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Em primeiro lugar5 Q ordem. porque

na desordem nada se eOHsiro! I
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Atacados a luz do dia
Colonia e Bonn

que o embaixador britauíoo em

Buenos Aires, .recebeu instru
ções do governo de Londres 'pa
ra se abster de atitude .que poso
sam ser .eucarada corno reconhe
cimento do ._General Fanei no

governo argentino . Dessa forma
a Grau .Bretanha tomou a .mes-
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mportantes
Situação' das atividades aliadas nas frentes

.

da I atitude de Londres Da
RossI-a' e Ilal"'18 :(\Vehrmacht>, já perdeu. na ba- tra as tropas nazistas a .sul e O "O"ern'" tlrOO

Iil

enu"

. talha de Anzio 2�.; mil .homens, sudoeste da enorme brecha; que 5 W '" IN 9� IIj�
dos quais apenas 3500 'foram abnlu perto 'de Zhpetovka -na Londres, 6 (A. PJ - Confir-
aprisionados, tendo os restantes' Ucrarria, Os canhões soviéticos ma-se oücíalmente a noticia de
perecido. Quanto as baixas alia- submetem a terrivel bombardeio
das, as mesmas se conservam em a ferrovia de Odessa. Ha ,vari-;)s

segredo embora se adianta que pontos que se encontram .apenas
foram sensivelmente menores a 10 quílometros, Nos demais se

que as dos alemães. Na frente tores da Rússia as situações se

russa,
.

informam que o General mantem mais ou menos estacio-
Zuknv continua envístindo con- nadas. 1

·@9••ÇI'l'•• 'lJI+<t •.��+�4.>.+:••�@ oe ....�.-+·+'..Hr:(I..� ..... lif...J\....®

Zurích, 6 \(A. P. - Notícías
oficiais de (Berlim informam que
as cidades -de Colonía e Bonn
foram intensamente atacadas Oi1-

ma atitude .do governo de ,\X!as

híngton, suspendendo cUS suas 1'8tem em .plena luz do 'dia pela

I RI'" ai I d s aos lacões diplomatícas ,c0111 II Ar-IIIXI 110 paif8 ugru1e e ea a aviação norte-amerícana. í[.elltina.II 'li II "U , +-.-.�+-.-.-<O-.-'+-. �

escrivães e colelores federai,s Pezadissima li luta
m

I +-�--.-.��-. �+�.-'t-.
R· '1 C' 'r C l' .

I C
'

Ifilm ft!lillift MaiS Bo§nba�
• 10, - oaCCG>enuo aos ,0- Ce quinta 'e sexta c asse, J" iõ Nu I'IW

letores e Escrivães auxilio para' $ 1.200,00. .� Londres, 6 ,(A. P.) - DeSI)a- @�I�r� Bcr;b'l11 1, '.1 tI' P' .f U' N- h � ,::.;i!S" .J!J lj M!lIlllila ugue ue casa, o presiuen e na aragraio t1lCO - , ao ca J�- chos aqui. divulgados dizem queRepública assinou Derreto leique rú a concessão quandloL a -Cole- é pezadíssíma a luta no ,S2tO;" Londres, 6 (A. P.) - 'Berlim
prescreve:

.

toría se achar instalada, gra- de Anzío, .segundo anunciou ho- foi navomente .atacada na noí-0 ... ·.�+.�+-.,�·t_�_....._._._f(... \! «Art. 10 - São concedidos .aos tuitamente, em imóvel fedêl'al, je a radio id!� Roma. contr.olada te de Ili.dl1tem pelos aviões da
Coletores e Escrivães de Co18i·o� estadual ou mun.icipal, cumprín-' .pelüs alemães. I R. Á. ',F.
rias federais, a titulo de auxilio dp aos .inspetores fiscais apurar
para pagamento do aluguel do a veracidade. elas declarações dos ..:•.__+_...,.-t-.-.�"-.=-"'-.;-<!)-1;>._�. -$- �-�:��:"'.-.-+-+-+-",-<>�.-.-+- +-.-�.-"'-�
imóvel oud·e se ache instala4a .exCltares, a fim de infarmar as

ii Estocülmo, 6 ,(A. P.) - ,Des- a repartição, as seguintes im� respectivas delegacias fiscais.
.

pachos aqui .chegados dizem que I�ortmicias anuais: Art. 2° - Mediante autoriza-
ao Forte .aumenta cada vez ,a Iu- ColetDrias de primfíra e s-egun ção' da Delegacia Fiscal resp'ecti
,ria da ,batalha :entre as ,tropas da classe, Cr. ;f.; 3.600,00; Col'2� va, () coletor retirará;' rntensa:l'
germanicas e as f9rmâçães rus- to rias de teroeira elas!':':" C"r: mente, da Renda arl'ecadada, a'
sas que ha,V'iam penetrado nas li-

I
$ 2.400,00; ColetDrias de quarta importancia relativa a concessão

nhas alt:mãs. ., classe, Cr. :$ 1.800,00; Col,elorÍ3s ínstituida pelo Art. anterior, a

qual rateará ·el1tr,e si e esdri..lG> ...+•••+••••+.....-.:.....+�.® od·••o··+"+.·<1>4'.+·�·<tt�·.0 vão da Coletoria, Ina mesma iproJ

in,s'�5,�p"ift .!!� fs�nla pmção em que saHsfuz,em o,� !t'ln-
hlil lO=OIY'UWl Mo "'U cargos da repartiição.
Mõto...Mecaulisaçào Parágrafo Unico - o. auxilio

São Paulo, .4 (A. N.) _ SNÚ indt:!p'fnde d,e comprovaçãD, de

breve instalada Ina cktad:, J:(b vendo figurar ii respectiva impor
tancia, destacaaament�, no do-Campinas - informa ° CtOITBS- '

cumen�o de despesa tia pcrcentapomlente da AgencLl Nacional
dac{uela ciclad3 - a Escola C],:, gem.

Art. 3° - Para atender.a des�Moto-IVkcanhElção do Ex·ercito, _

P<esa de que t.rata o�Art. 1°, ficacujas obras serão iniciadas na
aberto, no MinistérÍ.o da fazen-�'enda Chapadão d�ntro ele 2

mez.es. da, o crédito .especial - material

.-+-.-+-.-+-+"",,+-9-�
- dte. C1'. $; 1.981.471,00 (um mi..

tíicnDREllft 1ffj�!Uftilnn lhão, nov'eoentos e oitenta '2 ,um

UH �g i1Ji�IM�1!J mil, quatrocentos e setenta � ium
Salvador, 4 (A. N.) _. Por mo- cruzeiros), que será distTilmido

tivo do inicio da montagem de as Delegacias Fiscais dos Tesou.!
suas oficinas, o �'Correio Baiano·:' .ros NaciGnais nos Estados sen-I

vai suspender sua circulaçãó' elo' que, a São' Paulo ,serão des-

temporariamente. tinados ,'- Cr. :$ 439.300,00.
._+__._+_�_._.•�+_:.;_... e ...+.,�._.:+_•.:...�.�._._•.••_�.... ·,·_'ti.(!

Traballhar com o· BllICO Começou a batalha de

irp:EL��J�í��R�;g��H��JrR I Herson çom violenta
o palrhnônio de Bhmumau. ofensnr8 russa

ver.

O oortejo funebl'e parüu do

Hosp�tal Sta. Izah21 as 15 .horas

para o cemit-erio catolko� Figu
raram nele elementos d[1 nosso

maior destaque social, comercial
Ito in.dustrial e o Exmo. ,Sr. Tt�;

CeI. Cmi)e. do 32° B. ,C., repre
�'i;ntado pelo Sr. Cap. Jorge Gon
çiüves, um p'el�otão da 3a. Cla.
com seu digno Cmte. Cap.
Ernanl M. de Castro, o Sr. PDe
feH:o Alfredo CamplO's e Secreta
rio Geral.'Bruno Hild-ebrand, o

Sr. Cap. Asterotde Arautes, Aju- 0+ +_+.@
dante de Ordens do Exmo. ,Sr: 1'0 carregaram-lhe o caixão até
Jntel'ventor Ftederal e Pre$idei1- a Igreja Matriz, enquanto que
te do Aéro Cl'uboe de Flü;rian.o- .o carro fu;üebre seguia carregado
polis; Repres.entantes do Aéro de muitas grinaldas e :lindas
Clube de Joinvile >e Itajai. Alu� corô'as que lhe foram 'Ofereci_'
nOs e amigos de Dauta ,Canepa- doas.

@ .. .. ... .. .+ .. .. .. .. • .. .. 0 €> .. • .. .. <>

;! Argel, 6 (S. E.) - .Auuncía
ii Uníted que fortes' rajadas .de
vento e chuva continuam a,var

rer o íront Italiano, .forçando
assim a paralisar as operacões
das forças combatentes. Tanto
na cabeça de ponte de .Anzía co

mo 11;OS demais setores ao .sul da
Península, os exerclios inimigos
estão praticamente Imobilisados,
aguardando condições clímaterí
cas mais Iavoraveís para o .reíní
cio das operações. Esta situa
ção das atividades bélicas é po
rém compensada por um despa
cho de Nápoles, transmltindo a

cifra dos alemães mortos ! até
agora 11a 'cabeça de ponte .de AD"
zio, Segundo calculas oflciais a

IUlnenta cada -. vez
mais a furia da batalha

DIlUTO CINEPIRO
Repercutiu profundamente, em

'nossa população o desaparecí.-:
mento prematuro de DauÍ{) Ca
nepam, i,nesquecivel _, piloto-ins..l
trufar do Aéro Clube de ,Blume
nau. F�i, gra'J1cte o numero de p�s
soas amigos que ;0 levaram ,até
a ultima morada, homen.ag':eando
um bravo soldado do BrasH

morto no cumprimentei do de-

Rio, 1 Ií:Jfonnaçõ0s aqui
rece':idas . re�"el:ai:n as. ativülad'es
do é-$oooirú'Jde InVerno:> ale-
mão 'em Santa Catàtit1.u.

.

Assim, 11lfiinaíua.nte, e com fr:,

(juencia: acontece sel'em emitidos
fundüs em íl11{)tid51 ,estrang'eira,
em nome Ido (!,Banco Rüech!ing
& Cia:\ }de Ba,'Sel e enviados a

chefia da: :organização do exte-

, ríor em \Berlim. Ta:mbem ,por
'vezes aeo'nteüe S'i'rem os 'chEl:

ques enviados ao J1!.�f,erídi()' Ba.<1-
co emitidos e111 'nâme do .:(SO�
corro d3 lInv>er,l1ú,). Ambos

.

os

casos dão margem a dificuldade

que demoram ,a ,escritur.açãó das

importancias. Tal contratempo:,
p,orém, poderá: ser evitadú 'se

.

«.gl·nt1ri�\) ri '

' tI t .p, { ;,,,:,.:> , 1""1 1

Moscou, 6, (A. P.} p ,Anuncj;:i:-se
oficialmente nesta�capitdl que co

meçou a ,batalha de Kersol1. 'As
forças russas ...coma;ndadas pelo
General Manib;9vsky c iniciaram
Uma .nova ,,,f,ensIva ,contra ,J im-'
portante bastião .,germanic{). :

Prorrogado para 16 de Março a hiscrição pa.. ires entrepostos de
pesca an} S.. Paulo
Sf..o Paulo, {] (A. N,) ,- Por de

t'emlinação do Snr. Intern::i1tor.
Fernando Costa, que desta ma

neira procura uma reintegração
dos agricultores dest� Estado,
estão sendo wnstruido nestl ca

pital tres intr2p:osl0S de ovos.
O produto por co,:1.sequencia só
será distribuido .ao publico de
pois d� passar po�' um ,ploces-
50 de inspeção e classificação,
sendo feita a se'cagoem dos ':ovos

***Do sr. Deleg.ado da Divisão
de Leleçã.o do DASP, r�c:;h�mo,s
oficb comunicando-nos ° se

guinfie:
Sr. R'edal!()f; 1 - Tenho ,{) Pl:a-I

z€r de levar avi vosso ,conheci
mento, para a divulgação que
julgardes merecer o assunto, a

prorrogação, até 16 de lVIa�ç.'],
das inscrições a pI'ova de ,habi-

Ilitaçã:o para extrailUmerário-men-
Isalista (Inspetor XV) da Divi-

são d-e Educaçi'i!p Física ;lo ,Dt:

partamenlo Nacional de Educa
ção, do lVli,1istério da Educaçf[,o

Ie Saud,e, pron:ovida pelo Depar
tamento Administrativo do Ser
viço Publico (DASP).; 2 - Va
J],o-me do ,ensC'jo para reitC'rar
\cos o;; m�us prm·e5tos di: apr'�
(O. - SauJações - Q ..R. MA
TOS - Delegado da Divisio de
Seleção do DAS?,)

rgentino
Buenos Aires, 6 (A. P.) '_ O

Gaverno está .resolvido a fazer
desaparecer do paiz tudo quan
to constitua uma ameaça por
iusigníflcante que seja á segu
rança do continente declarou c

General Elderniro Farrel, acres

centando que não descançana
enquanto não .houvesse desapa
rerido o"t .Argentina o ultimo V2S

tígio (ie espionagem.
***

li pOSição argentina
a�ie @ conflilo

Buenos Aíres, 6 (A. P.) .�

Perguntado sobre a posição da

Argentina com -relação ao atual
conllito disse o General Farrel
«quando foram .rompídas as re

lações com o eixo o 'governo ar

gentino recebeu , representações
dos embaixadores da Grelo Bre
tanha, Estados Unidos 'e outros

paizes interessados expressaram
grande satisfação pelo desapa
recimento da unica excepção do'
continente».

+ .•

São Paulo, 4 (A. N.) - O po
vo paulista está empolgado C8m

as sple:nidades que se realisarão
dia 7 nesta capik\l com a pre
sença do Ministro �la Gu�rra '!:'
altas pate,ntes do nosso exercito,

***
para 11 ei1trega do pavilhão na...

donal cOllfeclonado em seda, ou-
1'.0 e prata p':hs s::llhora.s 'pau
listas e que será ol'erecido ao:

Corpo ExpediciüJari:l BrasiLiro.

impropriDs ao cunsumo.

os cheques iunicamente para
'�:RüechliDg & Cia.)}, mencionando
na carta ,que os aoompanhar, des,
ÍÍoar-se o dinh�iro a n:mta dn
socorro ela :::n:ganização do ex

t€l"ior do Partido Nazista.
«ALás - diz o documento apre

endido em Floriauopolis - as

diretorias ele grupos oêstãü p'<!r
feitamente inteiradas de qu:: exis
tem motivos de capital jmpo,J,'
taacia para Ique Sejam encami
nhadas para Basel todas, as

quantias em 'moeda estrang,eira,
pOr menore.> ·que sejam».

,

Para que íse avalie o vulto das
somas aludidas, 'çlanlDs o resul-
tado ol'ltidl() 1,11,0 te,rc'eiro, ano.' de

0.+++ •• +++*

Sociedade para' explo� I
rar o comercio do

larque

Será �umumt�da a Q90ia de

Imnh!ção do Bssucar
São Paulo, A (A. 'N.)'- Em :en-

•
treyista wocedida a impreu:"a lo
cal, o Snr. Barto5f1 Lima SOl"
brinho, President,e do Institutd
do Assucar e do AlcoiOl, 'decla-i
rou que será autorisadoD o ,au"

mento de lquota de \prolduçãoí
de assucar em prpporção neces�
sarja. Disse mais que o 'objetivoi
do Institut:] não é ristringir ai

produção mais sim o de estatoe.
lecer ,entre a produção '8 o con

sum9 o equilíbrio estatistiCü. "

o�)-.-9-9,-+-i>-.="-�-1---'+.-+-.-..t........)
m

Ir }}

São Paulo, 5 (A. :N,) - Noticia
o '.DiarÍo da Noit.e.>, qUe ,mais
um caso de desapar<ecimel1io de
menor acaba 'de ocorr2r nesta

capitaL A menína Maria Apare
cida, de lõ anos dB idade, filha
do fUilci:3nariQ publico AlfrooO'
Jorge e que éra venàedora (h�
balas no T2atro Boa Vista, á

I 20 dias des3parece� misterios�
.-.-.•-"-+-+-+=".-��-+ 1 mente. A Ii.1€n'Or fOI ch,sencanll

UMA VnORl1
. nhada pGr 'U111 individua p\Yr

TiU1NSCEDEfiTIl i;-���;-+�-:::m�;7;-�-* Iyançalldo veloznunlie
.

,adUrin SU!f�Sd�JIi�O por .Moscou, 6 (A.. P.) - Ál1'_l!1Ci3.-Moscou, .6 (A. P.) - Tüda a liil�;JJll'IIU s'" ']<""ta 'Ganital .

impre.nsa moscovita dá grande 'iI�I:,nl � L_�� !

C
quo;; 11:. tropas

destaque sobr.e :)s suoeSSOiS ob- Moscou, 6 (A. P.) - .Foi reve- rlu�sa.s, t

que es ao. ava" .;'lldo Ye-
•

"
'

J "if d G 1 \" . ozmen ,e na prlTI1·,,' 1 h'ent'"tldos p·elas tropas russas ({)'ntd Ia o qU0 Q en'êra latutm en-
, ..

'

. 'I
.. _ '.

;. -IV'.
.. f' E' .

1
UCI!1t1H111a SOm'e o CO:!l1aWlO (!7redhal Zukov, sahe.ntand·.) que contra,se en �rmo. m COi1S1e- 'I( ,

• l' _' 1 "

-- _,

"

.'. ," .

I G 1 • lLar€ClW ZUi_OV cn{'cra"dl11 as
.o exercIto russo conqUlstmt agü- qU\3i1CIa o r"'len( [) enera, fOI .

� l' -

d"
'

, r-;'=' -l'� :j. V _

ra uma vitória de importaucl.:1 . substituído p",10 Marechal Zu� �ím��,}et a lOca_Lia, � � oe o

transcendental que será decisiva kov no comand·Q da nOVEl ,ofen�
o oc ltlS �.

para o desf-echo das operaçües siva desfechada l13 primeira
na f rente meridional. freate ucraniana.

TIQme Abrão Creotel:. Ignora-se
o seu paradeiro, desd'e que í) pro
cesso oo.ntra i() sedqtor chegou
ao EOl'um. IHo'ntem entretanto,
a mãe 'da meiJ�na r-ecebteu UlUI
extra'.lto bilhete firmado per SUa'
filha que dizia estar ga�ll1a!1dOl
agora 800 ·.cruzeiros por mez,'
.dos quais ma,';1daria 400, cruz,atJ
ms mensa4nel1tf' para a família:
Termi.nava o ,bilhete «rez'e j)or'
mim)).

Documentos sobre atividades alemas
apreendido em Floríanopolís

*** BIumenau ....., Cr" $ 20.575,40;
Brusque - ICr..$ 3.843,60; Alto-
:na - Cr. $ 2.795,90; ,Florianopo
!is -. 'Cr. $ 22.003,00; JoinvUe
- Cr. $ 13.809,30; Rio do Sul -

- Cr. $ 1.632,70; Bansa Hamo�
nia _'Cr. Si 158,80; Canoinhas -

Cr. $ '81'9,50; Hansa -

",

Cr. $ 2.870,00; Indaial - .

Cr. $ 573,50; Porto União -

Cr. $ 3.360,00; T<\ió - . • .'

Cr. $ 1.113,40; Trombudo - ..

Cr. $ 1.188,80; Laut'erbach
Cr. $ 564,80; Jaraguá do Sul -

Cr. ;$ �2.747,30; ltajai ,...,.. Cr.:
$ 2.073,90; IS. Be;nto • .

Cr. $ '1.548,70; São Francisco ,__:.

C, I," $, '1.4,2;e,20; �, ria",ze,ndo () ,to
tal de ·Cr. $ 85.•1,1.0.

« l
Porto Alegre, 4 (A. N.) � Um

grupo de ·fasendeiros do munici

pio de ,Alegrete, -está tratando
da organização de uma s.oci:e
dade para·a exploração do xar

qu�, formada p.or quota, mOl1-

tando já 'por milhàl'es de cru-

zeims.

Capturara!"
M.aSCDU, 6 (A. P.) - Anuncia

a ém.i.ssora desta capital que as

tropas russas capturaram a ci�
dad'3 de Izyalavl situada na e$�
trada .que conduz a P'f'l'l10pol ,na •

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



.
Da Diretoria da EA1PREZlt FORÇA. E LUZ SA.NTA. CA·,

. TlíR-INA S/A.,. sõbre a marcha, dos negócios socíaís no exercício
• . de 1943, li ser apresentado à .A.ssembléia Geral Ordinária, a .rea-

"lizar�se em 25 de M.arço de 1944.

'Sen7wres Acionistas:

um dever funcional, salutarmente ímpõsto
por ações f!!: reproduzido em os nossos

em 31 de dezembro de 1943;
"Lucros e Perdas", referente

do exer-

extn:Íordinárias .

da

De tal maneira, os nossos mterêsses junto ao Govêrno Cen
tral estão perfeitamente amparados.

lHém disso, cumpre acentuar e necessidade que tivemos de

melhorar, por duas vezes, 0S vencimentos da maioria do, nOSSD

pessoal, afim de proporciouar�lhe. um padrão de vida compatível
com a elevação do custo das utilidades na hora presente, sabido,
como é que, satístatonamente: remunerado, sem preocupação
quanto às necessidades ordinárias da vida, o funcionário produz:
mellror : e mais perfeito. .',

Tais providências também foram Impostas pelo decretação
das leis que regulal1l. o salário mínírno, o salário adicional para
a indústria e o salário de compensação, medidas saoíamente ado
tadas pelo Govêrno Federal, em 10 de novembro do ano pas
sado, no elevado propósito de manter o justo equilíbrio entre o

célpitai e o trabalho;
.

,

Fazendo a distribuição do lucro líquido apurado no exer

cicio findo, reservamos, a quantia de Cr $ 650.000,00 para re

fôrça .
dei Fundo de Depreciação", afim de melhor atender às

exigências da época. ' '\ '

E para distribuição entre os alcionistas, a titulo de diví

dando, destacamos a importância de Cr;$ 940.000,00, que pro
pômos seja distribuída como segue:

a) -- Oito por cento (BOlo) para o capital de C1' Si; 10.000.000,00,
representado por ações ordinárias, nominativas;

b)- Sete por cento (70/0) para d capital de Cr $ 2.000.000,00,
representado por ações preferenciais. nominativas.

I
. VI - Projeto da Nova Usina

Acham-se concluídos os estudos preliminares para o apre
veítamcnto hídraulico do desnível existente no rio ltajaí�Açú, no

trêcho' compreendido entre a Ióz do ribeirão do Salto, que dista
1 km. a Jusante da éstaeão Ríaehueío, da via férrea Santa Cata
rina, e o chamado "Salto do Tigre", cujo desnível compreende
as corredeiras .do "Salto do Pilão", "Salto das Catléias", "Salto
do Viaduto", "Salto da Caixa d'Agua" e "Salto do Tigre".

Ternos a satisfação de informar que o esbôço do ante

projeto já se encontra em poder do Govêmo Federal, tendo dado
entr ada na Divisão de Aglfas, Departamento do Ministério da

l\grícu1ima, em data 'de 7 de dezembro último.
,

Esse ante-projeto prevê, il1iciaimente, a instalação de uma

unidade hidroéletríca de 8.000 CV., sendo a· capacidade da usina

estimada em 30.000 CV., o que permite a sua exploração pro-

91 essíva, de acõrdo com as solícítações de carga.
VII - Prepidencia Social e Funcionalismo:

O quadro geral do 110�O pessoal acusa .a existência de 199
funcionários; .empreqauos e operários, dos quais cinco (5) estão,
atualmente, prestando serviço militar no' Exêrcrro Nacional.

Todo êsse pessoal encontra-se regularmente inscrito na Caixa
de ,llposentadoria e Pensões de Serviços Públ�cos do Estado de
Santa Catarina. pagando pontualmente as suas contribuições.

O "Seguro de Vida em Grupo", instituído, obrigatoriamente,
pela Emprêsa, a cargo _ da "Sul Ameríca", Companhia Nacional
de Seguros de Vida, .abranqe o total de 180 vidas, com a irn-

portãncia segurada de Cr $ '1.447.000,00. .' i

VIII - Coneersõo e T1'a;.n8fel·encia de Ações:
A conversão das' antigas' ações "ao portador" em "nomína

í tivas", de conformidade com fi resolução tomada pela Assem
.

bléia Geral Extraordinária, de 3 de dezembro de 1942. processou

se. legularmente., apresentando, ao fh..
tdar o exercício em relato, o;

sequínte quadro: \., [,:; a: .

por
dos

Total 12.000
------------------

Ações C6nvel'tià:'''lS
.
Ordínárías, nominativas � -'\
Preferências, nominativas � '\ �

9.023 �

1.82& = 10.849

ilções a Converter

Ordinárias, nominativas - - ,... 977 '\ F:
Preferências, nominativas -\ 174 = 1.151 l'

�.-- ----

No coner do exercico findo, foram lavrados trinta e dois

(32) termos de transferência, por vendas, representando o total
de 592 ações ordinárias, nominativas, não tendo havido íransfe-
.êncía de ações preferenciais,' nominativas. .-.� � l

.

IX'� Tel;rnÍl�ação do mandato da Dirç{.(l1'ia:
AdH'ndo�se terminado o mandato da Diretoria eleita na jJ.i!�

sembléia Geral Ordinária, de 29 .de março de 1941, cumpre ã

próxima Assembléia .Geral Ordinária, na forma da lei e dos esta
tutos sociais, eleger fi, nova Diretoria, para o .tríêrno de 1944-1947.

Conclusão:
São estas, Senhores Acionistas, as Juíormaçôes que nos cabe

prestar, em.obediêQcia à lei e aos estatutos sociais.

Embota resumidamente, procuramos registrar tudo que mais
de .peito possa interessar à vida da Emprêsa, que, apesar das
dificuldades do momento, encontra-se em situação florascente, em

jmal'cha titUlada para o alcance dos seus alevantado3 .objetivos,
que se resumem em dar maIs e mais fõrça e energia pata' o pro·
gresso (i: para a grandeza !ia BrasiL '\

Blnmenau, em 17 de feveicü'o de 1944.
,

\c.
(ass.) G li i I h e rm e R e n a tl x, Diretor�Pl'esidente. '''" I

Ado I fo S eh mal z. Díretor�Vice�Presidente•.�.

lBalancoGUSG�;�lmm. Eíf;t�r;!do. e
, .

Encerrado em 31 de Dezem-
bro de 1943
A t i v o

-.' ..

• ..... ' � ..
-

<

1,' 'dd2' ...... Jbtibt r'rt -6 '(5···$· ....,.
1. 44

EU �e'

Bancos - c/disposição
IH - Realizavel

Bancos . c/Prazo Fixo e Prévio
Contas Correntes - Devedores
Material .em Estoque
Titulas da Dívida Pública

IV � Oornpeusucão
Títulos Caucionados
Depositas de Garantia
Banco do Brasil c/Denositantes
Fazenda Nacional c/Deposito

1.093.143.50 !J63.õ35,So
�.:wmW&ZL lJloZft "_:,c ,

489.996,70
506.471,50

1,546.885,10
155· 153,90 2.698.501,20
�:tttWkf!$làaL."

90.000,00
8.500.00
31.485,80
26000,00 15,.985.80 �,

TofaCêr$ 16.863.097,10
�):.$$ZZ, ª"

Pas·sivo
I - Não Extgive!

Capital 12.QOo.0oa,oo
Pundo de Reserva Legal 472.000.00
Fundo de Depreciação 1.650.000,00
Fundo de Reserva para Respons .. Civil 250.eoo,Do
Fundo para Aumento de Capital 2.'hoo.ooo,00 .�-
Fündo de Asststencía aos Empregados 50.000.0')
Lucros em Suspenso ��10�.!Ó .•U.·9,�8;�
I II - Exigível
1
Contas Corrente� . Credores ] 65.430,90

J.
imposto de Consumo 8.935,70
Quota de Previdencia iSB,oo
Quota de Utilização e Fiscalizado federal 259,484,40
Bonificações e Gratificações '172.470,00
Dividendos não reclamados 132.500,00
Dividendo de 1943 H40 ooo.oo 1.679.009,00

III - Oompensacão
_", """"�

CatH?&O da Díretaria 90.000,00
Títulos Caucionados 8.5QO,oO
Depositantes -Consumidores 3.1.485,80
Litígio Fis-cal ._1'6.000,00 155.985iee

Tt;tal êr$ 18.863.097,1 o
tAa:&; %Rll!!!!!lSM4MW?f4\.M;I§!I

GUILHERME 'RENA;'UX, -. Diretor Presidente
ADOLFO SCHM.ALZ :- D4retor Vice-Presidente
GUSTAVO STAMM -.....:. Diretor Gerente

MAX PUETTER fo., - Chefe da Contal:illictade (Reg. n' 10.897)

Demonstração
"LUCROS E

Dé

da Conta
PERDAS"

b 'i f ·0
Despezas e/Pessoal
Despezas de Produção
Despesas de Financiamento
Despezas de Conservação
Despesas de Transporte
Despezas Prediais
Despezas Gerais

I
Impostos e Selos
Depreciações

I InutiliaaçõesDespezas Mercantis

1,356.2oi,80
150 ..365,50
2.065.10

117.187:40
91.866,30
18.873,10
400.112,50
250.365,90
79.867,90
1.g22,60

�"? +W
2,46S.82Q,lo.t' 1

'6.350,40
2.475.197:'5õ

fundo de Reserva Legal
Fundo de Depreciação
Fundo de Reserva para Resp. Civil
Lucros em Suspenso
Bonificações e Gratificações
Dividendo a Distrfbuir, de 1943

97·000,cio
650'000,00
50'000,00
27.294.70

172.47oJoo
940.000,00 1.936.764..70
,,"=c=-Th$ 4.411.944.20

,

;ses:s::&A .,os::eae==s

Crédito
Renda Industrial .3.815.795,80
Materiais 336.666,30
Serviço de Instalações 170.075.40
Alugueis Recebidos 2.Soo;oo
Cornissõzs 4 64 Ó

'

• Q, o
Descontos por Antecipação de Resgates 16.798,60
Receitas Diversas 9 8 1 5.'0 , o
Juros Bancários 4° 91 "}

o.' 0, ...0

t·
Juros Diversos 1,942,30
Juros sobre Titulas t.513,50
Venda de Titulas Depredados 3.000.00

� �

4.411.944,20
--...,.,,"""""-...

AGDUOILLfHOERs[\CfEH' ''I}�.ENAUX, - Diretor Presidente'
:.....

.

. mALZ, - Diretor Vice-Presidente
GUSTAVO STAMM. - Giretor Gerente

MAX PUETTER Fo; Chefe da Ç�mtabilidade (Re.g. n. lO'S97)
.'; �,', �: i ***. .,�

Parecer do' Conselho fiscal
Os abaixo assinados. membros do Conselho Fiscal da

"Empreza força e Luz Santa Cst_arina S/A", atendendo 30 dis'
posto no artigo 127, n' III, do Decreto-Lei Federal u' 2.627, de
26 de Setembro de 1940, vem declarar que procederam a minu·
cioso eXame do balanço, contas e respec{jvos documentos, re

h;�tivos ao exercido de 1943. tendo encontrado tudo na mais

pe;feita ordem e exatidão, pelo que são de par6cer que sejam
aprô'vados, pela Assembleia Gera! Oi'dinaria a reaHz'ar·se em 25
de 1\\arço pl"Oximo vindouro, o Relatario, Balanço, ContaS' ê
todos.os demais atos da Diretoria relativos ao exercido findo
em 31 de Dezembro de 1943

'

'1.. Blumenau, 23 de Feverei�o de 1944
� OTTO HENNINOS
f ARTRUR FOUQUET

HEINl SCHRADER
OSWALDO NEVES ESPINDULA

CELSO LEON SALLES

e."':-t�lif,..�••:tf".(>,H�:4�<l t�.ii00@�+�li�_�lf���$.,,�. i:li:.L<t��%9

I QUBr8iS bõas fntugrafias B smiço J1f!pidü 1 ItProcl�r.e o

f O t O A MA D O II (O. Scholz) �
Rua t5 dé. Novembro, 596Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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HOJEás8,15
Um filme emocionante e divertido, alem de misterioso t

Conheça o "FALCÃO" o detetive romantlco que enfrenta Qualquer crime � ••. qualquer
-- No Programa: Continuação da serre -

"G-Men Juvenis Do Ar"
-- B�leão -- 1500

pequena.

, Empreza Força e Luz Santa Catarina S.A.

� ....

Assembleia Geral Ordinária
, Prinr!ieira Convococõo

II�
.

•

São convidad{}� O? senhores aci:�!nis�aG desta �G.:presa a �.e
reunirem em A�.semolela Geral Ordina.Iu, a realizar-se no ma

i vinte e cinco (25) de Março do corrente ano, 3S quatorze e meia
(14,30) horas. na sede social, a alameda Duque de Caxias, n'
7, desta cidade de Blumenau, afim de àeliberarem sobré a Se-

guinte
.

Ordem do dia

'��-.-'''-''''''''''--'-:-�'-.-'-.-

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

Redator: JOSÉ LOpr;S DE OLIVEIRA

\

":.Jt!-'- r.

l�-'

jogo realizado .Dominqo ultimo nesta cidade,
derrotou a S� Da" Blumenauense por 5 x 35

o Aval

------------�----___c_---'-----------��--�---

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A Brasil Aos Aliados No Suprin1ento De Gêneros.�Contrlbulcão Do
.

. J
_:____:__�_-,--:-:-�-__�--:- �-,_�-:-: �......."__.....,....,��__'_"''I!",,,."_��C_.� f$ ... l(....A_� � rq

RIO-So.b o fítulo ':0 destino dado á' carne que .

d'
. O mesmo vespertine diz que seria interessante !Brassil aos alíad.,s quanto ao suprimento e generos b dfalta", um vespertino divulga dados estatistieos ei- .

..

d
.

194? t
er qual a repercussão

.

essa exportação na .aconom.

nos alimen
...

tíeios, 8.e
...gnu 0.·· os. quaIs, em. .,."", expor amos .

d ii .. d j.. s, '1'
.

truí dtados pelo Departamento da Agricllltul'3. dos Estados 1 b d pl rva a .0. pr!) utor i}r��n, erro, quoe vem co.ns rum _o'" acima de 500 milhões. de 1 ras e carne .
. d _

Unidos demoDstrando a "substancial contribuição do
'.

grandeza da nossa pecuana a_tra,ves._ � var�a8 ge�aço€.,
..

.

�. .

.. . .. .. .. � . �-' .�'_A. -c +_.+.·_ ·_· ·_·...,-+-�+E...__·+-·+ +-+.-+-+-+-+-+--._.._ xv +-+-+_.,,�-.-.•-.-.-.-....__• .,....:.._;;.�..�+-."'""+.-..-+xx +-+�.�.-.•-+-:.•�•.- .•.-( .-�.- -+-+-.+-,-..=+.-..... ..-." . .. �. :�. ...: .�.. .. �. .. . � . ='" � .. .

I D A DE'I Terca...feira II MédlcoDE�;e�Z�d�.!!�":.e�!�!!�an"a•L 7 de
Consultorlo: Rua I! de FevereJl'o. nr. ? (ao lado da .. �

B LU L.- ENAU I··· d:� ..t;O

I' Pueric�ltura - Regimes'alimentares::�:ç:�a��:�c��a�:ltn - Avita-

1""I L..:..1944
minoses - Sifilis infantil e do adulto.- Manchas e Feridas em geral.

Cronica Socia
dividas PELOS MINISTERIOS Wanda Helena Zaguin!

. :frigor é Sabor
Das Manteigas a Fina flôr D
A cobrança. das

fiscais Guerra "Indefiro. A idade máxima
foi fixada pela conveniência
do serviço - a utilização dos
pilotos em todos os avtões de
guerra, Não pode ser preso
cindindo êsse requisito. Te
nho admitido á matricula,
quando a dlferenca é de dias,
nunca de ano, segundo me
diz a memória".

E'Ia veíu. E encontrou, sobremaneira,
Porque ê divina na arte do teclado.
E arrancou désta terra hospitaleira
Palmas febris de um povo entusiasmado ...

Vendo-se, linda, a tocar 8. noite inteira,
Vi tambem ressurgir 80bre o tablado
De mestres grándes - fi alma sobranc êira,
Num sorriso feliz e apaixonado ...

PELA PRESENTE PORTARIA, fica terminantemente proi.
bido o jogo de SNOOKER aos menores de dezoito (18) anos,
cindindo, os proprieiarios de tais casas na sanção legal, liO ca'
80 de desobediência á presente determinação.

Blumenau, 18 de Fevereiro de 1944.
OSCAR LEITAo - Juiz de Menores.

�••�,:-.",.•��.�+:�:.,-.'++.'+-."•••€ 0®••:+••+.• :••:':••�.�.+...+0

Rio, 29 - O coordenador
da Mobtlízação Economíca,

'Anlversarlossr, João Alberto, esteve no

gabinete do sr. Gustavo Ca- Ontem dia (J' do corrente, com: D. Judita Guilhon de Melo
panema, fazendo entrega de pietou. 85 anos de idade, o Snr. Deu-nos a honra de sua �vi8iia
um Ante-Projeto regulando o Germano Wagner. Rua Engenhei. a pianista de muito oolor, "([ue é
uso dos Uniformes Escolares. 1'0 Odebrecht, D, Judite Guilhon de Melo) di.
Examinando o trabalho, 01'- ---__ gnissima esposa do ilustre Capi.

ganízado pela _ Coordenação, 501'. Angelina Estevão - tão do Porto de Itaja[, o Cmte,
e comparando· o com os es- T1'anscorl'eu ontem S(!;lt aniveJ'8a,· Rui Gu,il!wn ele .Melo. Ela 'IJein
tudos hà tempos realizados tio l1atalicio o lO'. Angelina Este· até nós, acompanhando Wanda
pelo Ministério da Educação, L'ão, muito co'tnpetente ehaufer Helena) de quem foi mestra e a

O ministro Capanema resol- em nossa pJ'Gça de automoveis· e grande amiga) que ainda hojeRio) 29 - Pelo comandante veu designar uma comissão figura muito populm' entre sua continua pug1lando sempre peloda Base Aêrea do Gàleã(), foi para emitir parecer sobre o classe e em nOssa cidade. aJJel'J'eiçoamento da almaprediléla.aberto o voluntariado á Com- p
.

t t d
t /'

Panhia de Infantaria de Guar. rOJe o ora. apresen a o. Festejando essa data (oi afere· A' ilu.stre patric.ia e nob7'e
..•�Quanto tio uso dos uniror cida ao anivel'l!al'iante uma bri� ma, o n0880 ?'espelto.

'

......da, devendo os caodidatos mes, no corrente ano, e do lhanle homenagem no Bar. _._.•-=+_._+�._._._+.preenches as seguintes con- .,

P
.

t d C dproprlO rOJe o a oor ens- Avenida, Re'gi.stro Cl·v;1dições: ter 16 anos completos ção que ficam permitidos os Nascimentos I A
e 21 iücompletos; ter no mi- atuais, vedada, entretanto, a H<>b-\ifaçr.cs paranimo 1,65 metros de altura; Encontram.se em festas os seguin. .... • x. .........

,

·1 d t·
co .. f�cção de novos unlfor.

te"," lal'es.' cas�·"'mento'"ser JU ga o ap o na InspeçãO ., .. ""

de snude a que serà subme' m�. Comissão está assim fo1'-
- Do SnJ'. Paulo Meira e de FaÇo saber que pretendem 1(.. �

tido etc,,· mada; srs. Enock da Rocha D. S1'a. DorningG 1f1ei1'G com o sa·se: Alzirio Manoel de DeliS
x. x. X nascimento de um menino. OCO?" e UIIi Oieland. ele� natural :les-

. , p
Lima e "Uredo Gaivão, e sra. rido dia 4 do co/'rente, te Estado) nascI'do aos 23 deComo candIOato ao C. . O. Lucia Magalhães.R. Aer. José Maria Falangola O millistro conVOC<1U os

- Do Sll1', A1'lIW Simão e de D. outUbrod;; 1912, lavrador, viu ..

SolicI'toU em recruerimento ao b Sl'a. Cm'oUna Simão, com o nas· V0, domiciliado· e residentet'!o mem ros dessa ComiEsão pa� 1titular da pasta, que lhe fôsse ra urna reunião preliminar,
cimento de u.m menino, ocorrido em Ascurra, Comarca de oda-

••••• ++.�.���+.�.:.:lIí••�.:H.�x ®:+.:•••••+•••+...... \)�+�•••+.@ ddispensadO o retq?iSl,'to deoida. hoje á tarde' dia õ do cOl'1'ente. ia1, filho de Manoel de Deus e

..

�

e para se ma rlCU ar, sr' +_.:_+�_._�._•._ ..:_._+
- Do 8111'. Henrique Reckelberg, de Francisca Evaristo' Ela,

.

.

..

! Salgado Filho exarou o se e de 3m. Emitia Rechelber[J, com natural desle Estado, nascida

PORTAR I A guinte· despacho:
-

i ANUNCIEM NESTE DIARIO o 'IUlI!,_,imento de WJ.a linda meni aos lo de Janeiro de 1914,
na, ocorrida dia U da corrente. domestica, solteira, domiciada

Tl·�:::-,·:.:.:..;1�··1�;n
..

··m.:�t·�::·e"�·"··;;;;·1::.�}�·····':;i.:li;'· �:,�:l;Ut�:��:�;!��"d�: ;�[;�:�li=:éir:��l:�t:
� .. uma menina, ocoi'í'ido dia 5 do Apresentêlrmn os documentos exi�

COITellte. gidos pelo artigo 180 dI) C<ldigo

í',:: �':;���"::"''''''�������:.':.�
0�.�....:.:·U:••O;•.+.••�."�••� Civil. sob n' 1 2 4, e 5. Si �!.A enceradeira ideal pal'a o seu lar. O d ... alguem tiver conhecimento e

.

_

USO a expresao existir algum impe.dimento .le�al,\:
�. :t. �i" D t h I d" acuse o para os J�g�.,.",� {hreito.

.

i� VENDAS a longo p.::-azo a preços ao ALCANCE
B

eu se an,_ _, �a,.f!l."E;-"�rt!-tnifstM>e chegar ao c.o-De ordem do sr. Prefeito, torno publico, que no mcs

�:":: :n:ma. f.Ca de--fanricá I
nheClmento de tod:os, lavro o

PI.eede março se arrecadam oas tesourarias da sêde e inten- de TODOS. :1. .,.... sente para ser aflxado no logar
den.cias distritais os impostos de industria e profissão e ;1 j</'.,.K '1 do costume e P_ llblicado pela im-
renovação de licew,a, relativos ao l' semestre e ano in- í::.: Peçam denwnstmçc7.o sem comp1'omisso ._.,;,.�{. tüO,_ - • .0 emprego }a �x Blumenau, 23. de fevereiro 194

..

4
teiro respectivamente. � ../ �i pressao Deytschland, par.a Victorino Braga ! '>111.

Os contribuintes. que não satisfazerem seus pagamen-

l�:.
- a -

�_

-

r�
uma maroa .ne. pr.odut<! noCl- Oficial do Registro CMl. 1 I ,'f}jltos dentro do prazo acima, poderão faze-los nos meses de ./' : onal, consht,!l v!olaçao na

._+_.�+_ .._._._..._._.abril e maio, acrescidos da multa de 20010. Terminados os J
-

P d c"m"" ti..... f"lb : grante da LeI, pOiS represen-
.. ..

prazos acjma citados, serão extraidas certidões para a f�: oao ros O I y- \k I OS:� ta uma falsa Í.ndieaçãO de pro· Reconquistada pelas tropas
devida cobrança executiva, � .:� ce1ência, de graves conse· do Gal. Tito a cidade de LasUa

Dirljtoria da Fazenda de Blllmenau, I' de março de (: Curitiba BL.16i.lE NAU Jomville 1� guencia� para o público con- Londres,4 (A, P.) - 'Segundo
1944.

�

i! RU�F:HrhE NOVEMBRO, 681
. ;i sumidor" - diz O ministro de� inÍonllações do Quartel General

Alfredo Kaestner - Diretor. ��.::.;:..:x�,"'•• , �:x:.:.:.:.:-.:���� ,\rabalho [lO de�pacho pro� do Marechal Tito, as tropas 'd'Js
".,' _.--.....__._,._,............... ndo em um Iledldo de regts patriotas yugoslavos reconquis-.:-._:�_+_:.._._.=-�+�_._.x.-.-+E'+-.-"-+-.-.-.

I Dr. Ornellas Junior ��nt��é f��m:�t�ai�!�.s�C�y�� ��'a::z c!������'cJ�a������:u�;

I
. Cirurgião - Dentista da que. no Estado de Guerra Debrounik.
Diplomado pela Universidade de São Paulo com a Alemanha). em que +-+-+-+-+-c-:"'-.+"""'."-+-+

CONSULTAS DlARIAS -d s 8 ás 11 - das 14 ás 11.30 � das 19.30 00 21 �os encontramos, insista.a A T E N ..ç Ã. Oa
fuma recorrente, que se dIZ

CONSULTORIO· á RUA BOM RETIRO, 14 - B L UM ENAU
firm� .comercial e I!1�uB�rial ANUNCIEM NEST:r: .DIARIO

®
·••••••:. e O®•••� _ +.;.+•••.•@ Brastle.lra, em relvmdlCsr ®•••� .:-- �@

"Acumulando agtlà; entre as

I
O'uitos_ Arranque-os sls!emaheo- para 81, o uso de uma expr� ofemllvo ao decoro púbLico,

sUas .folhas os gravateis. (brome" mente, auxiliando a campanha essã� ,germ�nica" O
.
qne na ale� de �nCid.ir na. pr.�i,biÇ�o

liaceas) tornam-se fócos de mos- contra a malarià em Blumenau" 'atualwade e verdadenamente. estl1beleClda pelo Artigo 80,

Rio, 1 - Em solução a uma

consulta, declarou o mlnlstro
da Guerra que para o paga
mento da ajuda de custas aos

militares, terá que prevale
cer a tabela de vencimentos
vigente na data de desliga
mento e que relativamente
aos funcionários civis, deve
rá prevalecer a tabela de
venclmentos em vigor na da
ta que fÔ.l li mencionada van
tahem concedida e arbitrada,

xxx
Em aviso minlstertal, de

clarou o titular da pasta da
Cuerra que ficam os ooman
dantes de corpos e contígen ..

tes, pertencentes a Força
Expedicionária Brasileira, au
torizados a promover as pra
ças com o curso B 1 da Es
cola de 'I'ransmíssões; até a

graduação de 2.0 sargento,
inclusive.

mes nas escolas
Espiam na do céo anjos, que a escoltam,
Quando éla, ao piano, a todos enternece,
Porque é uma glória meça do Brasil.

.

J, B. R.

Rio; - O ministro da Fa-

"I
dinárla. desde que não sl:Ija,

zenda mandou arquivar, de íncompatíveís com os novos
seõrdo com os pareceres.lum estatutos; é interessar as su

pedido do Juiz de Direito da torídades julgadoras, quer ado
2.0 Vara de Recife, sobre a- mínlstratívas quer judiciárias
bono �de porcentagem pela fi cobrança das dividas fia
cobrança da divida ativa. No caís é tirar-lhes a isençao,
seu parecer, o procuraríor.ge- imprescindível ao desempeno
ral da Fazenda Pública as· ho dos seus cargos, Não me
sim S� manUestou; rece, pois, deferímento ° pe-
"Quando a essa era feita dído".

pelos juizos Iedaraís, cabia. O diretor-geral da Fazenda
lhes a porcentagem de 4010 Publica oplaou pelo Indeíerí.
"ex-vi" do artigo 2,0 do de- mente do pedido, não soo
ereto u.5.196, de 1927. �&S, mente porque interessar as
o cecreto n: 19.455. de 1930� autoridades [ulgndoras au
aboliu .essee vantagens o que mluistratlvas ou judiciarias,
teve a consagração do arti- na cobrança das dividas fis.
go S9, da Constituição de cais) equivale a tirar-lhas a

1934.. .

necessáría Isenção no desem-
Q preceito está em pleno penho dos seus cargos, como

vfg;ôr e é salutar. Como
..
se porque no serviço civil bea

sdbe e ensinam Carl SchIilidt sHeira a iêndencÍa atual in·
e Pontes de Miranda, os ·àís· clina·se para a aboUção com

positivos das constituições pleta do 8Ístemn de remane,

�ubstituidas continuam em fação v�ncimentos e porcen·
vigor, com a Iorça \.Ia lei 01'- tagens ou quotas.
._.•:_:.---:-:.--+-+-+-+-+-+ x .-:,,-.;;;;3.-+:-,,-+:-�-.-.

®......-.�.-:n-+-.-+-+-.-••-.�.-+..:t:0 Rachmanínov, Chopin. Beefhoven voltam ...

E a musica patricia se enobrece

O uso dos uniíer ...

Nos dedos desta fada [uvenít.,

Visitas

Aeronáutica
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