serão ex!raicas cerllrloes para a devIda co-

'l ','nj·;A AND' CHAIN'''' U S Rà' Ibraô1�etb��C�!V}azenda de Blumenau. em.1° de �arç0 qe 194&,II 1=1 V..
,.. .H.· ,ALfREDO KAESTNER - Diretor

4 O Dr. Ã. SANTAH,LA
-

Diplomada pela Pacuidade NacIoDal de Medicina dii
Universidade do Bra.sil.

Médico por concurso do Serviço Naci�nal ie. D�?nç.as Mentai,s,
Ex-interno da Santa Casa e tio HospItal PSlq ulatl'lCO do ItI(I

de Janeiro Ex�medico assistente do Sanatório Rio de
,

Janeiro da Capital Federal. .

CLlNICA MÉDICA - ESPEGIALISTA EM DOENCAS NBBVOSAS.

êONSULTÓRiO· R li A
.

F E L I P E S C H M I D T
, .

, iEdifício Amelia Neto:;
Das 15 ás 18 horas

FLORIANÓPOLIS

Empreza de :Terras· Jensen S. A.

Blumenau

.

,

'. �"",,:q.:��IaiI�-:V:_:'�-�-�....".+_;�'·

Dur�mte todo este·,mês; na
,

Prefeitura' 'Municipal, paga.se o

impOsto de Industria e Profis- .

::::z:;;::: $- e i IM *WW _&4 actB

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



i CALCEHINA '·--Ex
......

·· pres§õ-§��1merii}Jãno
.'

I'
li Saúne das cfeimr;:as . I Declaração á Praçaás 8,15 hs,

.

o tonico Dor exce!encia I E. Figueiredo & Cia, Ltda, proprietários da Ernpreza
Porque nascem creanças fracas I de transportes de cargas EXPRESSO SUL AMERICA�1'I.JO,George Sanders' e Ton Conway tio empolgante policial e nascem creancas fortes? I com séde em São Paulo e miai nesta cidade, á rua 10 de

.".0..
·

.. '..
.". ._

-d
.

Fa...·1cãO" Hacreanças que ;asc�m fades no ....embro, pela presente declaração veern dar conhecimen-.

rrn ao O' ,...:� f I to á praça de que nesta data. exoneraram
_

do cargo de.' ..... ... , e se tornam racas e outras nas-
gerente da. filial localo sm., J.OAO PE:SSvA, que asse irocem fracas e se tornam fortes. -

não tem mais autorização para tratar de n::f�Ocíos da firmaUm dos motivos· dessa diversi- •

t
'

ou assíüar
. qualquer documento rereren e ás. atividades dadade ê a falta de certo saes que mesma. Outrosim comunicam que se encontra nesta cidadesomente se encontra na afim de responder pelos interesses da firma. e á disposi-

C A L C E 'li I N A cão dos Seus clientes. o gerente-procurador, snr. t::;.;rafim
Duarte.

A CALGEHlNA contem todos Blumenau, 20 de março de 1945

li
os elementos

de. que..
necessitam E, Fisuelredo & Comp, Lida (EXPRESSO SUL"AMERlCANO)

os diversos orgãos em forma- b

P. Procuracão SERAFIM DUARTE
ção das creanças. """"""'" i, '''''_"'''''"''''''EFm w

II E' o medicamento de confiança
I de todo os médicos pediatras
I do BRASIL

I EM TODAS AS FARMACiAS I

i-a =-. -=1
; Consumidor i
,

Exija Manteioa fOIGuR I
Exista Qualidade que fôr ..

Mas não é f81GÔR

HOJE - 4a.·feira,

Repleto de misterios! .

ação! 8.venIU1'2s!... e cifllsmo ...
este filme Jlgradará á culta platéa blumenauense I

Este .filme bem que poderá ser a chave para os seus' pro
blemas . .. aprenda, observe e decore com o melhor dos pro

. fessores: "o super detetive" - "O Falcão"!

No Programa> - Univers·�l.}ornal e compl. Nacional.
Platéa 2,50 .. 1/2 8 mil. 1;50 .....;... Balcão 1,50 (preço uníco)

.

.

L4.·
·

•.•T.··�.·••••...·.1.'I ���
� • r . �\i

Sempre foi e

L_�!!ilt..��elh�o�r,�mm!Jd No bar e na lar
KNOT

não deve faltarAgência Municipal de Estatística
De interesse para todos os lildllstriais +-+.-+,-,+,-.+.-"-=+-+-,+:---+

A Agência de E tattstica de Blumenau esta etetusndo, !
durante o mês éID curso, para cumprimento do dísposto
no Seéreto.iei federal n: 4 Os 1

t de 3/H/42, o levantamento
de tsdos os estabelecímeutos industriais existentes neste
município;.

_

Incluem se no referido levantamento, alem das que
funcionam BO distrito da s-ede muuleípal, 118 tnríus.las es
tabelecidas n08 distritos de Itcunava e Riú do Testo.

Todos os proprtetaelos ou iesponsaveis por estsbale
cimentos industriais abrangidos pelo registo em apreço
(padarias, funilarias, aHaialarH1B, oficinas, de consertos,
etc. etc.J, devem, segundo edital publicado, ... dl:tigir·se no
decurso deste moz, aquela repartição 66tRUsHca, -stta a. rua
15 de Novembro (Edilicio da Prefeitura), no horar!o cem

�endido entre 9; a 12 horas e 14 'fi 17 horas, afim de,
18H, receber, gratuitamente, Ioruíu.aríos necessaríos ao re
gisto, bem' como' esctarecuaentoa a respeito do respeetívo.
preenchimento, -,

"

....
O meneíonado registo é obrigaiDrío e esta-ão sujeitos

a multas, variavei'3' entre Cr$ 200,00 e Cr$ 20;000,00, quan
tos a ele se esquívarem ou, prestarem Intormações falsas.

, ímp"'cgado tom reel suttes50Ms
rEf\OL!E:neírOt�IJnt:5 EM l{)QOS.9S
SEuS GR�1'5 E $UA-) f1AMIFES'rntOfS
COl"JJ SE"J.a.!_':m!i5Ss.CATARP..OS,
r:i>:!HI\)llm:S E ('l�UElt!CHS.

Apof:"elhos it�e Radio
'

... d pc· A' \1' .

'.. a 1'\. '''. " itor
de rodos os tipos e tamanho, na

C�sa do A'1ri/HU"ieano $. A •

. Mercado de Automóveis.-
Rua to D' 487

==

p

==.---·.u-íP:= i::"'�;w,::==:�, uT:;--�
.

íítGUrfi!�}a�� oe 11mras
6�Uüle�au Ltrlfi.

TI.das e \ferni&es - f>��te�<5al
Phdur�s em Gef'�d

Tintas em bisnagas para artistas
Biunu!!,nau • $�a. (�t�r�mMl

para I
I

. ...,J

AmADOR (G. Scholz]Foto
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro, 596

E
de prop6{Janda. e ft'iegócios

I Faça, i-IOJE mesmo. seu �edid(l
de ASSINA'fURA. pagando pelo
Reembolsa Postal ao receaer

I
a Primeiro Exemplar.

I
Preço - Cr$ SUJOU Imaass

1 . Pesc uisas de cpiuiaopúbhca;
2 • Inq�el'ito8 de \llerc.ado;
:3 • Informaçoes e comentarios

sobre indústrias, bancos e
.

agências .de pniJlicid:tde; �
4 . Seções de: Imprensa, RadIO,

Negócio e mercado de Livros,

SUCURSAL DE silo P1U.H.. iJ - Rua Libero Sadm:ó, 436 -- 1� amiar

MATRiz: - Pres[den{9 Wilm.m, �ms, - Alll. 7G� - Gx. Pc�lal 3748

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

CA ·I.'D·E A'L

Insti lo 'IImericano 'de Qui

�.'-
-

' .atenção tParque Teatral, "'lI
.

II�'
.

.

' HO.JE'E TODOS OS DIA,Ii:
Diversões • Bokmços Venezianos �. Schows ... Comédias

E ainda o famoso amueI com sua brilhante {reupe
�ümgm__� �________�

ércio
.

- -'

U a Idéia niizista que falhou
.: _-- ;:! >�� plosivioaíndase encontrava no lu Aceita pelo sr, F. CDS-I'.n'du"·.s··lrl-a .&.....CoLondresl 20 fBNS}.- S€ bem gar em: que fôra, colocada. Ai11� Ia l

a sua candi.datara
· que lOS aleUl&és jii:vessem: fe�ito tenção dos alemães era fazer ex

preparativos' pata enfrentar a plopit< a dínamíte, causando a RiJo, 20 (8. E.) � (j sr, P,er� Alteração na lei sôbre sociedades
ofensiva anglo-canadense nu. f'B�

. quéda da arvore para assim bío, nando Gosta, interventor em S. ""

gião, de Cleve-Goch, não Sê en- quear as estí:l'idas.,As tropas ano Paulo, comuníeou ao sr, Ge- por açoes
oontravam, apar<:nt-em2nt,e, bem glo_oanad'enSJes que avançavam

'

tulío Vargas haver aceito a sua
.

Rio, r-«Dando nova redação a criação de nova classe d-e açõeíl

ppeparado's para ela nn momento assenhoraram-se das posições' candidatura (\10 cargo de gover- um artigo da leu que regula as preferenclais mais fav<Qirecida�;
·

em quê foi desfechada. O corres- alemães antes qU!e os nazistas nador daquele Estado, sociedades por ações o pr.es'i!-i b) criaçãO' de partes benefíciá-í

." pondenre do «Daily Telegraph» tãvessem 't;tdp tempo de por em, dente da Republica. assínou o rias; c) crjação de obrigações a�

: anuncia ter visto dezenas de ar prática. seu ii:nteiltp.
.
�l;�.:•.··C·.··,·I··O

.. ' ..

a··;·D;�"·�E··� ·""S·�··O·�....·c·"::'.I;;a�I·...:::.�; seguinte decreto'-Ieí: portador; d) mudança 'do objetol
·

.

,
.

....

""'._.....__.... _ =-.__ _,......:_,A·.�......._ •.A..••,.............. «Att. 10 - O' art. 105 do d2.. essencial dá socíedade: ,e) ÜICP'l'-i
. : VJO:res cortadas de 1110dü li cair w. v y "" v: "" v ,...

'facilmente. p-
... cheias de buracos .

.

No bà r.'. '" no lar
cl'eto.lBt n. 2.627, de 26 ele se- pôração da sociedade eu! outra

-c. - - Ul.... _. �>.J - 'V �-�
,

�;:.:.: •...::.:.; b d 940
. f' f)

.

t d
.

.

KNO'.T, tem, ):Oi 'e i,' ,passa a vigorar QU sua USãPi proposta e con

para cartuchos de dinam'ite. Em· A
. , . I

. . .' .

' ruversanos com a redação seguinte: cdrdata p,reventiva ou suspensj-'
algumas delas a carga" de ex- deve faltar - I .

• • .' Ar.L 105 - As deliberações se� va de falencías: g) cessacão do:
AmversaT'lam-se hoje: rão tomadas de conformidade estado de llquídaçãc mediante

.A exrna. Snra. Iris Raue�> com a regra do art. 94 sendn, repOsição da sociedade em' sua

dlUl;a. esposa do. sr.. 1j'�l'lx I entretanto, necessária a aprova- vida normal. .

Ha1..e1 résiâente em Gur�t'lba, � ção de acionistas que represen- Parasrrafo uníco .'-'-' Para a des«
.

e pessoa bastan�e 1'elr;mona- teu-r metade no míntmo do capi, titu�çã; de membros da 'Drreto�
da em nosso meio soeial. tal com .direit-o de voto para de- ria do Conselho Físcal ou de

-� . A Snrta, 8iegUnde; filha liberação sobre: qualquer outro órgão criado nos

"ii do snr. Rodolfo Grassmann. a) criação de ações preferen-, j estatutos
é neoessána a apro-;

IM
_ O Snr, Curt Probst; do cíaís ou alterações nas preferen- vação 'de acionjstas que repre-

Ica alto comercio local. das ou vantagens conferídas a I sentem dois terços no míntmo'
uma iQ(tl mais classes delas ou,

.

do capital dom direito de voto.i

. NOTa. York, 2 (Via aérea) ttvaçãode pesquisas químicas co
- O Snr, Eréâerico Ellin. ����:;....·.;.-o.�mQ'.����·• .;"..';,.y.";��..';,&J

O Instituto Americano ;de ,Quim:& ln,C- fatlOr pl'UUPrdtal daindustria; ger, digno p'roprietario da

cOs S'ê!-l'E:u.niu hoje para adj:udL� Transformando essas pesquisas
"Farmacia 8anita�" desta

�ar â. medalha d:e ouro de Hl45 i de laboratório em aplicações pra
praça.

� m.a�or.. pe.rso:oahd.ad..
e que s,e sa�

,.
ticas ell! larga esca�a, o s'r, Jo,h11 - O Snr. Artur Oastro, da

'. hentou .IGIJJ! p'esq'Uiisas quimicas'
." sociedade local.

no .ano. O preinio dlGste ano coUM
<

•• '.....

""

be ao sr.· Joho W. TIlomas, Di�
.

·

retolt�Presidente da FiJr1estone Tif
re and' Rubbe;r Co'., oquaIlhe foi
outorgado em reconheci.inento á

·

sua atuação na industria da bar-.
.. racha dUl'ante 40 anos e pela sua
·líderança nas invéstigaç6es, ini.
ciadas há rn;a:iis de 12 anos, para
a pro'dução da b:orracha sinté�,

· tica:.. .

,

'A. medalha de ouro daquele
Instituto é unia das mais· altas
ho.nrarias'no úerreo,o. das pesqui'-<
sas· químicas· do mundo', conüedi
da ap:enas aos que se dist1'1QUie111!
«notávelmente üOm p'eSqulS"'àS e
'ativIdades', qllimicas na .A:rnédc,ar>.

, O sr. Thomas, !Ü premiado dê \'V. Thomas des'empenhou pilp1el
agorfl, formou-s,e em quirnFca .pr.epond-erant,e ,no gigantescp es�.

· em 1904, pelo B:uchtel CoJl2C1!e, forço 'de guerra da' América pa�
hOje U;nivers.ildad!� de Akm:n, teu 1'a colimar. a industrializaçãO' da
do, 4 anos degois, ímtalado o borracha sintética, à.OO'ntecimeu..l, .

· pljmeiifO labOiratóri:o químico da to que toem sido aclamado Gomo

FírBsto,ne, naq�lela ci:d.ade...A ele '1. a... ?laior OO(nq.Ui.Bta 'da .h
..

i:st
..

6ria qui
se d>eV0 parte ll11pOTtante na efe., . nuca deste conti:nente. :

e.�+=�.�•.::.:��:��•.:<1I'&�:.�+::.�.���e e 0.�_u..:f:.���+:.•.:fó_<tj[_u.({i.,_.:+.:��Q

g Instituto Médico Dr. CARVA.LHO i

I
. '. .

.

Diagnósticos Clínicos - ·-1
·

Metabolismo basal - Eletroc81'diografia Labora- e
I tório de Análises (sangue-féz6s-urina, etc.) �

I
.

CHnica especializada de Senhoras i
.. (pel'.ttu?GçÕeg �enstruais, e�te�mdad.e, �Iteràcões

...
se: .�.(.. XU8.lS, lUcômúdús da adol� cenm8 e da Idade crItica, �

inIlamações genitaif;::, etc.)' �
_ Ala.menô m� Brânco. 3'� IllumsllãU -. Telefone. 1202 =

·

liJ�..·�·ôt-:.1f9.�.-��ol�.fi?�6..D:4f.:::...._+�..tn:.��®

DR. AFfONSO'BILSINI
Diplom. pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Unive1'sidade do Brasil

Medico EspeCialista em
Doenças das Crianças

e da Péla

Cursos especialtza'do! 50.

bre Alimentação das, Cria0,
cillhas, Puericultura.' H!gie.
ne Infantil.l. C1i:nica Médici!
Infantil; Tuberculose Lnfan.
til e Doel;lÇüs da Péle da!
Crianças.

.

Tele'.: 1101 e 1099

Banco Popular ê Agricola do Vale de Itajaí

Deposito à disposição
Deposito Popular
c/c ta. com aviso de 30 dIas
" ,I i' °I 60 dias
Idem Id aR' 9[> dias
idem Idem ISO dias

CIOs. Pi'azo Fixo 6 mêses
Idem ioem 12 :!lo

2 010
5 010
4 O/o
5 O/O

õ 112 O{O
6 O/O

512 %'
fi O/O

.

�.

PAlSA\ f,EB.IDAS:
8 C Z El,M A S,
I NF LAMACOES1
COCEIRASH

.§

f R I E f R .A 5, f'ESP'INHAS, ETC.
�'=" -.=��_'"

.j�

Vai domingo á Itajai o Olin1pico
m�n1' de Itajai, está üesp-e.rtando:
o maxim::o inter'esse e entuzias�
111'0' 'e o ':r-,{al'ciliJO Dias espera;
«desforral�"Se» daquel!es 7 x 2�

Porem, com aquele time que do ..

mingo aqui se exibiu, des nãp:
consegu�l'5:o a (desforra).

.

i,l

Retribuindo à vÍsita que lhe
fez dO'mingo uH-imo o Marcilho
DLas, o val:oroso time preparado
por Pereira Juni,or irá domingo
a cidade litorana de Itajai.
Esta partida, ao que ilnfor..

Edgar no Guarani?
Está em nossa ddade deS(k� Fala�se qUe ess'e craqU:e irá

ha varios dias, o fut,ebolista con..
, ingressar no Guarani. Se

..

tal

te!-'raneo Edl?ar� que mil'ntava ln? acol1teoer estará d'e pal'ahens ii,
pebol de JOll1vüe, como

zagU21;"'j
,

" : .

I'O-direilt;D do esquadrão titular g.rancle falluha '�bU.gnnu», plOiS

i' do Caxias.
.

trata-se de up1; bom jag,ador..

Por 2 x O capitulou o Vasto Verde

o estadia «Arnoldo Kilrsten»,
·em Salt.o do Norte, foi na tarde
de domingo ultimo local do i.n�.
tereSSfu'1te

.

cotejo ientre Bandie�

!'antes e Vasto V,erde, ambps'
pertencentres á 2° div,tsão da:
LBD. Essa partida que fini muiDO
movimentada, termi1ll,oU com a:

vitória do 'Onze local por 2 x O.

o Carlos Renaux jogará em Blumenu?
bição deste oem 110ssa oidade do"

mingo pr!oxà�no, contm -o con..

junto «bugrir10i\ ; ,

Segundo consta, o Guarani es�

tá €n"i negociações com o. Carlas
Renau..x de Brusque, para a exj;..

o Internacional quer enfrentar o

Palmeiras ou o Aimoré
--___,

. I querendo vêr quais as pos'si"(
O' E. C. Internacional, da vj� biLidades do atual CGnjunto, .o

zinha cidade de lnclaial, está em Internacional realilZará d,nmingo,
franca ativ�dade ,no que se re� em seus cli()\Qrin�ps·, lil),' p1"eli:o
fer-e a aquisiçãlO de novos \Ta:'" com: um clube bluTIl-enauense"
lOres. Assim é qUie já tem cons'e"l talnto qW'l já pedi:u a l'espectiiiVa
guido val�1os ei-emel1tos de. va�, Ucença da enti\dade maxinJa lo",

101', ,entre os
.

quais fjguram, o cal. Os clu,bes visado pclp Inter...

goleiro AltamiTo, do America e nacJ6nal são; Palrne:liras e Ai''':.
]orginho, do Affonso Pena. nJ,Qlré. I

"VIRGE}\tl ESPECIÁLID.A.tlDÉ"
elA. \VETZ.EL INDUSTRIAL JOINVILLE (Marca Registrada)

,

'6Gunomisfl:-88 .. tampo B dinheiro
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