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;��a Ofe�Si�a"de'le"ste,' �stãO
.. �v�n YUgO�,laV,OS ,e�tão, ll1nfCha'nd� ,', M05C,OU, 2,5 (:<'-,' (P,.) _, ,�el11iS-r as tropas"libertad,ort\s de Rag�-I d�, 45, ,q_u,il9!lletros o. este", .d'@

,)'ando �l�ste.momento em dl!eçc:.o através do território anttgamen iKA"'" ''"''' ...-.-:.... ...'
.. '

..... :.a 5f1Ta deste. capital anunciou que chevskv, ja S� encontra a lllen{)s Brobu@§/{";.'.,.,,il..i
ia Servír Oriental, segundo iníor- te ocupado pelas forças do Ge- !!E-..,I_jl.,."'9.._�"",-.3P;."".'._"'_�_••_._._'_"";>J: J '. '
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;mações aqui chegadas. Presente- neral Mehaílovítch. Grande concentração .�-.-+-:�-.:.-.==.- ...-+-+-�--.-...-_{ �-!t:-.-.-.-.-+-.-'=.-+-+-���.-+--�
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alemã na frenle da Anunciada a batalha de Londres P R O PDS , II
fAs

.

operações nos Balkans
Árgel, 25 ��al!� _J Noticias pelos alemães a ruptura entre E. E.

/ Dlft'C'UlTBM OS NaZISTAS d f itall
• Zurích, 2f> (A. P.) - IA «D'. isto é apenas o CDmeÇO da bata- Dl!! U" e Esnall,liaa rente 1 a, I ana anunctam que II

,
"

, N. B)J anuncie 'que na ultima ex- lha de Londres.
os alemães estão ccnsentrandn U/!nf'!!I ynrl.. 25 (iii. P.) _cursão a «l.uftwaffe» lançou �UUI Ui 1\, li

e

Zurich, 25 (A. 'p.) ___: Unta or- centa: «temos que combatei' con- cerca de 100 mil homens para 6.000 toneladas de bombas alta- 0:t:�"_+:·U.+�+:•.•_.:+:+':'+:+:.++�+:...Gl ft imediata ropturo das rela..

�7:� ,��' ��Sl�i� ���1e��:n��ea�� ,�rr�:�i!:��:s���:aeictu��:�a;���� �d�i:!h:: ����a;n!����a�f:���� mente explosivas e incendiarias Contrilnlição de São' çfies di�lemaUca$ dos (s-
,

.

d d def T b
[Obre Londres, acrescentando que

ft Rin' ''!lidOS Ullil.!lftll!' ",nm � I:Sl!!!, '!D!I!hg
:�:���õe;e n��e��N=i��s��cJ;s� �!��. do, :��i:O_ �x,��c�to ;ugos- ��gap��tQ

e

A��i:-�e;:t�i':o'�� eça
.-.-.�+.-.-.:-+-�-.-+ Paulo para U UI i;iG proUp;;I�� ;; c;m�rãudO;

o ... � ... ... .. ... .. ... .+: ... :+ +. 0 0 • ...
_
'. + .. ...

- ,+� ... t. t :+. .+. 0 fabricas alemãs des� gU��� P:l���hi5 ���N� CélP�:í Representantes pelo Snr..

truidas em Roma da Ripublica 111013 'de l1'(tI tone- John &ooe.
Iadas de generos alímenticíos
produzidos neste Estado B que
se destinam ao 'consumo .da popu
.lação carioca. São. Paulo nestes
ultínios dias remeteu 'para o Rio
de Janeiro mais 'ele 20 camí-
uhões de verduras. i,

Comunicado do 'alfo" Baixada a 'Taxa de
: L!�=�!d�. �r�mã: ra- No Litoral
dlo emissora de Berlim dívul- aviação brasíleíra 'e amerim'na

gando um comunicado do alto Rio, 25 (A. N.) ,-\ 'Acaba de no, combate aos corsaríos .nazís-
sofrer mais um.a redução a ta-

,

-r-

comando alemão, anunciou que
' tas'., �

as tropas russas estão atacando xa de seguro. contra os ris008

intensament'e a sud.o'e,�� d� Vi- de guertá en:(todo o 'litoral bra.. ®
, sileiro, baixando de dois e 'mei;olt'=lbsk. • ..

para um' e meio por cento. Esta
�----':-���..;;;:i'.:-.-..-.�.-.,,-+ taxa que já havia atingiúo s�is

e meio por 'oento, quandO! mais
intensa éra a ação dos submmi-

nos do eixo' no Atlanüco Sulj
desceram posteriorme.nt'e, com fi,

,,-

Rio; 25 (A. 'N.) -.0' Comaitl- intensifkaçã_o da campanha an

dan� Ernani do 'Am,.àral P,ei- ti-submarina a tres e ITreI,b: por
xoto e o :Prefeíto HenriqueDod- ceuto. 'e em Dezlembro ,ultimlo, a

\',outh teeJll lIlantido 'estreito en- dois e meio, 'sendo ago'ra a par-
F

tenrument,O a proposito 'de medi- til' de hora zero de ontem, para
das relativas ao. 'abastecimernto um; e meio, por cento, o que é
da cidade. Essas 'medidas sã!o um lndtce expressivo da .cres

tomadas de com'Uht 'acordo' eu- oente diminuição, do perigo da
tre d Mobi!ísação 'da Coo:rde'na navegação em aguas brasileiras,
çã_() fEcol1omioa, e a Municipallda- graças a constante vigilancia ,das
de.

. I, ! r l ti
_ i �( ; _�, L.. nossas costas pelas marinhas e

'�-.-,,��-.-.-',,-,,_'_.'--.' x .-�-.�+:-'-..-�-.-+::-+-+

Abastecimento da Ca
pital federal

Aberta coucurrencia para a Lo
teria Federal

Rio, 25 ÚA. LN.) -' De acordo -�',_..,.., I, ;***- r g '1 r"

com' o. n:cente :decreto-Iei, m. dera! do Brasil, 'designando o

625\) d� LO deste mes, que fi- dia' 24 de :,Abril próximo, para
xou novas condições 'para ex- a abertura das 'propostas no Ga

pioração de loterias na CapitaJ bin<:)te do Dil'�tor das Rendas
do paiz e ',uõs Estados, o Minis- Internas da Fasenda Na.cional.
tro da Fazienda mandou abrir

.

As colídições exigidas para as

hont:�m concorrencia publi-:-' respectivas concorrencias ,estão

ca dura:}�e p ;prazo de 60 :dias, pubHeEldas no Diario Oficial de

para exploração da ,tutDria Fe� ho:nt'em.

+-.:-:+ ,-+:-+:-,-:.:-+:_..-:;-+::-. x .-.._:•. =,,-.-'+'-'.-'+�-.-+

traduzido
ingIez

, Rio, 24 (A. N.) - Comunicam I'
l!j: � j *** -, .I':� r;,�,

de Nova York que «Sertões» de DaIly Me'ns», qualificou a obra
EuclU<:is, da Cu'uha que acab.a 'de' de Euclides da Cunha como

ser tradtl,zldo para ü jnglez está «uma das mais belas 'paginas pra:
r€ceb.e\1uo grandJes ielogios ,de cri duzidas por qualquer, america
ticos Hterarios dos principais jor no). Um outro .j{)l11al, ,:<N"ew York
'nais � revisfas literarias dos Es" Times), trata longamente da;
fados U:nidosc O jornal {d:::hicago obra dizendo que esse livro inau

Tribunes», diz que se trata «dum gurou nova éra !na .lit1eratura
dCS gran:L::s livros do .mundi() e brasHeira e aCI'escentando ;que Io 111als famoso dã lit'eratura bl'a:- é realme'nt'e uma das nossas
silei:-a'.). Out'ro jornal, «Chic�g� m,aiores obras classicas:').

��••�4'+�+�._;O::+�+.•.O',,�+.�,.:+-.�ê,.o (i)I.+."_+���•.:..:.t.�.:t:+':'':�'':'.:+:::''_�.G
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Prefir�m' à Farinha Fabricada
RUlEI RO pelo - jiOINHO JOINVITJLE _-

",_ '. - I .

El ++.�_";:.:H,=<t,-'::._._+�.][,+�����••@ x E>.{_.....:t:.�+.I.+jff_.I.=•.J:::._+.�+J,.e

Sertões"tt em

Seguros
Brasileiro

o USO Do

�. G. Aliado, 'Argel, 25 (A.
P.) - Bombardeiros médios alia
dos atacaram aérodromos e ía
brícas alemães, situadas em Ro

ma, sendo atingidos 'em cheio

raqueles objetivos,
e €f

II Ipresentação Da
o d�cf\et'e·,Iei :no A.545, 'de 31

d� Julho de ,1942, que regulamen
tou o uso \dos Simbolos Nacio
nais', .�m seu icapitulo III. Sec

ção, 'I, estabelece "as s'eguintes
nonnas para fi ,apr,esentação da
Bandeira Nacional.

'

A Bandeira Nacional :deve s'er

hasteada 'de" sol la sol,' sendO;
p�rmitido o s'(m ,uso, a fnloite umai
vez que se ,ache c_onvenient'emen"
'18 iluminada.
I Normalment,e, f.ar-s-e-á hasÍ'ea�
'n�nto ás 8 ,horas ê o arriamen-
to ás 18 ,horas. :'

I Será a Ba:ndeira ,Nacipnal obri�
gat'Üriam�nte hasteada, nos ,dias
de f�sta 'ou luto nacional, em
todas as repartições publicas fe
derais, estaduais 'e mun.icipais�
nOs estahelecimentos particu
lal'es colocados sob' a fiscaliza
ção .oficicá, e ,ben1i assin� e111

quaisquer outras instituições pai
ticular�s de assistencia, ,let1'((s,
artes, ciencias e' desportos. Em
todos os 'estahelecimentos ,: de

qualqu�r ramO ou .grau de ensi
nO publico ou particüla'res, será
obrigatorlo o hast�amiento l. da
Bandeira Nacional nos ,dias de
f,esta ou luto nacional, e ainda

pelo me;tLOS 'uma vez por s�ma
na .. ,

O hastearrlejnt;o; salvo 1110tivd
de força major ,far-se�á sempre
com; sol€'nidade. Serão ,os esta

belecimentos de -ensino obriga
dos a ma:nter, a Bandeira Nacio
nal errlL lugar ',de honra, quando
'não' esteja hasteada.
Será a Bandeira JNacíonal dia

riamente hast!eaua:
,

a) no palácio çla Pr_esidencia
da Ji.,epub lica ;

b) :na residencia ,do Presidentoe
da Republica;
c) ,nos palados dos Ministé

rios;

d) ;na Camara dos Deputados,
no Conselho Federal; no Supr-e�
mo Tribunal Federal, �no Supre
m,o, Tribunal Militar, .:n08 palá
cips d0S G{)VM'n�,g est�do:ais, n,as

prefdturas municipais e nas re

partições, estaduais e municipais
situadas nas regiões fronteiri

ças, durante as horas do �xpe�
diente;
e) ,nas unidades- da Marinha

Mercante, de acordo' com as leis
e regulamentos na navegaçã'o,
policia naval e prax'es internacilo-

nais. ' ;;
,

a uso, da, Bandeira INacional,
nas forças armadas, regular-se-á
pelas disposições do,:;; respecti-
vos oerimoniais.

.

'No dia 1'9 de Novembro ,de ca

da !:'lno, o hasteanren'tO' ,e o arria
mento da Bandeira Nacional rea"!
lizar-s'eão em hora; e !COIU as 'SD-i
lenidades as seguintes pr-escri":
ções:
I - .Qua;ndo ,hasteada em: ja

uda, porta, sacada 'ou balcão,
ficará: ao centro, se isolada ai

direita, s'eu houver \bandeira de
outra nação; ao :centro, se figu..

_rar-em div�rsas bandeiras, Iper...
fazendo );lumero impar; 'em p'osi-t
çã;O que mais se aproxime do cen

tro e a direita' deste, se figuran
d�o diversas bandeiras, .a soma

delas formar pumero par.
As pr,ese,nt,es disposições são

tall.1hem' aplicaveis quando figu
rem; no ,lado ida Bandeira 'Nacio
:nal bandeiras representativas ,de
instituiçõ€s corporações ou as-

s(ociações. c

II - .Qua:nd,o �enx prestito ou

prodsão :l1ão s<:rá conduzida em

ppsição horizo)1tal, e irá ao C2n

trio da testa \.da·'cbluna se isola
da; a dirEita Ida tes'ta da cOlun�,
se houver outra :bandeira; a freD
te e' ao (centro da text3. 'da colu
na, dois niêtros iadiante ela linha
pelas demais formadas, se COil�,

correrem tr'es ou l11ais bandeiras.

III c .Qua:nd:o üistendida e

sem' mastro, em �rua ou praça,
em -edificiôs, ou 'em portas será

colocada de 1]ld,do :que o lado

maior 'do retangul:) :.esteja .en1�

se:ntid:ri horizontal e ',a '2str�la:

is:olaM 'l!!! dma.· '","

Mais ulua evacuação
alemã

�-..-�-.+-�-..:,;_�=�-:+:-�

Concerto Déa Ilrcioli
Ontem, conforme anunciamos,

tivemos oportunidade de ouvir,
mais Ull1a vez Déa .Orcíoli, n,

eximiu pianista que já firmou
cOU! sua perfeita

�

interpretação:
seu renome nacional.

.

Com gra'nde assist'mcia :e ,di..

versas vezes salvada á .l'epris�,
Dért Orcioli constituiu .um:, su-,

cesso em sua apresentação em;

_nOSS{l, cidade. ',I, i � ! i ,

+-�__'+;;;;,;a.•:-.:-.-.-+-�-.

li!

aCionaiS
Bandeira

rv - Quando aparecer em sa

la ou salão, .por mo�ivo de reu

niões, conferencias ou sol�nida� Estocolmo, 25 (A. P.) - A D.

eles, ficará estendida 'ao longO' N. B. anuncia que o exercito ale

da parede, por detrás da cadeira. mão acaba de evacuar a cidade
da presidencia nu ,do local da tri: d� Vitebsk.
buna, s�mpre acima '(la caheça .:-:+:-t.,;:;;;+_-+:-.-+':-c-:+:-+'-.:
d:9 respectivo ocupante e coloca-

nV;ÕC� �1i">!Dt;dns' snbfll'll'Ilda pelo modo indkado no nume- H IlU�� üUu III lU III IlIüi

ro anterior.. Londres
v - Quando 'em fIorão, EObre

,

' ,.

escudo ou outra qualquer p'eça, I Londres, 20 (�. P.) - lnfor-

quP agrupe diversas bandeiras, ma-se nesta capItal que durante

oe

-

,

cántro J1".o' podando .o ataque da «Luftwaf,f.e) contra
. upara o" ,ti ' , ....

, •

I d, f " 'b ti 1 - \1
ser me110r do que as outras, nem esta elC a .�'. ?:am a a,_LO;:,

,

cOlJCada abaixo delas. apa,r1elhos lt1ll111"os.
.

VI - Qua.ndo hastéadn elU ®".,._++.+,.U:�+_+�,.�H·:�+.!f0
mastro ott içaclá em.: adriç3l, fi...
cará no topo, lais, ou penol; s'e

figurar juntamente com bandeira.
de outra nação, ou pavilhãOi ou
flamula de autoridade federal,
s'erá colocada a mesma altura; se

figurar com pavilhões de unida
des militares ou bandeiras rc

prl3sentativas de instituiçõ'es ou

associações, será colocada acima.
VII - Quanelo em funeral, pa

ra o hasteamento, será h�vada

ao iópt!, antes ele baixar'a m�ja

adriça ou m�io mastro, e subirá

novamente ao tope, antes do a1'-'

riamento; sempre que fôr condu
zida -eni marcha, será o. luto i\1�

dicado por um laço de crepe,
atado junto a lança.,
VIII - Quando extendida so

bre ataude, no enterramento ele

cidadãos que tenha çlireitb a es

ta homenagem, ficará a tralha do

ludo da ,cabeça do mortp e a c!3�
trela isolada a direita, deveudJ

s'er retirada por ocasião di\)( se�

pultameí1to.
Consid-era-se lado dir2ito, nas

janelas, P9rtas, sacadas e, halo'
cões, o lugar que fica a dil'eita
do observador colocado nesse
ponto, de frente para a ruá; ob�
servar-se�á criterio analogo pa�
ra a detem1inação do lado' direi
to e_m qualquer outro caso.

!No caso do numero 1, o 'mas
tro ou haste �deverá- Gstar situado

no plano vertical ,normiEd a faJ

çanha, a plumo oti inclinado pa,;
ra fora, COnl! relação a vertical,
no maxill10 até trinta graus.

,

Sómente por det-enniuação do:
President:.: da Republica, será ae

Bandeira Nacional hasteada 'em!

funeral, não o podendo seJ" to"

davia, nos dias feriados. O has�

teament,o poderá ser Jeito a lIl'eioi
mastro ou a meia adriça, de:
a,cordo com. as disposições rela...

tivas_ a honras funebres das ce'"

rim'onias das forças ãrmadas, ou
conforme ouso t interna�io,d
'nal. ;:: �;

. Em ocasião >elll que deviai_ ser

efetuado outro hast'eal1lento, o

da Bandeira, Nacipl'.lal far-seLn
em pri'meiro logar; o seu arria'"
roento, neste caso, será feito polr
ultimo. ,f, ,

,

Para homen�g-e� a nações ,esd'
trangp.iras e autoridades nado'"
uais pu, estrangeiras assim como

oroamentação de praças, jardins
ou vias publicas, é facultado o.

us,o da Bandeira Nacional junta�
mente com as, de outras nações
podendo se reolocados, em 111as

tr:os ou postes, 'e:scudo,s orname!1,"
tais, a'Ü redor',dos quai'(s S2 dis

ponham as bandeiras, dando'-'se

sempre a Ba;ndeira Nacional a

situação no :numero descrita nO'

l1un1!er-o r e li mesma. altura das

�stra,\1g:eir(ls. : ' , ,

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

UabiHtações para Casamentos
Edital .Edital

FélÇO saber que pretendem ca.':
iaço saber que pretendem 'ca- sar-se: Ervin Ludvig Herman"

sar-se: Arlíndo Pereira e Anna Karl Schure e Helena Rother
Radtke- Ele, natural desde Es- mel. Ele, naíaral deste Estado,
íado, nascido aos 12 de outu nascido aos 28 de maio de

I As cifras por si só dêmofistram claramente a situação da bro de 1923, b.Jieiro, solteiro, 1919, mecanieo, solteiro, do-
sociedade, no entanto, estamos á dísposfcão dos srs, acionis- domiciliado e residente nesta miciliado e residente em Itou-
tas para prestar' lhes quaisquer informações acerca das diversas cidade tilho de Eufrasia Maria pava Norte, deste Dis,��it!k+ilh'o

'

"
"

parcelas das contas ora apresentadas. Pereir�. Ela, natural deste Esta- de Gustavo Schure e de Una

F I
do, nascida aos 15 de fevereiro Petermann, Ela, natural desteBlumenau, 15 de

.

evereíro de 1944. '

9 d
' 'Em cumprimento aos dispositivos legais, e atendendo ao de 1918, domestica, solteira, Estado, nascida aos

. e mar-
, que prescrevem os nossos estatutos sociais. vimos apresentar- ERICH STEINBACH-Presiden!€ em exercido. domiciliada e residente nesta ço de 1924, domestica, solteira..

:"\[05, a seguir, ° Balanço Geral, Conta de Lucros e Perdas e RALPH GROSS-Diretor.Gerente. cidade, filha legitima de Adolfo domiciliado e residente em for-
parecer do Conselho Fiscal,' relativos ao éxercició findo de Radtke e de sua mulher Rosa taleza, deste Distrito, filha legi-
)943,

,

.
.

'.

FELlX STEINBACH-Diretor"Técnico. Radtke. lima de Frederico Rothermel e
.

Ânl'lesentaram o,l'documentos exl· de sua mulher Augusta Rot-
Balanco Geral encerrado em SI de'Dezembro 1943 trld{)s pel� arttg<1180' do !Cod� herrnel.

,

Civil sob nrs. 1, 2; 3 e 4 Apresentaram os documentos;.--
Si alguém tiver oonhedmento de exigidos pelo artigo 180 do Ct1...
existir algum impedimento legal, digo Civil, sob no. 1, 2, 3 e 4.
acuse o para os fins de 'direito. Si aíguem tiver cQuhectmento d�
B, para constar e chegar este 'ao existir algum: ímpedímento legal,
conhecimento de todos, lavro o acuse-o para fins de direito. E,
presente pará ser afixado no lo- para constar e chegae este a�

gar. do costume e publícado pe-
I
conheclmento de to�Og, lavro' fi

Ia imprensa. : ' . ;:,.; -, �j". i' presente para seJl afixado no lu..1.038.261,20 .

gar de costume e publfcado pelal
Blumenau, 23de fevereiro 1944 imprensa. . ,

' ,;j"'i' !

Blumenau,23 de tevereírc 1944
Víctoríno B'raga: ".

i :,
- -

.

I .

'Victortnd Braga: �
Oficial do Registro CivIl. ' Oficial do l{eglstro Civil. !

.-�.-�-�-..-:t.-.�.-"§_-. o�-�.'_.·-"-�-".-!C�:f-·�

Gasa do ÃmBricano S. AI

J08J:IIC
.

BLUMENAU
da Diretoria

Matê�fa>Prima 125.271,00
..•� Mêrcadorias t 1 0.016,50.

O'l!vedQres c/Duplicatas 362.788,90
Devedores em c/correntes 26.617,50

.,

..

' -
.

-

. _.. �

'I'Itulosde.Renda e Particípacõos
624.693,90

Exigivd
Credores em c/corrente
Duplicatas a pagar não venc,
Saladas a 'pagar
Contrlb. lAPl etc. a pagar
Beneficiencia
Socorros
Administração
Dividendo 15 0/"

33.097,80
49·588,90
13.961,60
2.549,70
10.000,00
5.000,00
70.000,00
90.000,00
�- Mercado de Auiomoveis

Assembleia Geral Ordinária
B- Convccai(ão

São eanvocados os senhores aelenístas da sociedade
anônima acima designada, pata a assemsléía geral ordi.
nãría que deverá reallear-se na BédQ sceíal, à rua 15 de
nove�bro n' 487, desta eídade, ás 14 horas do dia 18 de

Cr $ 1.332.459,20 março' do corrente ano, afim de deliberarem ssbre a
� seguinte

20.000,00

ORDEM DO DIA
t: Exame, discussão e aprovaeão das, eentas da Dlre.

torta. relativas ao exercíclo de 1943, nstadameate, relatorío,
! balaneo, conta de lucros a perdas, e parseer do <!onselho ,).::I Ftseal.
I 2' E.leição do díreter-gerente e do diretor· tesoureíro,
para preenehímanto de vagas exísteates.

'

. ;3' Elei�ãl) do COll:;elhfJ' Flseal para e exercíeío de 1944
4' Sugestões de interesse social.

15lumenau, 19 de fevereiro de 1944
JOHN L. FRESHEL

Diretor-Presídente
j\-�-��-.-:t'-".-:J:-.-. X�';_:+:-:+:�:';-·.·--.:-.--.-:+-.�

Agencia Municipal de Estatística
E ditai

A j i V O

259.290.40
õ.ooo.oo
12.000,00
--=""'"

Não Exigível
Capital em a�Qes
Fundo da Reserva
Fundo" de Depreciações
Fundo pll..Devadsres duvidosos

276290.40 Fundo pa. Aumento do Capital
Fundo p. operações cambiais

222.874,50

P a s s tv o
Imobilizado

12.2@0,00

600.000,00
163,261,20
105.000,00
45.oootoo
120.000,00
5.000,00

Terreno e Construção
.

Bstavel .

'.

• Disponivel
'Caixa e Bancos

'.

Realisavel a curte e a.

,longo prazo

176,400,30

274.198,00

Bonus de Guerra
,

Mútua' Cato de Seguros

Contas de Compensação
At;ÕêS eaucíonadas

. !
.

!

Tofal do .Ativo

7.200,00
5.000.00

Contas de. Compensação.
Caução da Diretoria

.

" 20.000,00 J

Cr $ 1.332,459,20 I Total do' Passivo
----------.....----------------------_.--�----r--

Demonstacão da Conta de
�

.

.' ,

D é b.i t o

!'Lucros e Perdas"

Crédito
A Estampilhas gastas no exercido
Iinpç;s'tos saldo da conta
CÓntrib. TAPI etc- idem

. -:

Seguros saldo da conta
Socorros ampliação

.
.

Cons. fiscal abono neste exercido
fundo p. -Deved, duvido perdas eíet.
Fundo' de depreciação
AdmÍnistração

. "

Utensilios desvalorização
Automóvel

.

depreciação
Beneíiciencia ampliação

, Fundo p, Dsved. duvíd-r+aurn. fund,
'.

Fundo p. aumento do Capital
Fundo de Reserva
Dividendo-IS 0/0

87.659,20 De Mercadorias- lucro verificado
"23.962,60 Juros-saldo' desta conta
9.953,70

.

15.668,40
549,00

.

1.500,00
2.232,20

25.000,00
70'.Ot)O'00
3.062,80
5.000,00
8.896,70
:5.000,00
õo.ooo.oc

.

22.979.20
90.000,00

428.279,90
3.183)90

o Agente Municipal de Estatística de Blumenau íntima
aos srs, proprletéríos das indústrias abaixo ralaelonadas
a comparecerem nesta agencía, no edetício da Prefeitura
Municipal, de t: a 31 de março do corrente ano afim de
receberem os boletins do Registo Industrial, de acordo eom

o disposto no decreto Ieí Iederal rr 4081, de 3 de Feverei
ro de 1941. O não cumprimento da presente oouvocação.
importará em multas de 200,00 (duzentos cruzeiros) a

20,000,00 (vinte mil. cruzeiros).
Doces, bombons, e caramelos, pão, biscoutos massas

.

e conservas, roupas teltas, ohapeus, calçados, melas, com·
plementos do vestuário, medicamentos, perfumarias e den
tHricios, sHbões, ceras e velas, drogas de aplicação indus·
trial, tintas e vernises e esmalte, fosforos e fogos, explo
sivos, adubo8, fiação. tecelagem, malharia, tapeçaria, cardo •

aria, passamanaria, sacada, prédios, estradas, pontes, por
tos, pavimentação, oQras hidráulicas e demolições, moveis
de madeira, vime junco, artefatos de madeira, vime e jun
co, artefatos de cortiça, vassoras e escovas, vidros, cristais
e espelhos, espanadores e pincéis" louças, ladrilhos é azu

lejos, tijolos, telhas e manilhas, mármofps, t:r�efatos de
barro, cimento (' !Iorcelana, produtos de fundlçao, serra
Jheiria e laminação, lunilaria e latoaria, ferragens, cutela.
ria, gal vanização e esmaltagem, material elétrico, al'te.fatmi!
de fumo. gás. papel e papelão. gráficos, instrumentos de
música, e briüqlledos, colchoaria, eoucerias e montagens
em geral.

Cr $ 431.463,80 431.463,80

Blumenau, 31 de Dezembro da 1943
RALPH GROSS-Direlor Gerente FEUX STEINBACH·Ditetor�Técnico.' .

BRlJNO KOSCHEL'Guarda·Livros conf. Diploma Reg. na DEC n' 18'042

I que o balanço e a conta de lucros e perdas e os demais docu
mentos devem ser aprovados pela assembleia geral, que para

. Os abaixo aSsinados, 'membros do C�l1selho fiscal da tai fim, se deverá reunir de acordo com as leis 8!1_1 vigo�.
Sociedade Anónima Malharia Blumenau SIA., ha'9'endo examina- Blumenau, 15 de feverel! ° de ...944

. do demorada e minuciosamente o balanço. a conta de. lucros e Dr. JOSE' RIBEIRO DE CARVALHO
perdas, oS livros, inventari? e .demais documenÍos referentes ao

CLODOALDQ MACHADO DA LUZencerramento do ano SOCial fmdo a 31 de dezembro dê 1943,
'e tendo encontrado tudo em' perfeita ordem, �ão de parecer MAX. ALTENBURG
�';_:'.-.-=,,,-.;)-.-+-:•.,.-.-� o ":'_.-:--:+'''-.-,.-+,.-.•E'i'''�•.:'_+,o +-.-.�.-,,-�-.E;;;.-+:-.O +-·+���.-:+:-.-:�Ee'+-:+'-:+

. Empresa força B Luz Santa Catarina U. Goletoria Estadual do Blum8nau

Parecer do ,Conselho fiscal

EDITAL

r T···· It.· fi

".--
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as 4,3U
.

LESLIE BANKS e FRANK CELLIER
- EM-

1iJ..-:- •..... - .�---

-.-
_. ,".

·"G�Man.·· Juvenis •. do
.'

,Ar" .

1 c!)"

íOOUfiO �o��i�o: �D:{:;: q��la�(��
N mostrara o poder da 48.

arma! A historia interessante e atual de como estamos sendo defendldos '

No Programa: FOX JORNAL:
A's 4,30-Platéll B,OO:....--·Balcão 2)00 A' NoHe:-Polt. Num. 4,OO-Balcão 2)00

aér ja'!

SABADO-Platéa 2,50-1j2 e milHares 1100

De§apa.t"<s<ceu
Dia 15 do corrente desa-

D,:",.., ·27 r
. ,1-. i pareceu de casa um cacho-�P

.

""'''==��-'�''='�Ifel·· '. no .cSra"ir�flhIO de COI' mar��o com .

. roc,ura ...se
.

..' I srnai branco no peno e na

dio do J\mazonaslpo���t�fc��:�'a quem o en- ���;:;:;�b;�l'eD-��
E

""'" . tregar ou Iníurmar seu para- /[�nas Casas Pernambucanas.

sporte Clube dairo na casa n: 7da Alame-! '. .
.

li' .... da �io _ Brar;ef)� _,' ... __ .

Bvl Idoç3 OU Rapaz 'para E8B�rItorLO

Brasil E. C. "··ÊXTRAvrõti:s·ról -;;.c;�.:;�-;;:;;;;;:;;;.
Um bote com o nome "Vitória", é imprescindível otimo con-

I�. gravado na prôa. Côres: em hecimento de portuques. 01'-
p re dm Ina r baixo; preto [alcatrão), em cio denado compensador, Aprema; erêrne 7 friso azul claro. sentar-se no Serviço Nacio

.I Gratifica- se a quem comunicar
o paradeiro. nal de Mataria pela manhã,. .

,
. .,' '.' -.

Casa Wi!!y S i é ver t, rua às, 7 ás 8 ou, á tarde das�'f'f l:1;'i-l�\'":S?fi':D���'�'V"':": .

�r?r:"':P.rif-roC?t?iQO�G�Qj_Ç!"j�� _,�.;-:.-

�'�"""a�� ��o í':5lfi:�O�N'i:""'_·· Gf'?i'O Quinze fi 1526. 17,80 ás 11)30 .

. '

t5.1V6�c:s�C'1Z.lD�;:J�tY::é:-{�b:t.,,>' ICJ3'.:.';n.:JG.�.s:,.:,��
..

·

�!QQpii� :�Y:,{ �(,�lC�,.'J� .<' . �0utl.\\:::7.HG��.Q,:!i!1t.�,\,,:t'J !> iii� ·_U

iJJ lv �=7==.='�==

Redator: JOSÉ, LOPES DE OLIVEIRA

c.
'

.. Haverá
.secunda tias

--<_
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, PELA PRESENTE PORTARIA, fica terminanfemente proi.
bidó o jogo de SNOOKER aos menores de dezoito (18) anos.

, dIl�indo. os_ proprietarios de tais casas na sanção legal, no ca·

$odé desobediência á presente determinação.
,

-

Blumenau, 18 de FeverEiro de 1944.
. '

OSCAR LEITÂO - Juiz de Menores.

A· -t· .

.

. ..." ·d·······
.'

.

. d"· Visitou esta folha a

. 51 u·açao -' OS emprega os caqlora Nazira Mallsur
.. .', d A' t··"

'..

Acompanhada de sua ir-:-

.

.... Il..aturalS a
.

us rIa �ã 8rit�. Sussen, do jorn��
. .' .' lista Tzlo Carealho, A8SZ�-

Rio, J9 - O.ministro do Trabalho examinando l!m tente do DEIP., e do maes

processo de refClSão de contrato de trabalho CGID varíos iro Jorge Kaszae, esteve on-

fúncioDsrios; exarou o seguinte despacho: tem em visita a esta folha, O. casamento de mia Iitares Trabalhar com: o BANCO PO'.j

... , "Companhia Canja força e Luz do Rio de Janeiro, a grita. Nazira Mansiu:
PULAR E AGRICOLA DO .vALE

Pedi.rido lhe �eja deterído -Nscindir. o contrato d� trabolho DE !TAJAI, é ENGRANDECER!
d t d d t 1 ·63ó distinta' canto'tCt conterra- o

te
.

d Bl
coro vários emprega os nos ermos o €cre o el n, <cf,. •

em,..serv�ç-o a IVO
o pat�lmomo. e

. unlel.lu.�. i,

__;;, 'Exàmiuado e despachado o prncesso, quanto a vãríos 11,ea, que ot'a se enoonn« . I. _

. _ ..

�IIipregados, roi determinada a au�iêDcia do rODsultO,J:':ju- nesta cidade. I
®:t:"+::"'O:+_��fff.9_€n�t.+Q

rídíc» com relação a Joseph Gargitter- FranCISCO Tobich, A' ilustre cantora bem. co- Rio, - Motiftcando um arti·1 p' ro r rogaçà
....

ode' hora' rioJoseph. Hagerer e. Elz� Corrêa,
...

esta .ulti�a em pedído de
mo aos que à acompanha- que estabelece garantias para o .

.

reconsideração. A respeito dos três pnmeiros, aSSIm sem R
d" f'.Z·· pessoal das Forças Armadas, ° d t b I h d '

.'_'

nítestou a Consultoria Jurídíca. ram, esejamos te zz perma- presidente da Republicá assi e ra a o e meno res.

'" Com referência aos naturais da
.

Austriâ e que ti, nencia entre nós.
nou o seguinte decreto-lei:

nham anotado em sua carteira a cidadania alemã, ,é de se .

'I!'< "Art. 1.0 _ O artigo Ll I, do Rio, - Tem o seguinte íex- tamento Nacional do Traba-

esclarecer que, com a incorporação da Austria:á Alema- ®.-.T.T.-:-.-.-..:D�.-.�"�.�.J:..�
decreto 3.864, de 24 de novem. to um despacho do ministro lho, o pedido da requerente

nha - o chamado "Anschluss' - em 1938, passou êsse

J ti M'l't bro de 1943,a pass a vigorar Marcondes filho; ampara-se nas disposições do

pais a rasar parte do lmperérlo (Reich) alemão. US I f!.a
.'.

··
.

11 ar csm a seguinte redação: "A Companhia Ameríca fa· decreto n' 3.616. ãe 1 9·41,
.

Do ponto de vista [urldlco, e no que concerne á .sua 'I ('Art. 111 _ Só podem con- brll - Fiação e Tecelahem, alínea "b", mantidas pelo ar-

validade êsse ato é suscetível de impugnação, sendo díng- Rio, _ Tendo chegado ao trair matrimônio os militares do com sede nesta Capital, BoH- tigo 413, alínea "b", da COü-

nos de �otas os argumentos nesse sentido da�recente obra conhecimento das das autorí- Exercito e da Armada, em ser- cita autorização para prorro- solídação das Leis do Tra

do sr' Hans Klinghofer "Les aspects [urídíques de I'oeupa- dades militares o lato das viço ativo, que preencham OE gar o trabalho de seus ope- balho, uma vez que o refer�"_
tíon de l'Autrlche par Alemagne" - ( Rio de Janeiro). -

aras. Maria Sophia Marques seguintes requisitos: rártos, de 14 a 18 anos, por do estabelecimento foi consf;

De fato, porém, essa união se consumou e foi aceita pelo e Corina da Silva Marques a) - Oficiais _ ter no mini mais duas horas, alem da duo derado de interesse militar

consenso inter�aci0I!aJ, poís o certo � que desapareoeram intitularem esposas do 1'0 mo 25 anos de idade, comple- ração normal do Trabalho. pelo decreto 0.0 12.715, de

as represel!taçoes _dlplomahcas au�trIa�as, �as�an.da os m- sargento Raymundo Bertholdo tos, ou posto de 1,0 tenente: Coutorme parecer lco Dopar- 286 43, para os fins dp dis

terasses desse. pais e os .seus _naCIOnaIS á [urísdíção dos
Marques, do Lo R. C. D., foi b) - sub-oficiais, sub- lenen- �:r..�.�:::-�I.,��....n-.��.-.?r�"+0

posto pelo decreto D.O\ 4,937,
agente��ermalllcos. Essa sltuaça� de fato � pelo menos a que instaurado o competente in- tes ou sargentos - ter no mi- de 9.11.42. . \
se verlflC�u entre, �ós segun,d? lpi!ormaçoes que pessoal: queríto 'pollnlal-mllltar a fim nimo 25 auos de idade, com- os requisitss previstos nas ali. Considerando ainda o \ que
n;tente obtivemos Junto �o Mlnístêrlo �a� Relaç.oeo Exte de ser apurado qual das duas pletos, e mais de nove de ser- neas "a" e "b", sórnente pode- apurou este Mlnísterlo, t em

1'IOres,: E nessa co�formldade, as condições atu!ll� e aSd a- de fato e de direito, é fi. eon- viço; .

_
rão contrair matrimonio Com dige���Bs [!OCedid8S, t d�fi�O

nota çoes das carteiras de estrangeíro dos ln eressa os juge verdàdelra da dita pra- c) _ outras. praças da Arma. autorização do presidente da o pe 1 o a requeren e "q e

deiv8_m certa a completa equipar�ção .dos austriaco� aos
ça. [ndo a 3.a Autidoria de da - ter a �graduação minima Republica. � se obrigará. }

alemaes, no q!le �oncern� á nacIOnahdad� germamca de Guerra os autos, o promotor de cebo, cm!: tres anos com- Parãg. 2.0 - 05 músicos mi- a) - velar rigoroaam�nte
ambos. se a.ss�m �, todaVIa, do pon�o �e. VIsta ger.al, for- respectivo fez subir os mes- pretos de posto, e mais de 10 litares são considerados, para pelas regras e higiene e \88-

9080 será dIstIngUIr, em cada oaso mdrv.lduaJ, a atitude do
mos a Autidoría de Correição, anos de serviço exc.etuando'se os efeitos dêsle artigo, como gursnça do trabalhO men�)f.

mteressado! posto qu� não �� poderá deIxar de recon.he- que por sua vez remeteu.os os faifeiros, cuja exigência é o sargentos. 'l b) - conceder, antes �o
cer �ue a mcorj)�rfiçao verlÍlcada represento�, J?ars mU1�OS de volta, a fim lIe que o res- limite minimo de 25 anos de Art. 2.0 - Este decreto-lêi inidio do horario suplement�r,

B?strI8cOS, a�redItamos mesmo para su� m�lOrla. med�d� pectivo conselho se pronuu- idade.
.

entrará em vigor na data de sua um intervalo de 20 minui!os

v.101enta e odIOsa, mas contra �. qual naO �m_!lam pO,�slbl. eie a respeito, o que deixou Parãg 1,0 _ Os militare5 da publicação, revogados as dispo- para repouso fornecendo gr�:
heade de s� rebelar. � a ade�m,? ou .oposlçao ao

.

Ans- de fazf'r antes. Aeronautica, que nãO preencham sições em contrário", tuitamente ali menor, neSS$

chluss" serIa Verda?6Irame:::ite �mposslvel aos austrlac�s an:-.........:••-:-�+ ..�••��-.::-••••
-

..®xEr+:,.._:••�.+-....�.::-...-:-..-::.T.=.�+-.�-=.0 x ®� ..+.+:._._H_._.�...t:O=+:.�H:+.:_+�G ocasião, uma refeição co�-
residentes no BrasIl, que não dIspunham dlll nenhum mela posta no minimo, de um c9�
oficial I:ar� dei�r certa atitude. Por êss.e motivo, o.gove�. �fF����r.-::--��··..

·
..

·
..��1!�����F:-�·-:-: Concurso Para o po de leite e pão;

no braSIleIrO, por seus agentes, deve agIr COrri o dlscerm t::1
L t

" :J:1 c) - pagar o salar'o
-

m.ento. neceBSár.iO, ve.rifiC.an?i} as circunstancias. pessoais f�:l'" n� rell'e. �J �J Car(1o de Postalista cada hora suplementar, rt

de, cada um, antea de autorIzar que se lhes aphque uma l-:� � :J :� b·.· base do concedido ao aluI

le� de�tinada a eltroinar do serviço, súditos de paises ini- ��}J .

. �l!l Do sr, Delegado da Divi. 2nOoOr/mOasl.�p�riOL" 80 da hor

Il!J��S�._.-----r. __ �- ' .. '" � .... r' __ .. __ ..
, _" _-. � ... � .� • ������ef(t��-'����. são de Seleção do DA.SP na

�-..-+--�......- ..-�-�-.-+ X.-"-+�"-"-�-.•
_-�-'-+-. f: A ;r�"d I I :1 Copl·tal do Estado rece"emos 'ó';,ol'A ....��.....-.=...-"' ......�-:«:�••

-

....�"t.....
:. e.ncera'-"Plra 1 ea para o seu ar. : U

• ,�. \':I;zv_v. .V_�Y_ '_'LT_T_Y__ - - - _ .-

. .' :
.

.

.
: a comunlcação a segUir m·

E·
.'

p-
.'

L St üv tiS A {: ":i
formando que se acha aber- Novos reforços

mpr.BZa. orr..a e uz. a ia arlna
.

t; VENDAS a longo p�azo a preços ao ALCANCE! to eon.curso par� � ca�go de
para o gal Clar.k......'

. 'i .

• , I
.

• t: :' postaltsta do MlnIsterIO da ..' \

A V I S O f� de TODOS. �I [ Aviação e Obras Publicas: Q. G. Aliado, Argel, 24. (J!Jt-.
.

.

.

'. � �, Sr. Redator: 1 - 'renho o P.) - Acredita-s:e nps in'eios bem;
..

.

.'. �elo. prese�te, dá·se conhecimento aos morado.res do l: Peçam demonst1>açcio sem compromisso :� prazer de levar ao vosso co- in.formados que chegaram oO".'osdo bB:l�ro GarCIa, .
Rua

. �ma�onas,. (da Igreja E-I í� �{ nhecimento, para a divulga rdorços' para as forças do: Geine'"

vangehca), Pro�resso e GI01'18, lncIuslV� o Quartel do 32'!: - ii! - :� ção que julgardes merecer ra1 Clark, qu� agora 'nãQ sÓ fOf"'

B. Co, que, n� dIa 27 �o corrente, dommgo, das ,9 as 9,15 í= _. ..' =1 o assunto, que estarão aber- tificarão á sua d�fesa, mas tam":

b�ra �Btará Inter.rompIdo o fornecimento de energIa eléc-

t� Joao Prosdocimo & filhos �. tas, a partir de 24 do corren· h�.m' e.stão desfeCh.andO. contra)
trIca aquela zona. ..: :i te mês, as inscrições ao con- ataques cada v,ez mais violentos'.

Blnmenau, 25 de fevereiro de 1944. :.. LU;ur tlIr.vA U J' 'i'
d curso de provas promovido Moscou 24 (A P) � Despa'"

I 't'C h' S t·
CurItiba - B I" .lÃ 1'1 omVl &6 'l

' , '. \

_ _ _E�p:�za_ Força .�. _ .I?_Z sa� a
_ , a! _ar�na : A.,. _ _. ..;

.

RUA 15 DE NOVEMBRO 687 � pelo Departamento Admi�is· chos da frente de batalha anul1-'
+-+-+--.-_+--+-.+:"'=+--.+--+x+.-+:-+ -+-- ..-.-.--�-�-+ : ': trativo de Serviça PublIco dam que está emiJl€nte a captu-<

'!������::':;'''''':;:'':':;'�''''I�.···· ����••.c-:.::.;..:.:.:;.:.:� (DASP), para Provl'mento em--- ra de Skov pelas tropas' russas.

S
1'1

I
cargos da classe inicIal da

O C I a carreira de Postalista do Mi- ._.:fo':'.!lil.�.fi.I•..o:.��9

nisiério da Viação a Obra,s Local de inscrição: - Rua
g.-••-:-+.:-•••::-+:t:".T+-.�+.�••

-

••�G) Pu1.alicas. Felipe Schmidt, n. 5, t· an-

dar, em Florianopolis.
Horário: - Das 8,30 ás

10,30 horas, diariamente, ex·
ceto aos Sábados. 5
Encerramento: - As ins

crisões serão encerradas a

4 de Abril de �1944.
Condições: - Poderão ins

crever-se candidatos de am

bos os sexos, de 18 a 38
anos de idade.
2 - No posto de inscrição

supra mencionoda os candi·
datos poderão obter os es

clareciméntos que deseja-

/I
rem'

I
3 -

Reitero.vo.s
os meui

protestos de apreço. .�
-_-....,....:;;;;;::::::::.:;;;;;=::;::;;:::;:.;;;;��"""""

Viajan'tes---
';:, ';

�__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;F;;;;;;E;;;�;;;;a_ENiiiiã�_o;;;;D_DiiiiiiiE;;E..AL_J_A;;;;R_Q_u.Rm;i.;;ID_?iiiiãD;;E;;;;;;;�;;n;;;;a_11 �:+�V�i·o;;'-e-;'-�n:+�mt·o"�"�a-�t·:ta�q+·u:t'0e·Di" .El'nani P. de Oliveim - 'I Para MIos, docBs, tortas e toda 'pastelaria
Esteve em nossa cidade o sr.•

dr. Ernani P. de Oliveira que
ocupa em nos�o Estado, com Trabalhar C0111 o BANCO

pO-1 L t f- t
�

Neficj.e�cia, de.dic�ção e alto dis" PULAR E AGRICOLA DO VALE U 3M.se na ren e de
.

arva
corfl�lo á dl.resao .da 16a' De-, DE ITAJAI, é ENGRANDECER ..

legacIa do l't�ImstertO do. Trab�-. o patrimonió de 'Blumenau. Estocolmo, 24 (A. P.) - A,nun-
lho, Industna e ComercIo. TI- .'

,.
.

da um comunicado al�mão de
vemos ocasião. de entrar em con - mos importantes inforroações hoj� que foi defragada uma 'n:J
tacto com o ilustre funéionaTio que ainda daremos aos nossos va e viole1lta luta na! frente de
federal e de sua palestra colhe- leitores. Nan'a .

A
LUM NAU

Instituto Nacional do
Pinho

Rio, 1- O presidente do das serrarias de madeira de festeja hoje a data natalícia, ������������������������

Instituto Nacional de Pinho lei e de qualidade. DO Estado o exm�. sr. N.estor Heusj" pes

vem de baixar portaria, apro- de Santa Catarina, bem co. soa. mUlt<? estImada em nosso

vando s. tabela que regula a mo as taxas �miuinimas men- meIo SOCIal.
, .

proçluaão teôrica e prática sais de defesa da produção -:-Ocorre hOje, a da!!! amver-

_______...............

.

_. I sana da sra. Cecy Sada. espo·

�"'LL'······I··.N···.·GP.R nv elA
.

sa

d�;i�e�:fa��t�h���.a.a· exma.L L '" sra. d. Nadlr B. Eberhardt, es·
.

.'

'"
.

•
posa do sr. Werne Eberhardt.

Cronica
Aniversarios

Rua 15' da Novembro, 588 � FONE, 1201
Nascimentos

Maior sortimento em =

Perfumarias, Especialidades farmaceuticas,
Drogas e Procluto5 Ohimicos.

LABQRATORIO DE ANALISES

Encontra-se em festas o lar
do sr. Osvaldo Souza e de sua

exmã. esposa com o nascimen"
to de um pinpolho, ocorrido
no dia 25 deste.

�._+:.�t=+:.�+::+=�'H�..O-•••��+:�x 0�+:.-.�.-:-*-+:�...�+��+��.=+=+.:-+:..::.G

PORTARIA Q. G. Aliado, "Argel, 24 (A. P.)
,- Despachos da frente italiana
anunciam que na cabeça 'de pon
te em Anzio, as tropas 1101't8-
àI1wricanas frustaram u'm_ novo

':) violento ataque desfoeçhado 'pe
las fOfças nazistas, por -111ieio de
um poderoso fogo de artilhtl1'ia.

o sabão

irgem E peciali ad
CIA. WETlEt INDUSTRIAL JOINVILH (Marca Registrada)

conserva o tecido da roupa purque lava facilmente e com rapidez
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