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!hor
{. B'u€!upsÓ Aires, 2 (A.. P.) _j O 'çqes impostas a imprensa 'argen-:'jor;nal i<iLa Prensa» disse, em edí: 'tina, asseverou que «os 'jornaistorial, que o decreto da: gpv�rno não p6d8� publicar a verdade
tfed€ral, d�SP011do sobre o régís- desde Dezembro, de 1{l41 (?),
, tro dos corpos de redat?l\�s de . quando, fo'i estabelecido o estado
.' todas as publicações argentinas, de sitio. Os jornais só ,podem pu
,encerra imputações'. depiim'entes hlícar parte da verdade, , (La
para a imprensa argentina, Prensa» diz aindaque Os jornais
acrescentando que .. seria, «dever arge-rtlnos não podem aceitar a
dum bçt'm.gov�i·no;) revogar tal acusação de que a Publi.l'idade
decreto. Rerer'�_ildo':se as restrí- I predomina sobre us publicações

:geira, 'serão conhecidas, ceda ou I flueucia ele interesses comer
farde, porque, como disse uni! dais; a.' dignidade do direito dê}
[esuíta ilustre, a verdade é o livre exnressãn das idéias não
mais terrível explosivo que Sé! feria tal' dignidade se só pudes",
conhecê; por mals .precaucões Sê salvar-se com: o ampare, eh
que se tornam, sempre

. ?xpio- gcvcrno. A dignidade da ilrJ,;
de'. .! prensa argentina tem 0111 si mes-

.

Co-itlnuando, escreve La ma D seu melhor guardlão, O
Prensa»: ;iA imprensa argentina. PO\'O argentino é o juiz ínsub or
não precisa S6r pr(lt.�g[da I)�l.o navel, imparcial e dsstnteressa
Estad'Ü contra o perigo da. in.. do da conduta dos ji.H·nais)i�·

E.m pr'imeir'o 1!:!9CD:". a ordem. porque
na desordCilIl'n nada. &e constroi!
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. Londr-es, Z (A� P ,}'� -Lutarído I' do- 5°Ex,ercito repelido violen-
ferozmente contra 3 divisões tamente o ataque, ,�
inimigas. as fprças aliadas ex- .

'

.

***
pulsaram '. as tropas. germaníBas RODlpidas as posiçõesnovamente e. aproxlmadamente "

.

...
.

..
..

.

de ,dpis terços, do terrep,d ron- americanas em lUZIU .-.:-,.,.;-.-+:-•._:+-:+:-;,;._+ o �-+-�:��-;-.����.E:"õ+�:f.-+quístado pelos nazistas na prl-
.

Londres, 2 (A. P.) - A radio

'L"UT..A... :':" O I fl"'ql'CO"......meira fase do' ataque de' ontem, de Vtchy controlada pel.os ,ale-
,dizem as informações de Anz10. mães, .afi,rm.a que as posiçõesNó 'entanto as forças nazistas norte�allieri(:anas na frent,e .de

resistem ainda tenasm;ente nu Anzi.Q toram rompidns em .gran-entroncamento ferroviarlO
.

q:e Qrofundidade entre Car�o!'".

'Carrecet'o oe Císt;erna:. . ceto e' Cisterna, por :um ataque
: j.-" *** " �} >'� �.. alemão lançado' apóz vigleotaGrande

'..

pressão preparação de artilharia,
.' Ira ····Anzio

; 'O: ü.,:Antiáo:;�[N';;_�{}li��2:·(A.P;;)
.t- '. ApeiaJ_' .dQ m'au ....�mpUt difi�

,�.' cultal' as 'op,eraçõe� aéreas,' a
Pavegação 'inimiga 'na cqsta da
Dalmacia foi atacada ,par aviões
d� caça e \bombardeiros aliados.
O inimigo está eX'ercendo gran�
de press8:o >«),níra" a cabeça: doe
ponte 'de Anzio, tendo as 'tropas

III
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'·1 II FIM NOII 'I s, Paulo', abriga traba�roZ' a'· U&

'

�
. ..' 'Ih,;dtmres encouomicos

. _

.

.

'. Solicitará ar�nisticio )São'Waulo, 2'(A� N.y'::_Pm� üe-
...

ereto lei assínado ontem' nele In: Rio, 2 (A. N.) __;. Encontra-se I,lIO" Londres, 2 o: P.) -'Autoriza- t-ei�\,'e�{or /-do �Esta:dú �fü1:��mbe!� .

nesta capital procedente dos Es-I dos ,comentaristas de assuntos tulldo de impostos e taxas esta- tados Unidos, onde representa o

politícos, declaram nesta capí- dual,s os ambulantes dê produ
tal que antes do proximn dia 10, tO} de Ponícultura '-C ,HoIrtiDUI'"
a Fínlandía solicitará oficial- túm. Tal isenção 'no fentanto é
mente o armístícíó com a Rus- fa-çultado' àpenas aos' vendedo-'
sia, r-i;il doe frutas naoíonaís;"

.
,

RI.DMI3NJU.J ; 3.dé Março de 1944

Departamento Nacional di(J (ÃJ
10, o Snr, Eurico Penteado que'
fala-ido a reporti\;.1cll1,. declarou
que os .iorte-americnnos estão
beberdo cada vez mais .o n'Ü!s'"
::0O caíé e que os produtos gela-
dos tem-se ri ívulgado sobri:!1l'aL
.ieira naquele paíz, Acrescentou
que iria a Petropolís em com-
nanhía do Minlstro da Fazenda,
�fim de visitar ô S'J1'.. Presi
de'Jte da Republica e falar a

circulas finlandezes desta capi- Sua Exc::12llcia da situação do
tul' ::lI)ÓS tereín' estado em! coa-

I U FQ. Gp Aliado, 'Sud(Jcste 'do Pa� I pê!Ídos. Submarinos bí:itanicós· cáfé na America (O l\Ol't� ..

' a'"
.

. . ...

I
.

1 tatetD direto (;onr HelsinU, CEld lando �obre a gU2rw. diss:� quecificO; 2 (A. 'P.) _ No setor nor- -operauc o .e111 aguas ao ·extr21�o '1)1tal da" Finlandia .. lJrediss'2ram I, oú�nte torpedlearam e proYan�l- t,erminarú este ano, mas .a(mi�de>:t-a n'ossa" ,posl.'ç.ões : foram
f' I 1

- u

.me.'1tI3 afundaram um .PortaM que o governo In anc,ez p1'o- te que o Jap50 será derrotado anconsolidadas cOI11 <êxito :nas Ilhas ,A�.riões de' 71nil t--o:1.eladas, íltin- . vav!:lmente não aceitará as COil' t-es que a Alemanha, em vista,,'.

do Ahnirant�d�..Ti(J:dos :OS 'COlJ,� I §'l;i)��� tambelTl'; uúr 'crúzadol'· ja�
.

dições de paz :oferecida p21a das ultimas vitorias no Pacifi-
+-+�,,-.-�:,".-..����-:-;--., ..

tra ajf:1qll�s �rlunlgDS k(al!J . i�T�b nafjllf;las l'IgUil,s�:, i. Russia. co.
'jRe'conqUlstada .' larva" �:.;--!t(-�-..-'.-�-�-��.--.-)-q-�:-�-.$:..� ,..-:+:_:+:_=�,�+:_._ •."';':�..i.�+-,+ O."�-_:+��:_�.....:�---.,::_+5Y�-:.-���$:--!i.--' - �:--!i:_;'1

pelos' russos. O que pensam r Di,:'a �I �Moscou,2 (A:. P.) -,lA emjsso� .

eles IW ei UIlê I
ra l.desta capital anuncia qUe as

!fitropas russas entraram' na cida- "rda de Narva, s€gundo nota oÍi- 'Londl'(�s;
. (SIH)R-b O ,ex::ri� ,;dat

.

rÍ1eiro Mimstro, ,o ert ln'en-

zies, Chefe da oposição da Aus
tralia, declarou, no Instituto
AUstralianO de Siencia Politica,
que a colaboração da Australia,
nos planos militarc-s e eC{}(Iomi-
cos com as Indias Orj·entais Ho"
landesas, e P:ortugu.8sas, será es

sencial para a manutenção da
paz no Pacifico depois da gli-er�

>I)-�-.�$-�-"'-•.-�-�.-.

fi fm���a�dia �.ã� �ce�t�a,.
cO§1di�õ�s (Ie

>

paz
Estocol!;lJO, 2 (A. P�) - Alguns

�-.-:+-.....:.�'fi-.',-.=-�.-.;_. O '+_+_..-'::_ _ • ..c...:+_.==+�+_+. �_. - '�.�,: -;
- ..

-_ ..

�..
- � .. '." . :.-" _.. ...---- ' .. -

I interp,re .. fiel ,de: Gh.
.

in, larm
se..�h�·.ou,ir.hoie 'ã noite

r;.otuvel desel1yolviment-o no' lll�
canço dos aparelhos "brital1icos',
e no numero das cargas mortifeJ
rEIS que os mesm'os' carregam,f

Londres, 29 BNS -_ ,De 'dia pa- nlla, o Comando 'de Bombardeio, agora' aumentadas. nessévforrtla,
ra dia a ofensiva aéi'ea aliada na noite do dia 15, lançou sobl';:: I vem os aliados sobrevoando to�

sobre a maquina �de Iguerra lni-' Berlim duas mil B quinhentas do o territorio germanieo, des�
-

'

I d d b b i\1f' 1 carre::rando devas!.a::or€l3 'ata.que:;;.miga e contra as 'SUdS pOSiÇOéS . tone a as e om as. _'lalS (lo;:: �

de batalha türna-sa mais e 'mais mil apal'elhos tomaram l:>arte, -[11 Quanto aos resultados desses ar..
'.

. 'razado!"es ataClUeS f,rea.uei1t�m",�n.;in.tensa. Após uma 'pausa i de gnns .dos quais pel1:::trarmn n1m- 1
�.

1" I 1 t:' de"e\H:and:::ados en1., todas asduas semanas, numa série de ata to .para além _( a·caplva. (,Q � -

R· .

I P t l' I clirct;ücs, são tiradas elas btoO<�ques -cm 'massa (.�ontra os vcl1tros I ele,1. Dl' ou ro aUI), as opera I
-

'de industrias bélicas da Alema- ções noturnas vieram ilustrar 'o grafirrs de reconhecimento. Aliás,

I n[io se pôde ter ;alguma duvida
,,: A .... .....

<). 9, <> � $o �,.. V 'V 'V' I.::.J qtla'1Ío ao exito dos 'mesmos,
!!li

fi
�

mu-
I§ ���""��9!!l �� I!t!��i!::'ill 11�� das destruições. de fabricas fd8

�rm�e n�U�r�� �iji �� ,'., iif:i \L���"Vi'Hj!j
'!f

�hlll �!'! ��d IlI!'Mi armame'Jto, pmticulanllente das"I'"

,,:J�
V

�I:
lUiUl ti!1i1i ��iii ··WM

�ilrGnnla hdustrías aérol1imtícas da Ale ..

rg�w ImIIl!li ma'1ha, da qual tambem har.�liiQ� ...�!iUm Ri'o, 2 (A. N,) _ Via aérea'-se- ticipal'am os avifes pesados '101'-
Montevideu ,2 (A. P.L _ COI1� os gov·ernos americanos, não re- o'uiranl para Aacin'a viu NatÍl! te-anwric:nos, de .man�ira que

sidera-s.e qW� '0- movim{'nto ve� conhecerão o gmrern'Ü do Ge-- � Africa do Norte, 03 Senhores a i'1dustria do Reich foi djllli�
rificacto na Argentina contra o neral FaneI na Arg··entina. . Aluizio de Magaihõ2s e José .'mida consideravelmente, desCe'l-
General .

Farl�el, demo.ostra que 'Osvaldo de Meira Pena, l'espeC- do ao gráu m'iJimo,.?-:t'-.��.-+-.�-<>--+-"-�persiste uma intensa cris2 Jlas . tivamente primeiro t" segundo -g;;-i>�,ó�\\'H)""��<1><t>�i;i��"Ytlji,'4t:4fw��altas esferas: militanes que go- lubl ..se nas ruas de s�lcretariTos (la. Legação do Bi'a�

�11w>-"'a'��,�,.;m,�""i"'�·'1�9� o'�I�e'vernam ,Q, nru,".Z.' pod,endo fser espe Si na urqma. rilli .�� �f.1 í?J�wl����,'t�;r �6�� J::. Ml�
� !.'iJflíl .J.

..
U!tllO'><!-l��� � .. � �l :l:rada uma 1ilteriôr evoluçãü para J PsltO", e�v".;}§.�_+.ii����:��_�,�:,..=�.n'��€ ..' �

.

uma crise ainda mais aguda do
�!:liffl�=ii��a eq.W� Tegistrada: ante-iontem. .

Moscou, 2 (A, P,) -' AJ1Ui1ciá �!/H.i �
. ***

.

a úrdio: elllissora cksta capif.al C�mi tii;\�,��t'!1� \f�Irreçonhe.. O gQVer.. que despachos da frente de ba�· �\:nJ;};�\7 m U
.... DR i'

f��i!6DI·
. ,. .

. talha dizem, cl1ie: está séndo tnf� fiOPüUUi E nGfUCOUi rm �i�:.,
'I Lon(lr2s, 28 (BNS) - CirculaIiIIIU @u íll/IP vada nas ruas c edifícios de., L� lU:: UfUi�� ® E��G!iU�{��lE[;�� 2m Ne\\' York, !umJ. historia üon�

M'antevideu, 2, (Â,: P.)'· ,-: Cil'- Pskov, a litta 11eli· poss� c10ssa ,..

I'
'l'nda pêlo coluoista ,Walter .\Vin-<..',1!1l .!i1!:!i!_�li�'��fi!Â�liF1�.· . �;a,,"_ !lj;

..Jí�afir.,.·.'(\.l"..:':;',·:'",""._

!

cuIas muito: ébega,-dos ao Gio- importante cidade que apre ,ca- u !u. "�.Mn IiIllJ �� fl.']E�hc "'"�"_. " chel!. � quo .tem. sido . muitoverno uruguaio d-édaràtaill Que minho para o Baltioo. apreciada p.-:lo pubJic0: -. I.Uni.. 1! 1 ':- ;
,

.'�. .

.
. aleu15.o p.ergun1au a un�' turco!+:+,'-'-+-•.-:-:-+-,�7� -+�+-9-'(>-�--:-1f-+--�-":+�$t-'.-'*-�-�-�-�,:-=-q,--:-�-"_�--<)-9.-:�-�� I

.

quem IS que gGuharia a gU3rra�
O turco respondeu:· -:- 'Eu n[;oi
sei, tudD qUe 'sei é ·qU!:::. os .Í'.1�.
gJ2ses .

quando me -el1coi1tram',
nUl1((!," me perguntam, 'quem irá

gunhur a guerra ...:)

*,-�-�-.�-�-.:_+=::+c....:.:.-1,';
tS�ifãt@ Ghi'i€!O D® Garalt@

fl€lliUsta
São .paulo, 2'(.A. N.) - Foi '2n

tregue ont21l1 ao Dr. 'SebJ.sti50
N,ogm,ira, S.:;cr;ctnrio da Educa�'
çÊ\o, um chcql',c (onira o B:1nco
de São Paub nÔ v2t1ü'e de G03
mil cruzeiros, coI�rcspo:lllei1tE' ao

sa1&o �da conta 'esºeciaf da �.J.
panlm" do :avi50 csr�ila!" ..Essa.
campanha promovída .em to:1os
os estabelecimentos de -ensil1o;,
do Estado, s;;rviu para reafirmar
l1u1is urna v';__)Z t) aC-'.�[1h..Eld;) �'S

..

pirita ride;) do garoto pauhs-'
ti�.

O'bra magnifica
:invasao

de
franceza

ru.

Argel, 28 (S. I.. F.) _; O ({Es�,
pectadori>, jornal que 'se edita
na capital britanica; num artigo
recentemente publicada, intitula
,d.o «Politica e .Guerra», Ipõe or;m
evidencià. p�r. ultimos fatos trans
z:orridos

.'

.na .; ItiHia,
.

em relaçfJo
ás tropas francesas, En'tm ou..

tras'OlUsas, diz:o:seguinte: - .«0
General Juin, e ,seus 'valentes sül-

dados:, estão fazendo 'a
>

Obra.
magnifica de união·. nacional,
franoesa}). U jornal em apreço,
depois de um 'rapido ·exame 'da:
politica do, CFL'N, tennina di-' Uzendo qu:; .0 imQvimento subtef mai'am�o na França' :está em 'plena
ct'em6ristração, e que a invasão
é esperada -com ancíedadoe por'.
todos' os franceses.

.•. "-$0 00

<
.

. .Wàn da' H�i�ria Zaguirli, a

.in-I Wàncía, a jovem artista, .
irá'

_. térpl'ete: màx�!fi�' d� art'� pat?:r�� . perr,üri'Br o Brasil,. em «tour�.,

net'is�,' far;"S'c.-:a O-UVlr. hOJe a .!1P�- ne:" para: que se saibj3( la fóru
te

.

'em; Ulll prog:râ\ITla:· ártistica- . que �rrr Santa CataridEi tali�b2mm�;te 'elaborad'o. ! "

'

.: se éúltiva a arte do belO: "

..

.. O grande; i� sele.cto
. pubHco' Sa'1ta Cátarina, que',Já cte'u va-;

Biurrú;mruense, .
os que devérá's rios homé.Ús ilustr�s, em; ,todasl

amam fi :drviria 'ârt:e qué inloi:ta- actividade� hun'iinas; irá, por in;,
ÍizoU Beetho�én, Mo-,z..l:rt e cho- ,termedio de sua jovem oo.nter-i
pi:l" terãp' a ventúiia de. _çmvir a .

ranea proclamar aos quatro veil_'
exími.a oe já .notavel artista, {IUe 'tos,

.

demonstrar a povos Hr:-·.
dará; hoJe a' printeira' aurliçã,o!' mãos, que nossa t2fra, tamoem

B·l'.. :,;.;,'·' u
.

.

possue, 'valor�s artistico:s qüt{Cln ""''',,"na. .

��iá &��d� I)Tocura' qu� tive:" bém 'pode,m colllpetír nmt o de
taip. '9s iqgrés�os é de se espera.l' .

outros Estados ela Federaçã.o. ,:
unia caS'a' cheta�

. ..

Resurg.e assim para gloria da
. '.

W�l�d� � H�'f;;na ;

ZagUlni que' Brasil; 03 vaIore,s da túra Biú:::
Ol'a .n:os visita, 'é' natural de Ita- riga-verde, graças ao' espirito
ja);y .o·\1d? jã 'vêali�oti ,uin· COi1� darivident,,-, do Exmo. Sr. Inter
certo .-em· qué 'foi": :vivame�1t;; verntor Federal,. qué não. tem:
api·àudi_d�. � ':;�;;' } . :', poupado esforços 110 sentido de,

. Catdri,nen�e coi;nó é, ilã\O' quiz auxiliar por i'ntermedio elQ D.
privai . Bium,��laú: Jdá: . inaudita. E� I. P. a arte e ps artistas, 'paJ
oportunidade d� i[)üyil�ai'e <\ssün ra maior gloria da terra üé Saln�
organizoU: um b�lissimp, fJfogra;'

.

ta Cruz.
. .

gYl:mn gUB será mais', urp..-,sucesso
... para sUC),.'carr-eira de C(H1sun'1aÔa

'�artjsta .

do" teclado. ..�
.'

Anunciem neste diario.
��.•�.=+�•.::.=.�--:.::.::..=••�.:+�..c+.�.��·�.O$�.•"O��+�;.�<II':_�.:�.If.���.��':.6_,:+�
C

.

.

Prefíi�ani
..

� ,Farinha Fabl'icada'. fHJ.ZEí·RO: 'pelo- :NIOINHO,'JOINVlljl,Ji}- ..
@�,<t_-t�.c�:if._•.H..D.:.tIO.::_t��-t����Og'*:4i>.:.�<f.'.:.:�=�-:-...::t'"o,�.!{�:�:+�-;;�0

.

. Rio, 25 -6 ,onforrlle ':l1otici�
mos, um telegrama ;proü2d-ent2
de,:"".G-eorg<etown, informava t:��

rem aviadores norte-americanü3
. localizado as· nascei1tes do 01'.3"

Jnaco, na, selva que separa a Ve
nezüela d.o :l5rasil.
Em c:onseqw:ncia dê tal. cJes

,cobrimento,
.

acentuava o clespa
cITo, seria a 'fronteira 'aUe'rad,a
para' o, Leste, e a modificaç'ruo
afetarül uma' zona de 2.500 ·qui-·
lometros· quadrados..Acl.ia�atava
aíada o ,citado .despacho· telegra·
fico. que {) ,Brasil l(>1l <\ V'eaei;ue�

.".,***....
ra ganhariam ou perderiam
gum territorio.

. .

'. Esc�arecendo agora.o assunta,
o coronel' Renato Barl:osa Ro� i
drigues, din:to(. dá . Divis€10 02
FrontE;iras do rvÚÍ;isíério das R�
lações: Exteriores, informDu que
o·.Brasjl .uada pürdJ de fato em

�eu territ()rio, Ap'::;�1í:1s agora Se

.b.drrÍge infla falha qudios illapas
vinham ap,resentando.
O 'IÍlnÚt no ca20 Ida Venezue�

rei. <:.()m o Brasil; corre pelo di�

visoOl' d2 aguas. '1\ prhcipi:J su

punha-se qUe o Cerro Mashiati, I
que figm'a em destilqux: nos I".la- J

pas atuais, estiYEss<� i10 divi3!)i' I
de· t!güas, quando "1..?111 .\)rrdad"2
Ele p-ert-ei1Ce a V·eüiezu::-Ia. R<.:s·
�mHoi.l aiuda, que coilcluidi 'a d_'2-
marcaçfo da fronteira ali, s;) en

tão pod21'-se-á avaliar;) d::-:sbc3.
'me;;to verHicadJ. Mas, na rt:il
!idade'o Brasil nada perdê, pJf
quê o l11apu;:t tual apl\-'s:E::ta,
ness� particu13l', uma gran(l;:) Ia-

��� que agora_s.:"P�JCUl'iI >:cocn�i- I
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Registro Civil
Habilitações para Casamentos
Editai E d I t'a I

Fí\QO saber que pretendem ()l(. .faço saber que pretendem cal)
A ,Bitúaç�o desta Socl�dade, conforme demonstra.' o sar-se Curt Lueders

.

e Irmgard saro se Alberto Oueths e Elsa

balanço que com êste pub1Jcamoa, é solida 'e promissora, Annuseck. Ele, natural deste Bugmann- Ele, natural desta

representando um Ativo real de Cr$. 668.497,00 contra um Estado, nascido aos 27 de a- Estado, nascido aos 3 de agos ..

Passivo. tambem real de, Or$. 197.713.20. bril de 1919, tecelão. solteiro, te do 1919. comarciario, soltei-

\ o,A.Diretoria desta Socledade, de conformidade com os Este, Senhores Acioniijtas, o
.

relatório que julgamos domiciliado e residente em ro, domiciliado e residente nês

eslatutos sociais e prescrições legais. submete ai}; vosso de nosso, dever submeter ��o [ulgamento da proxíma assem- Itoupava Norte, neste Distrito. ta cidade, filho legitimo de AI

estudo o relatório, balanço e' demais documentos reteren- bléia geral ordinària, a reali2!ur.se no dia 31 de Março sendo filho legitimo de Otto bert Gueíhs é de sua mulher

.' \tes '80 exereieío encerrado em 31 de Dezembro de 1943. proximo futuro" .

'.. Lueders e de sua mulher An- Elisa Cueths. Ela, natural des-

, ,.

.:' Conforme se verifica pela demonstração de Lucros e Blumenau, 25 de fevereiro de 1944 na. Lneders. Ela. natural deste te Estado, nascida aos 25 de

p�rflaB, o lucro partilhavel permitiu a distribuição de um G. ARTHUR KOEHLER - Diretor-presidente Estado, nascida em t: de Ie- maio de 1922, domestica, 501-

dlVH�endo de lO % sobre o eapítal sociaL· PAUL XOCH _ Diretor'Oerente-
vereíro de 1922, domestica. sol- teíra, domiciliada' e residente

_____--' �_,.;._-'--_� �'_._ teira, domiciliada e residente em nesta cidade, filha legitima de

Demonstração do Ativo e Passivêern 31 de ih:.n�jff��·'d:es�jC��tr1"�n�: �:j�ar�Ut��n.�.�esuamu.
, seck e de sua mulher Clara

Dezem b ro de 1943 Annuseck. Apresentaram os dQcuntent�1Í
. Apresentaram; Os documento! exigidos pelo artigo 180 do C<1.I

exigidos pelo artigo 180 do QJ. digo Civil, sob 'nO 1. g 'e � ·Sr.
digo Civil, sob no. 1, 2, e 4. alguém tiver conhecimento de)t
Si aíguem tiver conhecimento. de existir algum Impedimento legaI., .

'

existir algum: ímpedímento legal, acuse o para os fins de díretto,

I acuse-o para: fins de direita. B, E. para: constar e chegar ao 00"

para constas e chegae este ac, nhecímento de todos, lavro o pre
conhecímento de todos, lavro' o sente para: seI' afixado' no log.!'l!
presente pata seri affxado D(1 lu- do costume e publicado pela Im"
gar de cestnme e publicado pela prensa.

.

, � ":.l
470.783,80 . ímprensa.

. :,' i' I Blumenau, I: de março de 1944
Blumenau, r: de março de 1944 ';.': Víotoríno Braga i

Victoríno' Braga' IOficial do Registro Civil, Oflcíal do 'Registro: Civil. "';(
®•••�••�.-.'in':".:.-.�.-:.J�+'Soe.-.·�.·":.Jõ'-.-.:••"••f:.�.-.-••s

Tipografia B Livraria BlurnenauonsBS.l
Assembleia Geral Oroinária

197.713,20 Pelo presente ficam convidados os Senhores"Acionistas

I
desta Sociedade para comparecerem a Assembleia Geral o-n-

20,000.00 nària, �. realizar-se no dia 31 de Março p. futuro, as 9 horas,
-c�r-.�$�-;;;68�8;';.4;';;9";;;7':';;0;';o no escritório desta Sociedade para deliberarem sobre a seguinte

"'__��'.;..;. ORDEM DO DIA .

l' - Aprovação do Balanço e contas do exercício de 1943
2' - Eleição do Conselho Fiscal;

'.
.

3' - Assuntos de interesse social.
Blumenau, 25 de Fevereiro de 1944

, .. �., D'em' on' s't',:'r',a"'ç'a=o' d'e" 'L'
..'.".' '.

" p.... : d·· '.', ',' 'f'" ,

te ar
G6ir��;'��si���HLER

".
, '. '

' : . '.' '. '. '.' uc rO.8 e.. e r as; re e re n e ao .

Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, no esorl-
,

.

.

··e·,'x·'e'.ri.0'> ")".0" '1'0 .d e < )'9,'A'3' •... �orldo doesta Sociedade, os documentos a que se reíere.o Art.

" .

.' ..... -.

.

. I. .'f'
.. ''''9< o·

- ecreto-Iei N' 2.627, de 26 de Setembro de 1940. .

I

Prefeitura Municipal de· BlumBOal
Requerimentos Despachados
RIcardo Deecke, licença para construir, deferido, Alberto

Stein, pede ligação de agua, deferido; Guilherme H.A. 'ton Ho-

.__ --''-- .__ .--�.....- hendorU, licença' para construir muro, def; Qtto Hahne, pêde li·

'Parecer do Conselho f.·se l' dem e exatidão; em ludo o que lhes foi dado examinar, I g�ção de agua, def.; .A. Sociedade Evangelica de Senhoras, liga.�_
:..

.

.

a sã(J de pa�ece.r que devam ser aprovados. pela Assembleia I çaa de ag�a,cef.; O Br�sil s.e. idem; ;\u.gust.o Bauer, l�cença pa- ':

. .

.
.

, .' ,

Ge1'81 O:-dlDár18, 8!em dos doe�ment�s aCIma enumerados I ra constr�lr, �ef., Jose Amaro de OJ!vetr_a, I�em; Dorit e Hans

'." .Os abluxo asSInados, MembIos do Conselho flscal da todos os átos pratIcados pela DIretorIB. :t'eferentes ao exar-l Strobel, lIgaçao de agua, def; Max Relf, vIstona, def; Artur Pet6

sociedade anênima "Tipografia e Livraria Bli1menauense f cIcio de 1943. ters, licença para construir der; Hermann Mueller Hering, idem;

�/A", tendo examinado detidamente o Ralan'}o, dem'onstra. '_ Blumenau, 15 de févereiro, de 1944 Max Rúediger, v-istoria, deferido; Anna Bugmannj vistoria, idem;

çã;Q de Lucros e Perdas, relstQrÍo da Diretoria, hiveiltarioB
-

. R. KLEINE Elisabefh Bugmann, vistoria, idem; Carlos Loos, vistoria, idem;

e contas referentes a� exercicig encerrado �m 31' �e De- A(J()_ TH. J. FFY . Ar!ur Poli!. vist�ria,. def�rido; Eugenio ShumacIter, vjs�orÍl�-idem
z�mbro de 1943, depOIS de constatarem 8 mau; perfeIta ar.

.

FELIZ HlENDLMAYER. Joao Pessoa, vlstona-Idem; Harry Brueckhelmer, hcença para

,

g ..�........-.-.-••+••�....
·

....9 o t!).-•••�.-.-.-... ._.-.�....f:_....-.��••Goe.H;••- ..�*=-.I.:+:.f:.OO.+:ít@oro••�+-.:....�..:.�.:.:t!�+if..:t:H;') !=onstruir cerca-idem; Emilio Tallmann, liçença para construir�

,. ·.I'n''S·tl·tUtO ,,1' I d t··'· l- R
.'

m!!!W§t I�em; WiH! Ges�ener, licença para colocar ladrilhos-idem: Ar-

.'., '

,..' uOS n us ria rios ' .

'
.

* I WWW_'iiJ !Il!M!i lindo S?�tmhoJ licença pa:aconstruir-idem; Luiz Amoldo Kas<

, "'. '.' .

.

-

R' PA'
. '. sulle!;', licença para constrUIr aumento-idem; Wolfgang Werner,

Aviso aos en1pregl!ldores' . .'. '. tiL NETO Con�ignerd�::issões ligação de agua-id:-m; !=-m�resa Industrial Oa:-cia, v!sfor!a-idem;
.

(JS. Conter Propna Germano K1emz, vlstona-Idem; João pessoa, V1stona-ldem;

i. ':, aJo -.êrDecr�to:lei n' 6.246, de 512[44, estabeleceu que Madeira � Fumo"':" Queijo _ ArfaS ._- Manteiqa _ Banha
Bertholdo Prim, '\'istoria--ídem; Oermauo Beduschi, licença pa�

ao contrlbUlQ.3_O d.evlda ao S.E.N.A.r. será calculada, o 'p"rt'lr
.

ra, construir-idem; Rioardo Eger, licença pam construir-idem;

do
. ft;.'... d'

.

.

.

.

co. <lo Compra e vettde' q'ual_q'Uh.. p'oduto na p'r'a',.,.. de 8a-o P 1 Amoldo ,vl..-.1Ies
'

ll'cença sfru'r I'dem' Ludw,'g n.Tagner
�t= e Janeiro Ue 1944, inclusive, na base de 1°10 sô-

.

"'.. " ........ auo. wv., para con i - ,
.

\'V - ,

. b�e o t?tal daS_l'emUnel'aQÕt'B pngtls pelo empregador. e
sAo PAULO ..... ALAMEDA GLElTE N. 1�1I31 licença para fazer reforma-idem; Jose Radfke, licenÇa par a cons�

Il80 maIsa razao !:la,Cr$ 2,00 por empregado, sendo de no- 'Tel. 5.3ID.� Enc{i'lreço talegraficQ PAULNT
fruir aumento-idem; Wilhelm Toeve, vistoria-hlem Bejamim

tar, eut.retantOt que ci)ntinua. em vigor 3 cota adicional
D. da Silva, visioria-idem; Bruno Waldieck, vistoria-idem; Se-

(2°.°10)para, ,osempl'e.ga�.()r�8 (}9ill mais de 500 €mprE3gados.
bastião Altino. vistoria-idem; Fabricas de Gaitas, vistoria-ieem,

.' . ,'.P) � Tal .contrIbmção, que será recolhida cQDcomi.
Domingos M. de Borba, licença para consrruir. cumpra os arti�

tfl!lteIllente, ,?om a ..contr11?:uiç,ã(), devida ao Instituto, será
gos 42 e 43 do codigo de construções; Oswaldo Pfiffer, licen-

f�lta a1raveo da antIga gma .. fOA.T) qUE; continua assim em
.

a'. "a,Ivutas �CA ça para colocar ladrilhoS e pintura-idem; Hila;j() Piazera, vis·

vlgG� ; .., ..•......
,

•.........
.

" . -
l'nt N4 toria-idem; Reinoldo Maas, vistoria-deferido; Saul C. Duque,

..... ,.�)..,-. CO!UO C{}qseqtiê�c'la déssa modUicaçãlJ de bx�
'.

VIC TO R !igaç�o �e agua-idem;. Walter Haufe, licença para constr�ir��.

o� v.El:lor a se.r recolhido para .o S.E·NA.L m�Ílsalmente, se- 08 melhores pelos preços menores
Id_em, E�IC� Lu�bcke,. Itcel1ç� para cumprir reg. Hygiene-Idem

'

ra Igual ao !la LBA de vez que abas
. .

ál
.

é I VItor Dltlnch, Idem Idem-Idem; Paulo Becker, licença para

..

'

.... '.
. .•. ,:"' �., .'. -'.. : .... e para fi.c .cuIo 8 C.A·'5'A. 'O'O'.

.

·AMlI""'_R1CA·.N·O construir-idem; Eugeuio Brueckheimer, licença para construir
m.��ma (1010), (LBA. melO por eento< �o etllpregác10r e mais .... .... I...

.
S /� .

M I H
mew por cento dos empregad(l!<; S E.N.AJ: lOIó; sã do em

I ---"-l�em; • e etin.a �SSI licença para construir-idem; Carlos

pre�ador,)". '.
BIumenau,T de marÇfo dê J 944:>'

'

".

. .M6rcüd.o de AurOMOVERS :Oullhenne Rablfz, Ilcença para construir-idem; Eugenio Sme-

NOR.lVAL, PAZZINl _ Agentê·
.

ckheimer. licença para construir-idem; Alfredo Kertiséhkil1 li·
.

,�
_

.__ ".cença para COllstruir-idenl ..

."
"

.:'.,_., .':. .z , •......
.'t-,.:

.. '!'.,

f,';. .:

.

.

........Relatório,da Diretoria
.. ,':Senhores 'Ãcionistas.

A f i V O Passivo

Imobilizado
ImoveÍs e Benfeitorias

.

, Estável
Maq,Dlnas e Acessorios
Moveis e Utensílios

Disponível
cáixa
Bancos
Reâlizavel a Curto

"

Não Exigível
Capital 300.000.00
Fundo de Reserva Legal 14.149,60

50.000,00 fundo de Reserva Especial 13.733,50
Fundo de Depreciações 32,900,70

J 14.272,00 Fundo para aumento do Capital 70,000,00
8.550,00 117.822,00 Reserve. para aquisição de Maquinas 40,000,00

�#
•

- Exigível.·. ..

'.

5.348,30 Titulas a Pagar, 17,019,00
H.sol,!o .' '80.149,40 \Üftlenados fi: Pagar 1l682,So

e Longo Prazõ'
.......·..."w . Credores Especiais 84.485,90

339.165,10' Credores em CIC 23·650,70
I A PI' 640,80

11.668,90 I A PC., 234,qo

31:1.180,10 Gratificações .a Pagar 32,000,00

4�oo,00 42' fi
Dividendos fi Pagar 30.000,00

.1. .�l0,é2 0.525, o
Compensação

=-

'Caução da Diretoria
20.000,00

Cr.. $' '688.497,OÕ

�êrê1;ldorills
. Titulas,. em cobrança
Tttulos fi Receber·
Partíclpaçães

.

.

neve�rire8 em ele
CompensaçÕes '.
�çõed em cauç:ão

PAUL KOCM
Eliretor·Gerente·

Blumsnau • .31 de Dezembro de: 1943
O. ARTRUR KOEHL'ER

Diretor-Presidente
ANTONIO M. Co<da VEIGA

Contador
Dip.- Reg. sob n" 949'

Crédito,." D é;'b j t o
Ordenados e Balarios 136.484,50
Pm·tes " 2 23890
seII)B Reeíbo 1:137;10
Impostos 24.551,40
,&eguf.os ..

' 7.081,40
�apc8das 712,80
For�,a e Lu� , 2 881

'.

y • ;00·
ItIlpreesoB 1.686,50
Pl(opªg�nda . 894,30
T�le�on'e e Telegramas' 953�20
Tipografia 6.578,30
Loja e Escritorio 7.700,90
Juros � Descontos 2,448,10
Utensi1ios e Subsidíos 1 3684'
lAPI

. ,o

f A P C 31'74960,93°
.

. o, o
W9E

Mercadodas
Descontos e Abatimentos
Lucros a C;:Iussificar

262.256,70
4.879,20

130.944,00

Fundo de Reserva Legal 9.805,60
FundQ" de ,Reserva Especial 9.8ú5,60 .

Fundp para aumento do Capital 60;000,00
Fu.ndó de Depreciações" .' 14.500,70;
Reserva para Aquisição de Maquinas 40.00000 .

G!a.tific.ações ayagar' 32.000;00
'

DIVIdendos a Pàgar 30,000,00 .. 196.11:1.90
398.079,90 398.079,90

ANTOt�IO M. C. da VErGA '

. Contador -

.

Dip. Reg. Bob, nr. 949

BIumenaU".3t de dezembro de 1943
. G. ARTHUR KOEHLER

D Ire toropreaidente
PAUL KOOH

Díretor-Gerente

"_,,'-.

_"o _.-' .-.�- .

PAIJLO BERING .')-.

=I

Blumenau - S1ft. Ca�ariDa
Tintas e vernizes � Materiaes

para pinturas em geral
fintas fim hisnagas para artistas

I Alem do. ra�. !.I'!l�trl�_..Il"mo. Ioda
e qualquer outra marca pa:ra concerto

GARANTIMOS O SERVIÇO
EWALDO K. MUltLLER

Rua 15 da Novembro, 1307 • BLUMBNAU • Sta. CATARINA
Telefone t. 249

.

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



Dlario Mcduting

(. ���i;�l = ��� �g:gg.!iss!nafOrai" ( ��!(Inlal.. - c-s 20.00
;I ( avulso ... - Cr$ 0.30
n ij m e r o : (atfaZruto - Cr$ 0.50

Em primeiro lu�cu', � 9)�dem. f'orque
nu désordeR'l neada sé . Qonstli"oi !
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o ARAUTO DAS DO VALE DO ITA"'"AI I

NUMERO 125

Em geral se fazem dues 'lavras no terreno do. arrozal, uma As terras de brejo permanentemente húmidas, não servem
logo depois di! ceífa e: fi segunda antes da semeadura, e, sem- para esta cultura e é preciso enxugá-Ias, o que se faz ahríndo
pre, a segunda lavra será menos profunda que a prímeira. valetas mestras de 60 centímetro de profundidade por igual lar...

Para a cultura em grande escala, com irrigaÇão, no caso gura, no sentido do declive do terreno, e outras menores trans ...

dos terrenos de várzea, fazem-se canais dividindo o terreno em versalmente,
gl andes quadas e, por meio da .açudaqem' de alguma água das O arroz é uma planta que esgota bastante os terrenos onde
proxirr.ídades, acumula-se o bastante para as irrigações pela ínun- é cultivada e, por isso devem êsses terrenos ser adubados a par-dação do terreno.

.

tir do segundo ano de cultura para que se possa ter um bom
Quando o terreno é em. declive, fazem-se os canais acorri- rendimento.

' ,

panhando as curvas de nível, canais que são. protegidos no lado
1T ais baixo por diques formados com a terra tirada para formar O azoto deve sempre ser fornecido por adubo orqânico, seja
os canais. K dlstribuíção da água se faz por meio. de comportas esterco, seja torta ou planta leguminosa. As adubações verdes

simples, de madeira, colocadasnos lugares convenientes dos canais. com lequrnlnosas dão resultados muito compensadores. Não es-

Com a irrigação por inundação ou ímersão, faz-se a pri- quccer
.

o fósforo e a potassa sob forma de adubos químicos.
rreíra inundação quando as plantas têm! 15 a 20 centímetros e,

Rs vezes a calaqem do terreno aumenta bastante a produção e

à medida que as plantas cresoam, vai-se aumentando a altura da esta calaqcrn se faz no período de tempo entre duas culturas.

água afim de manter sempre uns 10 centímetros das plantas fora No Estado de São Paulo planta-se o arroz cn1 setembro
da água.

,.

e outubro e, raramente, em novernhro, semeando-se U mão 011

li água dev€ ser frequentemente renovada, se possível por por meio de máquinas, conforme a extensão da cultura. Natural-
meio de uma vasão contínua .>e. não muito rápida. Sabe-se que :a mente que a cultura que dará melhores resultados é a feita me-

renovação da água é indispensável quando as. folhas ficam leve- cánicsmcnte, com a semeadura em sulcos distanciados 30 centí-
mente amareladas, que significa que o, solo está frio e deve per- metros, com os grãos de 20 em 20 crn.

manecer enxuto durante alquns dias. .As sementes ficarão a profundidades ide 4 a 5 cm'. nas ter-

Quando mais ou menos a metade das espigas amarelece, a ras mais ncas e 5 a 6 nas mais fracas.
O Agente Municipal de Estatística de Blumenau intima água deve ser tirada do arrozal, pois a colheita se aproximai. . Na semeadura em' sulcos emprega-se cerca de 80 a 90 qui-

nos srs, proprtetãeíos das indústrias abaixo relacionadas 1. Tamberrr se faz a irrigação dos terrenos pela simples infll- los de sementes por hectare e na semeadura à lanço de 100 a120.
a comparecerem nesta agencia, no edeüoto da Prefeitura tração, quando .se mantêm os canais sempre cheios de água e Nas culturas onde se emprega a inundação dos terrenos, esta
Municipal, de i' a 3 J de março do corrente .ano aílm de! o terreno de plantio terá um nível alguns centímetros mais ;alto; inundação destrói as ervas daninhfIs� mas nas cu.lturas não. inun-'

r.eC�berem os

b.o1euns
do Registo. Industrial, de acordo comi do qu.e o.

nível da água no.
s

... cau.ais. .
.. I.

.

dadas
..

é preciso manter o terreno limpo por melO_ de_ capines..
O dísposto no decreto-lei f�deral n' 4081, de 3 de Feveral- .-+-+-.-�-.-.�.-·.-.o .-.-:-+:-�-<If-�-.E.-�. -.-.-§-:.-:t-.-.�*-�-�oo._-.•.- .•�.-.-.•-.+-.--"-·'

�o de 1941. O não cumprimento da presente convocação !!!_. .

. !I! !!! I
.

-
.

IlDlPor.t8r.á �m m.,ultas doe 2.00,00 (dUZ.entes cru.zeiro.s)
a
- -

Dr Rub
.u

en

...

s Wa.llbach
- -

Radio Oficina Universal20,000,00 (vinte nu! cruzeírcs).
.0

.:
.•

. -.

Doces, bombons, e caramelos, pão, biscoutos massas _ _

CLINI(�A MEDICA; de Felippe SCIlB"tosowitz
Rua 15 de Rovembl"o, 9130A

plementos do veseuãrío, medicamentos perfumarias e den- REUMATISMO - DIATERMiA ... RAIOS X • E�ETROCARDfOGRAFIA Oferece os seus Serviços em Concertos e Reformas de Oualquer
f\' 'i ... ··b--

..
.. .-

1···' d
... 'd······· - . �oDsuUorio' e Residencia

I
Marcas de Radias. Inclusive Refrigeração em Geral.l:rw os,

8.8.
oas,

... ee.f.8.8
e ve as, .1'0.g.8.8 e aphcaçao mdus' fi U A B ti M RBTIR. O.I 21 - FO N B. 1258. Maxima Presteza - Serviços Garantidos.t�lal, tintas e v.er�lses e esmalte, losf?ros e fog?s, expIo- ConsoUas das 8 ás' 11 e das 3 ás 5 horas Tecnica Resllonsavel: F E L I P P E B A R TOS O Wn z

131'';'08, adubos, 11a980. tece!agem, �alharl�. tapeçarIa, cordo-
_�.

,

. iii B'J _""IA' " _ "!MM

aria, pa�.samana!la, sacarU:l,. préd�os, esC adas! pontes,·PO!- _. _.._� _ ._+_+:.::- '..:_ _ 00 __: :_. _. -_
. �_._'-.=ii!._.'_,,'_._�_._. ._:+._.:�=-._.•:_.._:._._._•..'

tos, pavlment�çao,. obras hidráulICas e demolIçoes, moveIS
.. .• .

-. .. .. T. .iE". .. 4o.. . o
_ � � __ , _ ..

.

de madeir.8. VIme Junco, artefatos de madeiraJ� vime e jun'-

Of
9�'o_+_+_+_�._+_._._+_._._._+_._._+__.'fi_�®

co, artefa.tos de cortiça, vassoras e escovas, vidros, cristais erta � P O
I I

e espelhos, espanadores e pincéis, louças, ladrilhos é azu- .. ... ..� r cura I Car'xa""o fune·l..relejps, tijolos, telhas e manilhas, mármorE:'s, artefatos de i JJ
burro, cimento e porc,elana, produtos de fundi<;ão serra· An uncios nesta Secção Cr$ 0,40 á linha - Mínimo 5,00 I
l�.eiria 'e 1a?linação, funilaria e latoaria, ferragens,'cutela: 1I la, galvan

..

lzação e

e.
smaltage1l1. mate.rial .elétri

..
C.o, artefatos. rde fumo. gás, papel e papelão, gráficos, instrumentos de

I I I I��:lii.-J::�::;�:�:o;::,::::::.::::: Vende-se I Procura-se I Compra-se
A V ISO

Mais da metade da população do. gloho tem no! 41'r02 [.1�m
de seus alimentos básicos. Em SãO' Paulo êle já é uma das
principais culturas.

São preferidas para esta cultura as terras silico-arqilosas,
tom bastante humus, de sub-solo Irnperrneavel, principalmente as
ter! as de varqedos, mas mesmo em terras altas, de boa qualidade
e desde que não sejam demasiadamente sêcas o arroz medra e
produz bem;

Os solos que possuam excessiva quantidade de matéria or
gánica, como os de derrubadas recentes, não são convenientes
para o arroz.

Nas varzeas, '. onde mais frequentemente vemos as culturas
'de arroz, devido às facilidades de irrigação, nos primeiros .anos
de cultivo, a terra deve ser lavrada a pequena profundidade,
lavrando-se mais fundo à medida que se sucedem os plantios,
iaté atingir uns 30 centímetros.
t9�.�Ift't__.'=.1"t..�+=.�.��e ®�t+1.+�It_':�+::'+=�+=t+:.�te

Agencia Municipal de
E ditai

Estatística

.. AVISO
. Ac�a:m-se a disposição dos Senhores Acionistas, no

escntorlO desta Sociedade, em It0upava Central - Rlume�
nau, os documentos a que se refere o art. 99 do Decreto-
lei n' 2.627, de 26 de Setemhro de 1940. . .....

S�rviços de primeira
ordem

Avenida Rio Bran
co, no· 2 (entre Ri·
eckbusch e o Cor
reio).

A tratar com

A. Lubow

II
VENDE·SE um Torno Me- pRECISA.SE um sub·gerente Compramos l\fotores elé-

caníco completo .

em perlei- nas Casas Pernambucanas.
De ordem do Sr. Diretor do Expediente e Pessoal, da te estado distancia entre as tricos, usados, de 220 V.

Prefeitura Municipal de Blumenau, convido ° Sr. Oscar Sclmei' porntas 11,50 m; PKreçohl�'hooSo'OAO pRECISA.SE de um ho:mem em honl estado, Oferta-s
:�-:.&... __::.:_�_..._�_�_.:_.:der, a comparecer a portaria desta - Repartição, afim de informar eoe agem .

uen rlC I, com certa habilidade para á Comp. e Ind. Walter
onde se acha edificado a casa a que se refere em seu requeri, 3vI fazer encaixotamentos e ser- S h

.

I :"1 .l

menta, protocolado sob o N' ]855.

I
-

I Vl.·ÇOB.
em geral dos depositos.

' C file t f3/tl..
Blumenau, 26 - 2 - 1944.

p. d Paga.se bem: g·...T...-:-iD�••-:.=-+-:�--:O.T.�--:f:�
JOSE' LEDRA Encarregarlo da Portaria er . eu-se Casa Wil1y Sievert, rua Quin- COMPRA-SE Caminhão a

eH.-:-.-.-.T�"'�.-.:-+:-.-.I.:.=.-'.:'0 oe._�"'Jr.����.�::tl.=�.1[.I+=@3t! ze: 1526. 5vi oleo "Diesel", novo oU de

C h" J !. 1 I d
pouco uso em perfeito estado

ompan la Sllsell grlcu tura n us PERDEU-SE uma carteira de funcionamento. Lotação•
.

,
.. de est\'flngeiro n' 14.474, se- e�+I.I.:.=t':.:"�":4[+I4[.=.I��€ 3 • a 5 toneladas. Ofertas a
rie v 4.443, secção v 4.442, .

Industrias Salto Grande S/A.

t.PI·a. O Com··s'ro.l·o n' de ordem 774, pertenceuw PRECISA-SE Um oficial
GH�."_"�.�••�+=••�+��.:::":+:+:'.�+=+:.�"G

U U te fi Anneliss Kupiky. Pede- funileiro e um aprendiz.
se, a quem fi achar, entrega- Ofertas a Rua São Paulo Atençãola nesta Redação. n' 10, na Íunelaria de Eval-IGratifica.se 3v1 do Hadlich, 3vl Anunciem neste DIARIO
�-,,-.-.•�.-:,,_,......-:t-+.-.�.+.-�-�-� ,+-:+--:,,-:.-�-:+-'.�+-.-.x�-._'�·-4i-"-.-.-��(,>-.:-+-.-+-.-�

,

_am HMMM

Itoopava Central - Blumenau

Convocação da Assembleia Geral
,

Ordinaria

Papelaria "MELIM"
Livros didáticos - Comerei.
ais - Religiosos - Infantis -

etc. _ Brinquedos - Revistas
e Jornais - figurinos.

Secções de atacado e varejo
Praços Fixos

RUil Carlos Gomes. 53 - Telefone. 20
Caixa Posta), 10 � mo DO SUL.

Pelo presente, ficam conyidados os Senhores Acionis.
tas para comparecerem a Assemblea Geral Ordinaria, a
redizar-se nó dia 26 de Março do corrente ano, as 10 ho
ras no escrHorio desta Sociedade, em ltoupava Central
Blumenau, com a seguinte

Ordem do Dia
1.0) - Aprovação do Balanço e contas do exercício

de, 1943, Rtllatorio da Diretoria e Parecer do Conselho
Fiscal; .

2.p} __. Eleição da Diretoria;
3.o}- Eleição do Conselho Fiscal;
4.Ô) --- Assuntos de interesse social.

BlumeaBu. 25 de fevereiro de 1944
IDA JENSEN - Di!'. Presidente

Empresa Aulo Viação. Cafarinense S/A
----_,.._ I Dr.. Ao T A IS O R D A

Diplomado b.a 20 anos e com PiátiCil nos principais iUlspUais do País.

ii HEMORRÓIDAS, VARIZES· (VÊ IAS nU.. ll.TADAS) E ÚLCERAS DAS
PERNAS. SUA CURA SEM IlPEBACAo E SEM DÓR.

Cura da Gonorréa em POUCOS diasCárgas; passagerios e Encomendas
Serviço diario entre

Laguna, - Tubarão - florianopo ..

tis '" Ifajai .. Blumenau .. Jara ..

guá . ]oinvile Curitiba
Esta empresa dispõe de confortavei3 autos oni

bus} e p6de oferecer aos srs
.. passageiros pleno con.

forto e segurança
AGENOIA EM TODOS OS LUGARES

MENCIONADOS

Blumenau-Santa Catarina

Tr2tamento especialisado, por modernos métodos e eficientes, das
doenças de senhoras, crian"as, coração, pulmões, estôluago, fíga
do, rins, bexiga, intestinos '(disenterias, amebiana, colites, prisão
de ventre. etc.), diabetes: obesidade, reumatismos, sífilis, malária,

opilaç1io (mal da terra), erisipela, eczema. etc,

Diafermia - Ozollotermiaaf::lettro Coagulação
ITOUPAVAwSeCA _.- B L UM li N 11 o

Banco Pnpular é Agrícola do Vale de Itaiaí

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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rteíatos Texfis "Artex" A. Fabrica de Artefatos Textis "Artax" 8:1.
Convocação

Assembleia Geral Ordinária
De conformidade com o artigo 15, Capitulo V dos ES�

tatutos da fabrica de Artefatos Textis "Artex' S. A. são
convocados os srs. Acionistas ii comparecerem no escri
torto desta Sociedade,

.

sito à Rua Progresso DO. 15Q, nesta
Cidade de Blumeuau, no dia 18 de Março de 1944 as qua
torze (14) horas para a Assembleia OAraI Ordlnarta que
obedecera a seguinte:

Ordem do Dia
1) Apresentação, discussão, aprovação do Belanco e

demais contas relativas ao ano soclal de 1943 e parecer do
Conselho Fiscal.

2) Eleição do Conselho Fiscal para o ano social de 1944.
3} Outros assuntos de interesse social.

Btumenau, 28 de janeiro de HM4
(a) T. J3. ZADROZNY - Diretor

e�.��..�:t::��1i_t"_t:.�.:.I._.�:tI._Gloe��.:'-.":+lE.JIt."�':.��."1>�...nQ1

Juizo de Direito da Comarca de
Blumenau

t tadas, poderão ver a situação. satístatorfa de nossa socíeda
de, não se tornando neoessario fazer qualquer eonsideração,

Entretanto. a Diretoria está a VOSsa disposição para
, -Ó, • ••

os esclarecimentos .que julgarem necessartos.
.

Em .obedteueta aos preceitcs Iezaís 8 Diretoria da
'

.

fabrica ?e Artefatos Textis "Artex' S� A.' submete á vos
s« aprecração as contas de sua administração durante o
exercido social findo em 31 de Dezembro ãe' 1943.

Pelo Balanço e Contas de Luoros e Perdas,
.

apresen.

BlumenauJ 28 de janeiro de 1944

(a) T. B. ZADROZNY
.

Diretor

Balanço Gerál Efetuado e Encerrado
31 de Dezembro de 1943·

A j i v o

em

Imobihzadc
Imoveís
Fabrica e 'terrenos 498.836,30
Cusas operarias e terrenos 171.005,90 669.842,2i}
Máquinas e. Instalações

�=

1.126.939,80
Móveís e Utenstllos 29.042,80
Semoventes e Veiculas 28.475,00
Construções 47.059,00

.................._-

Dísponivel
Caixa
Bancos

: Realízavel a Curto e'

Longo Prazo
Devedores por Titulas
Contas Corrent-es
Diversos Devedores
Fabricação
Almoxarifado
Sub. eomp, Obrg. de Gerra
Oficina

emita De Compensação
Endossados
Cauções

35.224,20
154.243,40
--

II !p a s s i v o
.. Não 'Exigível
I Capital 2.500.000,00
Depreciações 475.000,00
Fundo Reserva (decr. 2627) 126.000,00
Reserva para prejuízos eventuaes 20.000,00
Reserva para construções too.ooo.oo
Reserva para casas operários . 100.000,00

1.901358,80 Reserva para aquisição de maquinas 160;000,00
Fundo p. Assístencta Social 20.000,00
Lucros Suspensos 43.704,00 3.544.704,00
.Exigive! á €Surto e Longo Prazo---
Contas Correntes 77. J 55,30
Credores por Tltulos 108.360,00
'I'ltulos Descontados 13.114,00
Salários a pagar 39.935,10
l. A. P; I. 2.947,70
Dividendos 300.000,00
Percentagens a Pagar 133.7oH,lo 680.218/20

Contas de Compensação
�

'I'ítulos em Cobrança
Caução da Diretoria

Despezas Geraes
Comissões'
Concerto de Máquinas

li Seguros
Gastos de Veículos
Móveis e Utensílios
Semoventes e Veículos
Frações
Depreciações

a Fundo Reserva (deer, 2627)
a . Reserva P. PrejuizoB EventnaeB
li Reserva P. Casas Operarioi
a Reserva P. Aquisição de Máquinas
a Fundo Assístencta Social
a PercQntagens a Pagar
a LucreS Suspenses
a Dividendos

de Fabricação
de Juros e Descontos
de Alugueis

1-398.824,71
16.48ó,30
2.590,00

Edital de Ctlação ao réu Alexandrino Machado, eom

prazo de 15 (lias.
O Doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito da Comarca

de Blnmenau, na forma da lei, etc...
FAZ saber ao réu Alexandrino Machado, ou a quem

interessar possa, que, pelo presente, está sendo citado a

comparecer na sala das audíênoías deste Juizo, no edítlclo
do Iôro, as 14 noras, do dia 9 de Março do corrente ano

a-Ilm.de ser fnrsrrogado o se ver processar até final jul
gamento pelo crime previsto BO art. 155 do Código Penal,
praticado em dia do mês de Outubro do ano passado, nes
ta cidade, sob pena de revelia. E, parti. que chegue ao seu

conhecimento, mandei passar o presente que será publica
do pela imprensa e outro que será afixado no lugar de
cestumo, na forma da lei, Dado e passatío nesta cidade de
Blumenau, !lOS vinte e tres do mes de. Fevereiro de 1944.

Eu, Luiz Schrarnm, escrivão, o escrevi.
Asa) Oscar Leitão, Juiz de Direito.
Certifico que está conforme o original que foi aííxa

do nesta data no lugar de costume; do que dou fê.
Data supra.

O Escrivão: Luiz Schramm
":-�-��"-+.-.-"-:.-+-. o;(-.·-.:=�__,�-�-�-�..."...-�

EDITAL
De ordem do sr, Prefeito, torno publico, que DO mes

de março se arrecadam nas tesourarias da sêde e ínten
denctas distritais os {.impostos de mduatría e profissão e

renovação de Iícença, relativos ao t: semestre e ano in
teiro respscttvamente.

Os contribuintes, que não satisfazerem seus pagamen
tos dentro do crazo acima, poderão faze-los nos meses de
abril e maio, aereseídos da multa de 20010. Terminados .0-',
prazos acima citados, serão extraídas certidões para

"

B

devida cobrança executiva.
Díretorla da Fazenda de Blumenau, l' de março de

1944.
Alfredo Kaestner - Diretor.

0�••+-+�.,�.�t'••��.�'{+:+=...._ ....GlO 0�.�.�.�._4fU':".'':'.�".:.]f.��+':(:!'

Industria de Malhas Thiemann S· AI

993.818J90
·40.832,50
6.399,70

613.723,40
443.514,50
21.768,40
14.038Ao 2.134.095,80
_""""

508.530,00
30.Qoo,00

Cr$ .4.763.452,20
Wi$WiE%s J ......

4.763.452.2�
WMf eh :pzm

Blumenau, 31 de Dezembro de 1943
(a) T. S .. ZADROZNY - Diretor

.

. (a) CARLOS SOUTO - Q. Livros

Demonstraçào e Aplicação da' Conta "LUCROS E PERDAS"
.

em 31 de Dezembro de 1943
Débito

, ..;..

322.825,10
96.714,90
45.538,30
2.076,00
lS.o87.40
3.226.90
9.625,00

0,01
112;172,20
45.500,00
13.3õo,oo

100.000,00
160.000.00
11.375,10

138.706,10
43,704,00

300.000,00
1.4d1l01,oí
t&QIJlllb;;;AJ! 4 $

Crédito

Aviso aos Acionistas

Parecer do Conselho fiscal

CAfr CO (TA
Sempre foi e continua a ser

Compra e Venda �B Madeiras para todos 0& fins.

Rua 1 de Setembro - BLUMENAU·.. Telefone, 1248

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

o

I X
Será o .sensadonal embate intermunicipal do proximo do

Branco, em disputa da Taça '4DR.
tJj.�J§��2i__iftl!Il_�"S�;���3iriiS3"E=§��',�'"�·�'���""':::'·:;::���"'��2=�..iii!!!S!-54i�=�==��E=O;;;��:����,�.�.....���,.�§§,=�� ,,-,,_,-,,-+-�-.-,."""t-�,-$. X �-.t.-e-.:t-,+:-:t:-:.����-:�-!ti

,.
Nova. direfol�ia do (;Iobe

Esportivo Paisilndtí
Da Secretaria .do C. �'. Paisandú, da vizinha cidade de Brusqsé,

Ii
recebemos o sequínte oíícío: f,

19 de fevereiro de 1944.
Umo. Snr.

Diretor de "A Cidade de Blumenau"
BI u m e na u.

Esta Sociedade tem a satisfação de trazer ao conhecimente
ne. Vv. SS., que em data de 9 e 16 do corrente, respectivamente,fel empossado o novo Conselho Deliberativo para o biênio 194.4
á 1946 e empossada a Diretoria que regerá seus destinos n1).compareceu tIO gramado, não atuando dentro de suas possibíli- corrente ano.

dades, arrído á foHe confusão no joelho, adquírído no 10 jogo Pt constrtuíção desses Orgãos é a seguinte: .Dentro dos ,<IOIÚ:ínio� da lógica, 'tão .sornénte, faremos o do carr.peoneto, Foi uma partida, portanto', disputada SÓ para Antonio Handchcn - Presidente, José B. Piazza _ 10 Secre ..nO:050 'comentário .de hoje. ,. -Ó: constar, pois o Blumenauense apenas cumprio seus deveres, com i�lio, Ewaldo Rístow - 20 Secretário, Dr, Eugenio Trempowsku T.. t sabido que nestes últimos: temípos, nada menos de 3 par- o fírn que 'O caracterísa. .. FIlho, Aures Gevaerd, l'i.nTonio Alaludle, ll,uselmo Itlaycr, Amatidas foram realísadas entre os 2 clubes campeões. Na primeira 1\gora, um novo jogo será realísado 'e um ou dois outros Diegoli, A.dolfo Sdiloesse, Alfredo Kohler, Ernesto G, Hoümann,lf:gistrou-se um. 'empate de 2. pontos e ambos o clubes jpgaratn rr.aís serão possivelmente disputados. Está em competição a ri- Joaquim Kormann, Eduardo Bedcer, José Boloqníní, João Ardlcr,completos. Na: segunda, em . pl-eno campeona,to do Estado <:ie: 43, quíssín.a Taça, que tem o nome da autoridade Móseima do, Estado: DI': Jorg;, �: Ritzn;aun, Roberto Hartke, Oswaldo Gleidi, Joã�'um novo empate coroou os esfôrços dos dois esquadrões. Sen�p Sua Excía. o Exmo. Snr. Dr. Nereu Ramos. .A.HH�do Rebêllo, Alrredo Deldrrnann. '

que: é fora de dúvida que o lance do qual resI::ltou a· C{}n�u5�O: Pt. situação, agóra, porem" é outra. 1o Waldemíro Cunha, 20" ArUmr Sassl, 30 Goclolfino Borba,de: Bódinho era um tento certo; embora o' arbitro nem siquer 1\ defesa Blurnénauense Conta com todos SQUS titulares e 4° �rnHmdo E. Poli, 50 João Rosín, 60 Norival Paes Loureiro,houvesse consignado jogo perigqso,. quanto mais, dado, a pena ainda poderá aparecer Carlinhos .na ala med:io esquerdo, estando 70 Walter Appel, 80 AdQlíno J, JUves, 90 JUdo lírieqer, 100 Car-n.asüna cobrivel no caso. .... ....
.

,... em experiências.
'.

los W. Kl'ügcr.
� '

.

.. . '

' Nê: -gô Jwo; Jil'ialní:ênte-, já em' princípios de 44, em Flo�ianó� l\ linha conta com dois novos meios,: cujas possibilidades ainda Presidente - Bruno li'l.üritz, Vice-Presidente _ l\yres Ge--"r:poUs. o ·'1\V& derrotou lidimatn�te· "! sel;1 '.

forte coneurrente ao
.

não íorénr vistas pelo nosso público; a não ser contra o Paisandú veerd, 10 Secretário - Armando E, Poli, 20 Seeretário _ llrnOl.'

titulo, pela COlltagenr de 5 a O e _l'isslm f!cou .o Blll�enau-ense a de Brusque. São eles, Paulinho e ,BOde II. As alas serão DCU-- Díeqoll, 1° Tesoureiro - Arthur Appel, 20 Tesoureiro _ Ewaldrsvêr navios; pois não poude nem .siquer disputar o 'Yice�Campe-o� padas por Ico e Saulo, ; havendo ambos melhorado muito n-estes Boctcher, Orador - Dr. jullo P; Tietzrnann, Diretor Esportivo _nato 'do Estado. E de se' notar, porem, que nesse JOgD,. Um' dos últin'Q'S. tempos. O comandante do ataque será o terrível cabe- i1.l1sc.:,-hr:o Itlauer, Bibliotecário - Carlos W. Krüqer.esteios da <equipe g-rená não ponde ser escalado I Heíne, e nem ceador Bódínho que �11 dois jogos vasou a metade Ado!finho Também no dia 16, íoi empossado o Conselho Fiscal inte-siquér o seu ótímo Substituto-Longe. O Blumeneuense teve �ma nada menos d€ 4 vezes, se ele estiver .até lá em boas condições grado pelos Senhores Ivo José Renaux, EnJC3to G. Hoffrnann Qviajirtt desastrésa' desdíg a véspera, pois foi forçado a pernoitar ,físicas. O Avai não apresentará novidades, rezai pelo qual o Ivo ll'losimann. .

na condução e 'alem do mais teve de improvisar o jovem ata- match de domingo próxi�Oi pende para ° lado: Grenó, embora, Valho-ma
.

da. presente oportunidade para . apresentar-vos osCtmte Rude de C'enfro,..mooio! O escore foi rigoroso tendo em reafilma,..mos, fi equipe azuno seja possuidora de valores pos- prote5tos da mais alta estilna e consideraçã,O,
.

vista que 2 tentos foram conquistados ..
ilidtanílente e Bóde só

.

'&itivos como AdoJfinhÚ',
.

Saulo' e Tião.' . T. C.
pj c. S. PaisGndú,""-.-,""""'.,-.,�..�,:__.-.+.-+-+ x.· ':-':\,.,.=t'--t_;_.,-:-,"�+:-.'-+.:+�-"__'.-=,+-"--+-+'-.-.-. XX+:-,��*,,=.-.-:+:--:..-:.;-.-....

llrn'iündo· E. Poli - 1° Secretário.l1.i'
..

L"..•......."1'1'.
. tt.' IFlorindo voltará para o Vasco daGama Agradecendo a gentileza da comunicação, auguramos á nova:.1.:.;. ... .I.:.; U.... São Paulo 2 - O zagueiro Florindo será cedido nova di! eforia do "verde,..bmnca" bruEquense uma prospera gestão.

'

mente ao Vasco da Gama, pelo mesmo: preço que o clube ca �-.-�-:.-+·-:""-.,;:,..-,�-:.:-.x�-�-�;"';;;.-+,-,�.-.-+-.-.
lComed ia' tragic.a, em 2' á,t,.os riOl.�a o cé?eu ao São Paulo, pois, b jogador �ineiro não maiE- F'till�*�"'W<::mtt:.\'tl'i-;)�r",,'Wi:#4'i'i'�t"t:j1'�����m

(Por',,'D. O co·h, '''',.. r. p"'ra,', ",Cld"'d'" d"". Bl_um�nau J. ,'" pretende fH�ar no campeão bandeIrante" desejando retornar ao � P.) "'. '. �... �' :]:. :f - • 1
",... u'" "''' ie" Rio.

.

I .1. <u.;(� Oi) I.::Htn OaUCH', e (te seu l.i'UlaOZluno

�F,;�o, .olua,ad. '.:" ban9Uci.t'·"·:" . Sã�ã:P:�f21re!,�!����I:� �::,�. á :0;: III P':��TI;4T'�' �t;i�;'L�rC(lom;;Lr1:� "

, .

. Printe.iro ato
'

..

entre Ó ,São Paulo e o Palmeiras, foL de 2 a I, favOf;avel áo I tA 1Iit6 U Ui: lilh"4
_ �JU� [, •

Para o qJiadro que<'Vtlliée; o Juiz, em:borâ te'llha atuado ló;em primeiro. Marca
..
ram õs tenfos: LeOl1idas .•. é Luizinho para o São

Io dássiéo apjt()�' foi o tal, conduzindo co:m! acerto assombroso. ms Paulo e Oarreiro para o Palmeiras. A renda foi de 223.225 cru- Ji'eit,o eom materia IH'iUI:I, sf\leeiouadnJ, (�Oll-m'�a�,'" 'l'l1fimoS det.alhes da,· 'purtl1a� Isto, repetimos, embóra só haja· ieiros.
.

.. .

··e-"" l' 't '"1'
-:;1.

. ,

I
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"v10am}nas. 1 ü gosto agrnda,vel, pôde ser co�:;:!c��a=�����r: ,��� S;""C�I, atu�o ficou

"mUdho",
. I�.��a �! de���am.ente'll."!lv?a:V:� I � "Sm:I��i;,�) !;';;���.l�'�r��",c�::,;:�;�b�;:'::��.t.•IUEnfim, para os que a vitÓria sorl'í, entre os hip-hurra s, '" IfLUM5ii,MJ; Sr. COSTA MOURA-Caixa Postal, J39lar,a esdamação se destaca $ltre as demais: � ".êta Juiz bom!!! ".' media Papeü' não 1nais ingressa'rd no Bota fogo , esta'ndo �

Uni vHdadeiro. mocinho dos filmes de ,C{}W�b'0l1!" trata'lidá da renovação de seu contrato com o São C1'is- IS Brevemente A Venda Nos Princjpaü� EMPORIOS
", ,,' 'Segürido lltO", tovão

"

I
'

üená1io: Noite tenebrosa e, .. muito 'chôro! .-.":'.-.-_·��--.-.�.:-.-+X.-'::-'�.-�-.·-."""'.·-.-.�: - - e FARMACIAS da CIDADE - �

Os p:zr;;ónagel1s 'agora�'sãá os "Qutros"!
K'nnv'."d'�'dA � ('BD n,�'lP� �� �mím;;E.Jh.V��!1tW1$f.i����W��f;'&t.,��,Si aquilo é J�iz" eu SOU •• '. ,','
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"Ele:" engullu o apito. E um cégó!
"',,
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'

,

I nfl'tlj'M n�.,fi,119 fmj,Kç.:. I ô t' '!E qmmios ch6ros e promessas de ab0t;dotlO da p,rattc.a dO: sporte
, renatas d4"l ontevidéo' �h li ma dlJ.h� I13B .. &L

.. b"U��Um!,�nr.,(que não tem nerrhuma culpa, cOItadD!} dC1UlSS6eS, do clube,

,)
� "l,.

_ ir�! f�H!ÔDnrotestos na Liga, �tc.
, ' ;" RIO, 2 -:-,' A Confedenlção B1'asílei'ra de Despm'- Atende todos os lH!IViços de tltla BVMSnrSI03 rmnmNiliIS' adi�ntc está um.ol,1tro, no auge das iamurias. � o bimador, tos frec�beu da Federação Ur'u{j�laia de ,Rem:o para se Radios receptores

.

'

.
� ';fl�, n ffJj i.,;.'n f"' I. o ffirDs "atingido" pelas supõstas falhas do arbüro�

"" fazer 1'

..

ep'l,'..esentar. nas... regatas tn.t...,e.'rnaczonazs" a sm'em Serviçus flilpãíl!>s e ümranHdo3 $ tK!�ia !tKhH;R�.lf�. A,q"U8. or
I

-- Aquele pznalty ...que o "monstro". não viu, mudaria muito v
_

I "

..

d
. ..' efet1..wdas em jWcJntemdeo, a 18 de mm'ço prexzmo. TBLEFDNE, 1391.1 �f}J",,.. "!

N

� à fi����:�panorama' o nosJo J�go, .. 81, at," " .,. _, .

,,_A'�'f,���.,';-,',,·..._A_.,,,,:,_,,,,-_+ X+'-4>'-.•,' ,.:::'
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Rtm 7 de SGlímibro, 13 g �n�Y lia", ij nHnM,� ME no entanto, o diorao..;mor de vez e-11l' sempre e o CUlpaUo da... T ... V ... .. ,",'

� B;fe�G:��tr�:l����::, ���i=d�iiP��ó:r���'e��t�p�h�!�S� Big�á ...
,

,irá para o !'a.lmeir�s? f.l. �::�'i�""{�:�::::�,.�,:=::,'::�..���Er:iill; �m:Se!��t����;m�Ss6'g:����' teal��:�i{�r:: ��e�f!���
. �ao ?a,lJlo! 2, -:_- Informa UIll Jort:Hl locai.. que t I' �'U I i E

'_'_" ' '-��_icontentariam gtegos e troianos ..•..
'

.

_ Blgua,famoso n.JectlO pa-ranaense .atuainlf:llte, mte- L .

IA h.J T a: I � ", ", I
E entre .borbotões ,d-e lamurias, uma exc}amaçao se{destac'a IiSntre

gl::UI�e d��.eqU1.·ve d
..

o ll'lamel1.go, vl,rá pal�a tl Paulo, I'
,

.

!J4.r�
,:.

�? �UA.as drunrus, "êta Juiz rujm�'". r '. f ;} p ] r.._,

Urr,' verdadéiro. bandido dos filmes de cow-boy. ...•... fLlIn {te Ingressar no a .nJ8'Jl'as. ":legunno o meSUln

O U· E I Jn,.. .

'

'... Caí.o pa11o. .,.. jornal, Biguá terü1 rece�ido·exct',lent:; pl'opm;ta do I' '�,...:_�__Nota: Sé est� drall1a apresentar se'11'elhançá com fatos Q! coi-
cl,l,ib,.e,, ",do .Pal'q.ue Ant3Jl't:ea. "".,,' , I

'

<;38 de; nosso espórte,.será méra coincidência! Em' todo o: mundo
�le é IevadÇl à {"ena apóS as 'refre:gas: nas canchías. O �eLt. aLli_íbr, .+__+.c_ ........�_.•_.'_� �;_._. X .-+.....,.:��-..-+_.;;;;;;;;._-+_�
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�:����:é;r.. -.·.·.·.1 �::::,��:�!��BII��::�a Prudencia CapitalizaçãO�,
a emissora desta 'capital, .que as Amortização de 29 de fevereiro de 1944

I
Marco

I
tropas 'soviéticas ·estão agora lu-

de 19�4 .. tando nos subul'biü\�l de Psko!v, No Sorteio de Amortização realizado na séde da Companhia com

.aohando-ss as forças nazistas s'e- a assisiencio: do Fiscal .Federal, na presença de portadore..
dendo terreno.

.

de titulos e do publico, foram as seguintes________m- _
0��+_+,....u.:_��.:_�=.](��::�.�:::�.:+�.(9 Cornblnoções Sorteadas:

Decretos ·ÜSdS."inaRd.·eO"pS.1I'1 bPI�.�clao ·llIn······.IIIS·.•··te'r:.·II .•.·O·· J.... a' ·J •.US· t.ll.ç.··a IfR Y l:;;'JO
P L A N o nA»

Presidente U I U I L L S X Q R Dj
t Rl�O'I'-2,5 a-

o IPr;�ri.d�nt� dad·Revl?ubIica assinou deere- Rio, 25 --. Em carta di- Costa. juiz de Direito de Z O Y H L C; i\ V Rto- €lI anrtn o, pe o Ministério a íação, o credito espe- .

d
J ., �

i :
eíàl da Cr$ 20.000,000,00 para prosseguimento da ins- rigi a, ao �Iinistro da 01eveiandia, ambos. no
talacão da Fabrica Nacional de Motores. Justiça, um advogado em 'I'erritõrio do Iguassu, di-

nl �** \", Juiz de Fora sugeríu se- rígtram-sc ao ministro da
O presidente

.

da Republica assinou. decreto-lei, ja baixado decreto-lei çJustica a fim-de esclare- MR2'O I'P25 KL25 8020 T034 DXabrindo pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial declarando íncompeten- cer se: em faee dOR arti- '.,.'
. 2

de Cr$ ,43:_882.925,1? para liquida.ção de débitos da ROa tes os juises qu� exce- gos 11 e 12 do decreto- TV 3.4 NC4 ..TT 31 OU28 RN4. A032de de VJaçao Parana-santa C�tarma. dam os.' pr.azes para seu- 1.' 6.' 839' 1· sr I S-

,

O presidente;"'d�' R,eJ!��a í 'assl�o�:j os seguintes tenças; O titul�r �� �as- t:��ro'�l� :H�:3� o �6;e�- VinteJD Paupado - Vintem Canho,
decretos na pãsta da Guerra: ta mandou arqmv ar o no do Paraná pôde re- 't.--.---:.�-:+--�-:.-:+-'=·�-::t-·.fX ..:-�-.,...,.,�-+:-'f-...-:+:-+-.;�

Nomeando o coronel L.uiz. Bapti8t�, comandante processo; e�clarec e? �lo move-los ou promovê-los Odo Gn;pa.mento de Infantaria do Deposito do Pessoal que ? art. "",4, �lo. O?:hgo para as comareas do Pa-
do Esércíto da. Força Fxpedícíonária Brasileira. .' de Processo CIvIl, Ja, es-. r

"

1
.

.,

N d id de r
.' li' t b 1 .

'1'1 't rana, caso uesejam per
. o�ea o por nece�sl a e do serviço, "chefe do Es-

.

a �lece. !ne( H a mm o j
mar ". l .... 0" t, t _

tadô �IalOr da Inspetoria do I: grupo de Regiões Mílí- mais eficiente, determi-' J lan:cer nas magis ra u

tares..« coronel Jacoh Manuel Gaíoso e Almendra. nando que findo o prazo .\ra desse Estado. Em 1'e8- RIO 24 - O coordena-I Considerando que esse ele-
}!;XoD61'&ndo omajor Francisco Demaseeno Ferreira o juiz perca tantos �lia� posta, aquele titular in- do.t da �obilização .Econo-l vado .

consumo � um índio

,p.'?r.tu
..g.
al

. da.s. .

funções, que. vem eXerCE3ll�O, de adido de Y.enoiment
.

os, quantos formo.u ,qn� o c.ítado de-.·lmlC� ....b�lxou a seguinte re- ?e amill�dor e. íncontesta-
militar a .E:nbarxada do Brasi] no Paraguai. . .

forem os excedidos, sen- c�'et?-leI nao alterou os .,soluçao ". '

.'

vel de de::>.envolvlm�nto q:�e
.. C.omlss1on.ando no posto de capitão numerosos prl" d est 1'.

. t 1 direitos e zarantias uue
.'

t'Consldel'ancto que no vem tomando 3.,. indústria
.

. '. O e� es (laS con ac (JR
Ü -�. b� J.. __ü, • .::" '

...
t

• ,

lTImro.8 tene.·.n.tes.
.

.' Iõbro
�,_

.

� ,_

I)OSsuÍOll1 comomaelstra exercício ele 1943 findo, as extrativa das fibras. natu-Cl 'f' d enl (O 1'0 llal'a O" efeitos ., UI' HblL�' (. ,-
. •

d t
.

.

.•.
aSSI icam o, por n�cessidade do sel'viço� o tenente .... .' .,' o.,.._" .,

dos da 'nstica do'Para- indústrias de fiação e tece- r�ls e o aumen o. progre��
.coronal Orlando MoreIra Torres no 5'0 Batalhão de de aposentadmlit.

�,.

J
.

.' lagem de juta consumiram srvo das cnltlll'as de aspe-
',Ebgenhariat e o major Jose de Souza Carvalho, no 2,0 '

. �
"i
�- ,i' �'7': .'

na, a. qual mnda pm:ten- quantidades ele fibras na- cies selecionadas,.
�egi-:n0nto de Obuzes Alto-Rebocado, para exercer .��uo Ca��os, ,Jlll,z.d� c�m, 'll�l1a YCZ que �tll�da cionais equivalentes a 64)29 Considerando, fm�lmente
(mtermamente o cargo de comandante. DUE,ItO de 13 o� de [gn(ts� nltü fOI creada a Jnst.H��a 0[0 da produção global de que eSBes empreendlmentos
:,,-:.�:�-:,,_',�-:-:+:--::.�+:-�-:-:..o +-.•-�_'.-�__.•_:'" :+':-:+:-:t3 su; e ÂntonIO Franco dos Territórios. todas as fabricas. que envolvem interesse da
__,...,..,,....,...,..... ...............�........,...,,.__........,................

'

€> ... .: :+: '.: :+: ... ..; ••.+: •• +: 0 � .::.:. � • '+: �. 4' • + ... -.. 0 maior importancia para a

"l.�.rp·;'''······ ···D····'
..

i'.·'.,···�.·�·'·;;.;mr.rl.f f:A�� � E�I �Ã:� ;��!;�;���:i:f�f���
"
f
:;"'ô.=���:;�.':.••����•••

, ...���� .

I N f L A M A çÕ E S, 010, a percentage�' das fi-
l� Â enceradeira ideal para o seu l�r, .�� C Ó C E I i( A 5 I I bras nacionais a serem con-

'�É =1
r- 'R I E I R A 5 f I sumidas pelas industriàs de

,

: .VENDAS a longo p:razo a preços ao ALCANCE: .

j fiação e técelagem de juta
: ! t E 5 P I N HA S I ETC. de todo o Paiz em mistura ...�l� de TODOS. �t @.- .� .� .'.: � :�c -;-�"'0==;:+•• €) 0 .+: • +, _:�:'7�. _=;-'" .. +� + !f � <:> com a juta procedente da'
l: "J IncHa.

tÊ Peçam demonstraçao sem compTomisso � Casamento C r o n III c a 2' Os preços das fibras

.� "

- • - 11"" ."..

'm'" II IIItar s

"

"

:r:���s�: �ã�r��dO�:�;�
II JO�O Prosdocimo" fi OS iI Rio, 25 _ o presiden�encham �! 'SegUintes�q�. O C i I ;'���:��e��o. qualquer cor·

I� CUfIUb.ii B 1. iH\'IE NAU JoinviUe �I'
da Republica1 em r�cente si tos: a) oficiàis - ter no A presente portaria en·

�: RUA 15 DE NOVEMBRO, 681 : dec:reto-lei, modificou o ar- minimó 25 anos de idade, Aniversarias trará em vigor, a partir
��c:·...;.:.s�:;�e"x�·�··�����t:'�:d tigo n; 111, do Estatuto completos ou posto de 1- da 1- de março de 1944."

��._.._!.Ht!i.�+=�•.:.+::��.=.:.+::�:+'§.��x 0��.,.,..��·o�...+.:.t:�..I�+:•.:.....+:+.:.•.e �os Militares, na parte lre- ttenentte/ b) sub-ofitciais, sub- o �)olenl111l?ll!eotaAhl'�!: �T'(1a"I:�]Oe8 d�llle'dl',al'a�Oe GH�A>.��.�._1$.+§_�.+��.:'H='-_+.<fie.

P...0.. R.'T.A...·· ..R· .1 A.···
lel'ente ao ca,samento (OS enen S onsal'gen 'os - ter ,. '.'J ... v', :L'

filho da KeJ/?,((, Snra. �D. Paula Teria sido estabelecido u�mi

1m.. ilita.l'es. FO,i. inc.lnld.·,.·.o...
·

um no mínimo 25 anos de ida- G b 'i t Bl
.

ar e, 1·e811. en e ein umenau.

.
.

'.
.

.
.'

nOVQ paragrafo, o qual es- de completos e mais de 9 cabeça de ponte estoniana
. PE.LA PRES�NTE PORTARIA, fica terminantemente proi. tabelece o eeguinte, em 1'e- de serviço". -��-

Londres, 1 (A. P.) -: nespa.�'
b�do. o Jogo deS�OqKER a�s menores de dezoito (18) anos. lação aos militares da Àe- Assim, os militares da Nascimentos chos ainda sem '. confirmaçãoj
clndmdo, os pr�pn�tanos de taIs casas na sanção legal,.· no ca' ronáutica' Aeronàutíca· que tenham

. anunciam uma noticia' �livul-,
50 de desobedlencla á presente determinação.

. . . "'Os militare dA, menos de 2õ anos de idade, Encontra,se em festa o iai': gada em .Helsink i, :capitial da,
Blumenau, 18 de Fevereiro de 1944, , ..

. .

. _s .

a
.' eIO'

...
.

' .
_ Do 8m'. Joaquim Lisboa, e de Finlandia, segundn o que as tru'

OSCAR LEITÂO ...,- Juiz de Menores. nautwa., que nam preencham podem contraIr matrlluomo, D. 3nm. Lucia Lisboa, com ü pas russas teriam 'estabelecido
e>••T.-:-�+�I.-"-.-:-"'+-:-.�-:-.-:-Ot:.e:+"0 o®:+=-.:�+.:+.:.:+::+=..:.�<tt��_...�.�.��++.�0 os requieitos previstos nas desde que. seja autorizados naschnento de um forte menino, uma cabeça de p.onte na costa

.

.

alineas "a" e Hb", só�uen- pelo PresIdente da Repú- ocorrido dia 2 do COl'J'ente� esto,niaM. _'r

\ A. T E N ç Ã O te poderão contrair matri- blica. "ru

Anunciem. neste diario: ' mônio com autorização do A modificação do �sta·
, . , .. _ '11"'�,,'·�+:.""�<f:++.:+�•••�+"-.�e Presidente da Rep'Ú:Qlica". tuto, na. parte referente á

Novos preços nos bon- o artigo 111 diz o se- Aeronáutica, resultou de --'--

des de Belém guinte: Só podem contrair uma exposição de motivos I
matrimonio os militares elo que o Ministro Salgado liB€lélll, 29 (A. N.) --{ A Op'rrt.- Exército e da Armada,. em Filho apresentou ao Chefe .' ....... panhia COlloessionaria do (Ser-

viç<o de· BbnKl.cs· ,desta cápitaI servIÇo . ativo quej< pre-] do Govêrno.
anuncia que começará hoje a vi
gorar o novo preço de .passag;ein'
nos carros de primei'ra classte

que será emtodas1as estações de
40 cêntavos,

U I Dj
U L r

P L A N O ·«Bn
Do 1.0 a� 6.0 Do 7.0 ao 12.0

consumo de juia pela
industria

Demolição da moçambos no

nordestB para . construir
casas popularBs

Recife, 29 (A. 'N.) -,:1 Na. sua
ultiIna reunião realísada hontem,
a' Liga Social contra o Moçambo,
anunciou que no ·p.eriodo com

pr�e\dido entre 14 �a 26 de Fe
vereiro' foram demolidos 'mais
de 80 moçambos. Atualmente
aquela Liga está cOnstruindo no

bairro de Santo Amaro 400, ca
sas populares;

Bt CI
Maior sortimento em:

Pel'ÍU11Htrias, �âpeeialidalles 'farmacenticas,
Drogas e Produt.os Chimicos.

LASORATCRIO DE ANALISES L_
--

--

iVIEDEIROS
FEIDviENTO DE JU.TA. QUALÍDADE

Para MIas, doces, .tortas fi toda pastelaria

j�

II
B.ARAMORTE

mATADOR DE BARATA5
BÁRA1\10RTE

o sabão
•

I
(Mai'cÇl Registrada)

tor�a a roupa branquissima
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