
". OTAVA 5 (S.E) -' Conquanto' tenha munioado oficial, dentro de

?alx�d? uma cortina de s�gr(3dos. .

sobre o
" 'alguns dias.

mquento quanto á rêde de espionagem exis- De qualquer modo, espera-se que ° Pri·

tent� no Canadá uma àltà. fonte -ligada ao meiro-Mínístro, Sr. .Mackensie King o revele

Governo canadense declarou.. ontem á noite quando as provas tiverem sido examinadas

que os desenvolvimentos da' situação revela: pelos Comissários Reais;

níam a exístencía, no país, de ums virtual
.

Os membros suspeitos da rede de, espio-
quinta-coluna, patrocinada pela Rússia, ungem, atualmente mantidos em custódia no

A�· b d
..' Q G. da. Real Policia Mo

..

n
..

tada canadense, per-
'l,guns o serva ores consideram tal fato to de Rockeclítfe, subúrbio de Otava, diz-se

uma acusação que poderá causar a ruptura.
das relaçães diplomáticas entre o Cana,dá e a

que são canadenses, mas, acredita-se também

Rússia. ou mesmo a apresentação do fato 08-
que alguns agentes estrangeiros poderão en-

A
r contra-se entre eles.

ranto li ssembléia da Organização das � Na. Fontes autorisadaa informaram que um

çõss Unidas. 013 rumores sobre o assunto são funcionário do Governo canadense foi preso.

al�lmantes e consídera ..se que, a fim de acal- perto de. Londres e ser.á enviado, de aVIa0

ma-l?s •. o nome da potencia entrangeira en- para o Canada. E' essa' a única prisão eon

vohrda no caso poderá BCI' revelado num co- heeída fora do Domínio.

Declarflçê®s .��� G®neral Graves
WASHING'l'ON, õ (S. E,) - "Nestas úl

timas quatro semanas a perda de segurança
para 08 Estado U [lidos, no que se refere a

"bomba atomtca", foi maior que durante toda
a guerra" - declarou o General Leslie Gro
ves, Chefe dos estudos sobre a "bomba ato

mica", referindo-se h descoberta de certos

segredos pela espionagem estrangeira.
l*_*-*

DiDI€nit�s R9fnltes S9,iétlcos
emlD fJjnnireal

MONTREAL, 5 (S.E.) - Duzentos agem·
tes soviético operam em Montreal, segundo
cálculos não oticísís publicados hoje pelo
"Montreal Star".
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o Gl"eiitllito das G5P!irtiçõês do VtUe do Italai'
����--�--��--�-
BLUMB�AU ·Oilarta.-feira 6 da Março d8� - Or. AchiHa& BlIlsml Diretor Reepoul!ll.vel -Ano XXII -tJ,i. lIa

Implrtantes questões ,entiladas na federação
'.

.

das . Indllslrias de São Paol11 '.

orl.e.ntaej9. p.ar.
a as elas SIS. I[

tania Devisate com

..
a �alavra, se

a,Cha,
m �s classes . c0!1ser:.:do

'. '.'
cOlis8rvadoras.

.

traçou um panorama da situação ras que, anl�açadas fazla� con

S, Paulo, (S.E.) _ O Sr.An� atual e do desgoverno em que
mo as perdizes que e�fIavam_ a

. .

'. .

"

..

'. . .' cabeça sob as asas" Citou, entao

P.'9.'·� ii R�gantina dftl inll1al na·
a falta de orgauizaçãoe orienta-

li (I Ne fi�i ii ..... ,
« ti 119U . P .

IR ção•. s�li�nt�ndo a necessi?ade
.

1Z.'i.'
'

�. 'IL
da éxístências de uma comissão

ra Igua, nua�nuer·' COllSa Ile exclusivamente para orientar as

� ", '.<.1 classes em apreço. Os homens

SlGi.I3�If�,)
da

.

esquerda en?ontravam-se
li�. 'lí1 @i 4' perfeitamente orgamzados e com

.'
. Rio, (S. E.) Falando a um jornalista brasileiro o coronel partidos e disso davam provas

perpn mostra grande disposição par-a a "charla", Tocando na sua sobejas enquanto que os da di

ferida recentemente aberta, ele continua em suas afirmativas: reita "tinham partidos, mas não

-Quando eu era vice-presidente da Argentina, mr, Braden tínhama organização nenhuma."

esteve, de uma feita, no meu gabinete, afim de interceder junto I Elevação do Custo
::.� noss,? gove�n� para que. a. Argentina declarasse guerra ao 01' ·d
E1XO. FIZ sentir aqu�le senhor o meu velho pensamento. segun-

Me VI a

do o qual o meu país deveria permanecer neutro no recente e Usando da palavra o repre-

maior conflito mundial. Foi nessa ocasião que o sr. Braden me .sentante da União dos Refina

disse. que <: Argentina estava' demasiadamente egoísta no seu dores frisou tambern a necessi-

ponto de vista.
"

'. dade de organização para com-

E, então, lhe perguntei: ..

bater as ameaças que surgem

.

-Que vamos dizer dos Estados Unidos que não tomou co- de todos os lados, embora os

�?eCll�ento da guerraAe 1914 «=: que na ultima conflagração mun- industriais tenham gsempre ma- \V'ASHINGTON, 5. (S. E.) - Os planos da armada norte-

Ula� �o tomou uma atitude �ep'ols de um ano e meio e após ter nifestado boa vontade em resol- americana estipulam que no após guerra haverá 7 frotas com

verificado que lhe era vantajoso tal procedimento? ver as desinteligéncias surguidas um total de I,Oí9 navios de guerra,

O.�migo-"-ass�verou P�ron dlrigindo-se ao. nosso represen-
várias vezes com as reivindica. No Pacífico haverá três esquadras e outras tantas no Atlan-

tante-e-ja pode avaliar o efeito que causaram .ao sr, Braden es- ções do seu. operariado, tico, e uma no Mediterraneo e aguas européias.

saa t?ínhas pala�ras; pois demonstrei. lhe que para a Argentina Nesse sentido S. Sa, solicitou A escolha dos comandantes das frotas reflete a nova "cons-

(Ide igual para 19uahj qualquer coisa lhe serve., atenção para a leitura dó memo- ciencia aerea" da Armada, á qual se referiu recentemente o al-

.' .

rial a ser dirigido aos seu ope- mirante' Chester Nímítz.

I"e'
...

m'.

.

-

S·
.

'0O
rários em greve, �o qual saltin- O quartel-general pa frota do Pacifico ficará sediado em

.

' tava que a elevaçao do custo de Peàrl Hárbor, . sob o comando do almirante John Towers. da

.

:' \ vida se devia á diminuiç.ão da frota do _Pacífico qu� dentro em pouco substituirá nesse cargo

.'
,,'

�

.

l1li1"
.
".,

'. .... . . produção Os aumentos de salá- ao almirante Ra.ymond Sp.ruance.

. 1..e.rC1 O' esp '1'·ho·IdOS ac.
arretavam os aumento.s

O álmirante Jonas .Igram será o comandante em chefe das

fi
de custo de vida Se os rE;ltina- frotas do Atlântico/entre as quais figurará a Oitava Frota, com-

.• ,. ",
.

.

.' • .

. . .' dores cODcordassem com o au- posta de poderosa força de porta-aviões. .

,PARIS, 5 lINS):-,-O jo�nal �Libi'es» publica boje' uma meo- menta exigido pelos seus ope- ':. A üitava.Frota operava no Atlantico norte e nas Caralbas.

sage� procedente da fronteira espanhola, anunciando que 40 mil rários, de onde tirariam a dí-;·:Wo·,.Atiai:;,fico ficará tamb�� a Décima 1!rota. comao.dada pelo

ale�ae
...

s

..•.. ve.,t.e,.ran
..

OS da

gu.
erra, es

..
�.ã� .ser.vin..

do

ago. ta,.
,no e.iército ferença,'

se não aumentan�o. O"rY'ic�_almiran.
te

, Bel'ohzrd. Be!rl, que

operar.
a'

.

nas Caralbas e nas

esp�nhol, camuflados como", «Exerclto .E�panhol Estrangeiro», e preço do p�oduto? .� ,P.W'.erio..r�gIões, do sul do Atlantwo.
. .

e9.u�p�<i0s �om armas alemas mode!-"lllsslmas e comandados por trabalhador e o sacrlflc;.�.:ll�S- ,

OilClalS .nazlstas.
, ."

.

.
.

sas reivindicações. Saliêntóú:,ain- do ,pã:o Aos transgressores se-I ��is brasile�!fos eRei'"
Ac:resceu!Q:. este despacho que Franco possue ainda 100.000 da que é vitima dos ·produtoll. riám aplicadas penalidades rigo-

�iII. . li. ..

marroqu111.
os .d.e·

..

su.a g"
uarda p:ssoaI e .que to.d.. as es

..ta.s. tropas
se O Sr

...Fernap",qQ .14arrel p.ro-I rosas téi!s com.o a suspensão da �9S nara comissões
encontra� prontas pa.ra, re.pehr toda e qualquer tel1�attva para o pos entã.o. 'ClS Ji€�m:t�5 medUlas entr�ga da cota de farinha.

!l iii

restabelecImento.da rep�bhca na E�panha. .
'."" para resolver-a:cr�e geral, pe- 2.) - Proibir qualquer ma- da OJtU ..

Tamb�m dlZ o ��lbres» que mu_meros homells, de 'cifmcia dindo:o,�.tudo. e ,a. .aprovação joração nos preços dos generos

alemães, e�ta.o trabalhando e� pesqmsas para a descobertà' 'da: da Dlf�torla da �eder<l:lfiiO das de pdmeira necessidade porpar- Londres, 5 (S.E.) - O Cou�

. bOI??a atomlca, nos l�bor�!onos de Granada e Sevilha. sabehdo- inâustria,s··para as seguio.tes su- te dos intermediários maiores selho Económico' e Social da

se la .que essas �esqulsasJa: passaram da etapa do Iaboratoriopa- g�S'tões;,. .,... .

Nesse ponto foi apresentE'.da uma Organização das Nações Unidas

ra lIa. fase experimenta!».'
:

"

.....' .

, ..

'. . .... , .'.. I'r - Permitir o uso da fa- 'visão dos negocias excuSOS rea-l elegeu hoje o Sr. Sousa Freitas.

:.-e ft .11
.

� ít'�-.«�.� o jf-��"-Ji:-I�_"�.1fl ...__•.
', rinha exclusivamente na fabri;. 'lizados pelos intermediários" I da. Delegação bras�le�ra para a

Hosftoitol absoluta;u�nte inofensiv'o para ca.çã? dO. pão suspendendo a. 3't - Obrigatoriedade de con�-! Comissão de Estatlstlca, e o Sr .

. .

.
' ...... '. : P131fi} EfICIente proteção contra mampulaçao de doces, bolos e truçao de c�sas modest�s dOIS Ger,:ld? de Paula Sous�, �am?en:

ellr'7le'l ;.PICADAS, D,E MOSQUITOS' ,gulo�emas que,alem de s�re_m quartÇls, c�zmha e banheIro p�- brasileIro, p�r� o Connte T:C�l-
IA:.I.

. .. f : t
..
'.

.

fi vendidos a preços absu:dos. ?,:o ra as. fabncas que possuam maIs co Prep�ratono da Conferenc�<t

.Pt\: rOi 1Use ...Ofli, re!?re��!1t�m o fator alimentlcLO de 500 trabalhadorell. lnternaclOu?-1 dG Saude�

Diai'lo' Matutino
anual
semestral
avulso

Cr$ Go,oo
Cr$ 85.00
Cl'� 0,30

o.

I:"
-�)

A «British Overseas Aírways» atravessa o Cóntinente Afri

cano. - Um aparelho da E.O.A,C. amerísando no aeroporto da.

Marinha de Rod-el-Farag, no Cairo, sob as vistas curiosas de

uma multidão de egipcios,--·::British News Servíce>.

I .. nova Irlta de Ullerra
Estados Unidos

dos

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



cf· PrOCUflõ-se li Causa civis, oom''!�la.!, :��f��:-:ÕS�I!rr. ·�efdi� p!p?IDr po!o Mayerle!i'i: I e trabalhlsta.c-Cobranças e contra- • • l'!l • "ii. ." 10._

pROCCO��R�R alugar. ou tos. - Constit,.1.Úsão detsociedades tn�dico Clínlcageral Especialista ; Medlao asslstente do

I f
-

,'1

'" t f l;,_m �tano. Anonimas e c.

em molesttas 'da garganta I HOSPiTAL SâNfA IZABE.Ln orrnaçoes nes a o na ou com do i I ." I. . .

de Sekmbro-Blnmenau. 6.�61 li D V O G A D O Ope ....açMs Consultas' 10-12 hs e 15-17 hs çaa, �[l�t.o�.e operaçoes
. . .

__ ....__ = Bscrítôrío ; Praça Nerêu Ramos, 81. ' • .

,a 10 lagnosueos

I; ;1"
TCJ. 21· Res�d. Hotel PON'l'O CHIe CLINICA GERAL BLUMENáU . RUA PIAUí, 2 '. -0- BLUMENAU -0.-Precisa-se . .�"-.,_

RIO noSU� I
.

_�

I Dr. Affonso B.a!sini 20 Taballino NOBREGA Dr. Arão Rebello I DR. i�!��A��lSIN!de bons IDP.C3lJicos e torneí- Medico E.specialista em Edificio da Prefeitura Jr08. paga·se bem. Informa- doenças de Crianças Eacripturas. contractos. procu- Advogado J - - --

ções com. o sr, Hans W. .

e da Péle rações. protestos de latfas Escriptorio 'Rua Paraná, 31-A·leL 1436
Fehrleç na oficina anexa a '.

Compra'e. veQdade immoveis. i [111 PIiIlFl\lAUFabti.ça de gelo. Blumenau. nua ti de Fevereire N' 1 d d d Alameda. Rl'O Br'lUCO 1 D;uUm�,r
i'\ confissõe� e ivi a, atc. M '

. EMPREGADA - Preclsa-se !iI ...."""""__.................---................-.......-.....-____ _ __" '"''"'_�='"''''''''''''H='''''''.'''''_......''''=-g;:''''..''''.=..·'''''''""""""""""".=

de uma Empregada. paga-se
bom ordenado. Imfol·m�ções
nesta Redação;

.

3Vl

��,�����������

111111
fi 1i00� .. ft1rIl •• .ot."" 1141"·" •• _fi_ � .. ,,;, !I- <1111-<11.' oi" ••• iii. _a........... .. .. ",oi .!!i ••• , .

I
Dr. Egon A. Krueger

_

.. Medico Oculista -

t�.e.�de�;-=I[ .

Uma casa situada á Rua
Minas QeI'Hia, nas imediações
da ponte em construção;

.. Tratar â Rua ,Miras Ge-
rais, 62 3v2

Yende-se casa de materíal,
.

com 28 morgos de terras,
frente de 103 metros, conten
doffil3morgús de mata-virgem.
Informações Deste Jornal com
o Dr. Achílles Balsíní,

Consultas: das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas.
Atende exclusivamente dentro da especialidade

Vende-se casa da madeira,
em. ótimas condições (S mts,
x 9), com terreno de 45 'me

tros de frente por 40 de tun
do; Intormações neste Jornal

· com o. dr. Aehíllas Balslní.. I
· Vemule-se Por motivo de

v.iagem. uma completa oficina
mecaníca. Vende-se também uma

(Ex-assistente do Instituto Penido Burnier) de
- Campinalj" -

Consultoria: Rua Candido LOpes, 50 (esq. Rua Dr. Murici)
- 10 andar

CURlTYBA PARANA

Escolha o Livro de sua Preferência
Entre os dez (10) abaixo relaclonedos, que lhe será

enviado, gratuitamente. desde que V. S. tome ou reforme ao

sua asslnatura de O JORNAL, por um ano, no período c�m.
preendldo de I: de no vembro fi 31 de dezembro de H}40. A
remessa do livro será teíta 30 (trinta) dias apôs a entrada
do respectivo pedido. O JORNAL, o líder dos «Díartos �s�
socíados-, apresenta diariamente além de completo servrçn
telegrafico do Brasil. e do exteríor, seções especiais sobra
veríos assuntos e artigos assinados por colaboradores na

cíonaís e estraugelros universalmente conhecidos.
O JORNAL, o mumttno carioca. mais Iído no Brasil

Analise, confronte e passará a ser um assinante aatlstelto
do O JORNAL Faça o seu pedido, hoje mesmo, ao nosso

agente local ou diretamente á Gerencía do O JORNAL -

Av. Venezuela, 43-4' andar. Rio de Janeiro D F por meio
de cheque, vale postal ou registrado com valor declarado,

.

Os Livros São Os Seguintes:
tniasao-s ouenun neunotae; O Grande Ditador - H. G
Welle; A Estrada de Chiang-John S. Hurst; SIlencio em

IrSingapura-Jorge Welle; Serpente Iruiomanei=Tien onu»,

I
Traidores da. Ameriea=-Johsi Roy Carls:m!' Os De� Manda.

�

mentos-Varws Autores; Negros da Ameriea=Reâ OtUey-
Trto=Dorotheu Baker; O Grande Pecado-Elorence Ber
nard. O JORNAL Assinatura: CT. S 90,00.
�-�,.,..�-...�-�-�-.....( O.�""'�-<.,-�_�-�EE�-.:-��

i: I'
.i ....•..:S;J.....

'

.Co"y

com viagens regulares entre Itajaí ,-- Santos

36 - E�l1d. 1®a��!!' e ··@;01i��@·f �
ITA.JAI' - RuI'. Pedro Ferreira Doe, 68/7� IL

motocicléta DKV - 9 H. p. em Despachante da Recebedoria do DistrUo Federal (M. da Fazenda}
·

perfeito Estado. Tratar á Tia- J;.scritorio:· TRAVESA DO OUVUJOH N' 21 . lo andar - H 10

vessa 4 de Fevereiro, 8. Encarrega-se com Eficiancia e Rapidez de:
�-Sl>:-�l",��_,.�-·ilt:-$-§I!"""�--4) Titulos declaratoríos - Naturalísaçâes - Retificação de
• Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa
�'_�_'���iil!���ti't�� de Autos - Certidão de Renda - Serviços em todos. os

II fi lIinisterios - Regístro de Diplomas - Procuratorios -

� ;,., f'" f"" � Serviços na Policia - Permanencia de Estrangeiros - Re-�
..

���ã"}.ft ,�� n�!mftnwlft �
d f·

...

d
..

D C I Rs��:,�.,�.�,f.! 'f�;'���Hil�!�-

I
gistros e rrmas comerciais e

lll.
U
.. Stl'I8.1S

no - ..
- e·

'" _"o ,,- u �âHj!.®a �

'II
gistro Civil - �e�ificações de nome e filiaç�o -

��il!i"*,Hi!iiFiiI ...!it Certidões para embarque.
.

I Hegis!ro de Criadores - Serviços no Dl P.
5 ...rQ'!t'(ls da prtmiíirfl. Recebimento !la contas !lO M. da Fazenda.

�. - II
Rua M.Branhào I

-�=�==-_. .:;::;.,��""'""'...-_--==::...::...::...::...=-::....::...::...;:...::::_::..,::...::....::...=-:::===�����.........
Dr C A1rl *�:t'i���"""""'�1;e

." ;��&�W'tfo:.�
. Es.H"ECI8!L�S1fA

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
Molesth!s das meninils e moças, mstufbiQg di< i(fai1e C.mCiS. Pa,·
tllrbaç39i ileurO-gl�Dduldrefl. OPE�AÇÓES. do "l.;í0�·IJ, C'J12l·jcS. �

trompas. tumôres. a�endlce. bElrnms. SaC. ri
mõlermocoilf,mlat:ih:i - OmItiS Ci••1�3,

CLINIOA EM GERAb
Cf.lH!Ciio, pulmões, rins. IlJ. IUg�s!lV€l.

MédICO por ooncnrso'do Serviço Nacional .la Doenças Mentaie, Varlces a Ulceras .• DOFJnçil8 '!'rO�ÜC;Hlll.
Ex�interno da Santa Casa e do Hospital Psiquiá.trico do Rit, cor�s.: Trav. li de Fevereiro N.3 (em frente !lo i19lei Vlt!lr!a)de Janeiro, Ex·médie.o assistente do Sanatól"Ío Rio de

Janeiro da Capihàl FederaL RF.SID.: Rua São Paulo. 50 • FODO: 122fi. _. B t u lVi 3 W lA U

CLU11CA MÉDICA - ESPECIALiSTA EM DOENCAS NBB'lOSAS.
..g 'fi - -4& ,*!!Ii_�:IF�=,����

GONSULTOano • 8 (j A P B L I P B ti C g til ! D T

falh.rijf'i� � '" '1i'1{;i'@��í;;;-l\� IiEQificío Amelia. Neto) uU .l3uU �e 11 �.!'J1i!.;"iJilli�

f L �� 1.5AáSN19 ;o�a� I fi BlumeninJ tida.
"II' ==" ".- Tintas � Venlizes .. ��at®ir!a� p'lThra •

de Colonia· Prado :0R�t�o1i: Menor Pinb.aras em G®f�j 11E·'1 z' ..( L� eofcontra.-se a !emla. nas Tint:i�;:;n�!sna��� e:;�".���:ist:iSarmaclas e urogarlas. ll_"... • "",,-, u�tj�J.",�_,_��_�.
O;;"-'-'�!!o.-�-Jf��--§-4f.-. o··ti.-AA-�"-�-�-íII-�-•..."....-� I o .....�......4-:..:-:.t-�_""-...-��-� õ?--'<'l"· •• ·''''-'''6''-"''f· ·-'�'"·-ri;-"">-·''%--'"

I O t· riQdeAnáli es
15 de Novemblll 588 ... Fone, 1201 - Blumenau

,,� I E I L I N G E R & C I Ado rnELHOfJ DOS mELHORES . "1'
.

.

.

_t-_.;r:_"��=�:J�_:::::_;;::�Z�_;:�....i�_tt=;r=_��_;�_.�_oo'_;i'·_,·l
.

A ';E1!itõh�2� ��R�E�t?�1�� EXAmE5:
·

'0.rI.riteacão auxillaTfi .. .� I ) 't t 1

1 �.Híl]i·1i�f .

URINA (completo B pardal com dosagem)--'-f.EZES (Amebas, vumes, sangue ocullo-ES 1
no era a_�i�n.;(j aa�",.&�.t'!>'i. CARRO (pesqulza de oocilo do Kúch)-SECREÇAO (pesquiza de diploeocos. ele., espermato-J

M•• liS

'1 f�' �!li. f�iíi'" fl!lCno zuides)-SANGUE (Sorodiagnostico d;:; Lues (Reação de Kline). - pesquiza de Hematozoario ;;:'-'!!.�-"��';;'-'.�-tífl'-<ji--ª,. ....í.t�(iJ
'.

".
'. lua l�an,�,�tJ. u !n.m· (rpafaria). Contagem de globqJos! tempo de coagulação e de sangria. dosagem da Hemoglobina,

.�. ['" vi�t� n".J..�.I.R fil nl'� fôr glico e, acido urico, reação de Vid

.. ai. (Ti.!O).-UQUOR (Exame citobacterioscopico. reação de J Arrancar e destruir erra ..

I [li.v ..
� E� a 'ii �J".. i Kahn, etc.)-l\lUCO NASAL (pesquiza do Bácilo de Hansen)-ULCERA (pesQuiza de Trepone-. vat:18 é contt'ibnir pal'� o

I �J '. f'P��!'il • ma palidaJ-SUCCo.,. GASTR.I..C.O {ex�u.ne com.pIeto, .. dOS3.gem da acidez sangue oculto, etc.' I d
U

• -.
dI"-,' .. u.;i.S não B IUbbr� &

'.

FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE . esaparemmemú a ma al'la

._ J.I Instalação moderna: e.stufa, auto:lave, eolorimetros, etc.
. em Blumenall,

IPERQGY VIRISSIMO

".1. 9'1t'i 4J'

Dr. SANTAELtA
lJilliomado pOla Faculdade NacIonal de Medicina dD

Universidiula do BrliSU

:..c�..... '.
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J}. prudencia., C_�pitalizaçao,. I,Si:��a;,�� B�:efti����v!aSI -:;é;W4'Gr-�(�,��;\";;$Wwwm�T'�"""1..' '.

. ..

' ACEITA·SE I;; �1 �
'"

I �
...... ;;;i.: Amortização d� 1 de fevereiro de' 1946 �����!%��I�!r�o� p���;:. I� p -. �:5 p.� I::IlHo Sorteio de' Amortização l'salizado na séde da Companhia com Maternidade em Itoupuva �ítH!iii1 ":'. '1�",. íi
., .'

a assistencia do Fi.scal Federal. na presença de portadores Central. Tratar com urgen-
dá titulos e do publiéo, fóraci-as 6eguinles eis. com a Sra. Egli......., !túupa-
Cornbinacões Sorteadas: v_a�C_e_nt_r_al_. _

.

"p L À N
".

Ó ccA))
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NIII 01'1.11 e no. 1... ·

i' ':ia� deve falta.

E V T ;\ Z' M ti X L K
!' KNOll i

QNM
',Q V Cj
S X S
.,

-. N I Cj

qpe foi vivamente, acolhido por seus colegas, e con

.'1'
SIderado o mais valioso para auxiliar do clinico. 110

..
:.•..' ",. tratamento f.!a- Sífilis e suas manifestações: Moléstias

da pele. abcesos, chagas, darrhros, eczemas, escro-
.' fujas; fócos de supuração. inguas, enfermidades do

I'
fígado, e::;t,1mago, rins e intestino.

'. ..' .

Se.u

".
US

...
0

.'.i.
m

..

' põe-se: .é r.ácil
de tornar, pois.... não.. I

-

eXIge dieta sem resguardo. .'

,
"

'

.... N.80 EC.
f.�IAilfiIt.d A Mjiii'iiii�aa
. ""!"!SIi!'#' ...e

Sempre foi e
�

ontinú

P L·· .•·A· N o nB»
Do 7.0 ao 12.0Do 1.0. ao 6.0

DM 2 I Z7 GR 26 lT5 AR 19 XX 18
KL 16 IX 341'X 16 XI\34 OUI8 NG36

Telefone !248 -'- Rua 7 fie Seternbbre

Fornecederes de AlhH1dras em Geral
.

.

l y�n!!�P,,°l'-!:'.�o;__Vl��:!��!'
,,"

Não há mal sem remédio
'Desde Iongas éras a Sifilis vem espalhando a

dor é a luto entre' a- humanidade, porém, a sábia
Natureza deu a certos vegetais propriedades depu
rativas valísiosas que muito tem servido ao homem

',' imprevidente.
. .

O nntvel especialista inglês, Dr. Fred W. Rê
mano, estudando as plántas medicinais apresentou á
classe médica o Depuratívo Tonico.. .

Caminnões de 1/2 até 10 toneladas.
CAMINHONETES

Especializada em concertos
de Maquinas de escrever,

RADIOS e

Aparelhos elétricos:
Rua 15 - 770 - Blumenau
.-..�.-.:-�-�-itl...,...-.t

São Paulo
DISTRIBUIDORA PARA TODO o BRASIL DOS Al'EllvIA

-

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGElfAL
uROS5CLERu DE FABRICAÇAo DA crx. PROGRESSO

NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS E CONEXOS»

-----

:':' .' AUTOMOVEIS
Veja que luxo.. e depois veja o preçó do DE SOTO "Di.

�'""""'-"""<"""_'"�,_",,'>4,,,..,,,,._ ,�".".-,

.'. . dlómar",-Agente exclusivo
RICARDO OEEKE

Provisorla�ent�-'-á rua Brusqne stn+Blumenau-ex; põstal 119.� ,r-
.-"-"_,+:-�-:"-,.-�-,,--. 00 �"""'�-*,-.-\fío--��_.,_'à\""••-'4ô-__�-�--�-�_"_"-ãI

,:',� .'

R

O
S

CONCENTRADO_VEGETAL DR o S I C L E R� á bcse de
TOMATE - SALSAO • ESPINAFRE •

Misturas para sopag_�ROSICtER" á base deAVEIA-LENTILHil
EnVILMA-soja FEIJf.O BRANCO a PEITãO MULATINHO.

KETCHUP "HOSICLER" em dois �ypos: PICANTE E DOCE.

I Extrato de malta °MALTEMA PURC"

C EXTRATO DE M:lilTE aIv!AL'fEMA�

cem éspinaba a tomate

L FARINHA DE TRIGO MAL"l'ADO °MALTEMAc

E VIC."MALTEl\,.'.U\.".

� DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA�
� CAS - BLUMENAU - IBIRAMA - RIO DO SUL - GASPAR-

ITAJ.lU � TIJUCAS - Snr, WALTER W. BERNER - TELE
FONE 1.193 - BLUME..l\IAU - EST. SANTA CATARINA •

._.-.-.-.-v-",��.-� o$i-""--C>"""*,"-+-+-.-+-{II-'.

m" �·�Mim�miit€�QiIMit*.ew

Apare!hos de Radio
da R C A Vitor

de Iodos os tipos e (amüflho� Ol'!

C�sa do Am�\l'icafnHG S. A.
Mercado de AlIlomÓ�ellt

�WA%4waw2!A�ttM%t::�'M:;����OO&wnnl
foto AmRDOR (G.Schofz)

Recomenda-se pelo
Esmerado ServÍço

Rua 15 de Novembro� 596 !�

'_.,�'
""'+-':- .:....:�: ...�.
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HOjE. A'S 8,15 Hs
Edward Arnold- Fay Bainter-Richard Ney e

rs na super produção da Metro:

do Aço da mesma fempera
Um drama que arraza preconceitos, glorlflcando a alma! Com
um scast> de primeira grandeza.;. argumento original e inter

pretação magnifica, esta gloriosa produção agradará aos arnan- ,

tes dos filmes verdadeitamente bons!
Acornp. Comp. Nac.-Universal jornal e «Ainda que pareça

incrlvel=.
Platéa 2,50-112 e mil, l,50-BalcãiJ 1,50-112 e mil. 1,00

\!>.;_....;_.•-.-�-�-..- ••-�-. o • ít.... .--�-... ---fi-�-.
o-mElHOç:-� 0"05 rr'!';=::lHOR(::::S

Urgente-�:!��!�oP!�t�!�u ::J:��t� o-:"':��--_;-,,--..�.
Chacara Vitor Konder, uma boa. CASA DE MORADIA. ou

TERRENO, situado bem alto e seco, com os. 30 metros de rt�-r.m:··:; >;'·�'i!�i��7.':-;;;Y�;�1'Tj
frente por 40 metros de fundo.

_ 1 ��.� CllJi�j�. :ioclai �f
Demonslração da Conta "lucros e Perdas" n�f. ao 9a .. ! =:�.$�ê:'!�'���

>

:'::-�:"d����

lanço encerrado em 31 de Dezembro do ano de 1945 Nascimen'ios

Débito

:
.. -Jl�-!J.--.��_.!J-iI[-.-,:,,� o $-." .-__���_cl''}-_.·", .. �.�. o "'=�€;'�"'5l!'''''���-'-�''''''''� I���SI-: �\.".
t Procuro com ur-aencia f

-,,-_

� �
.. ·VENDE· .!' •.�� ..

... �

� !
� para. a Praça e o armazem. Jndíspenssvel onma apresentação e �
• conhecimento profunda do ramo, sendo muito preferível que tenha �
+

trabalhado como vendedor no varejo. Deve estar quite com o

serviço militar. .�
. J.
itll, Rodolnho Kanrr]t:f #f.,.r' ii
� �

gi_..jt.....,.._�-�-�-�-.Jt-:li-]j o ..-�..........III-,@I-��--iII--� o �-S-q?;_--'f,,--<i?·_�-·_·�_,�--�-�

r�; ;

,{ç:; j>�.: _," ,�-_?:;. -:.
'

'c_ --,-o'
, ,-

.':,',_:o�,:�f,: o. Industrias Reunidas
Testo S. D.

Relatorio da Diretoria
Snrs. Acionistas.

Cumprindo. o que determinam as determinações .legais e e�
'tatutos da Sociedade a Diretoria da So,ciedade Anômma INDUS
TRIAS REUNIDAS RIO DO TESTO SIA: submete á Vjapre
dação seu Relatório, Balanço e demais Contas referentes ao se

gundo ano de sua exístencía o exercício de 1945·
Apezar de nossos esforços não nos é dado o. prazer de ofe

recer um dividendo aos nossos acionistas, conforme. porem consta

da Conta de Lucros, e Perdas que pnblic':lmos junto á este, con

s�guimos amortizar os prejuízos do exereicio anterio_r � c�iando
ainda os fundos de Reservá. Fundos de Depreciação, ficando
ainda uma parcela de lucros suspensos para o.novoexercicio.

A situação da Sociedade 'fíca bem esclarecida pelo Balanço
publicado junto a este e para mais informações pomo-nos á in
teira disposição dos senhores acionistas.

Estes snrs, Acionistas o Relatório. que submetemos á jul
gamento·da proxima Assembléia, Geral Ordinária e

.. aguardamos
o vosso franco apoio na aprowação de todos Doeumenos que
apresentaremos á julgamento.

Rio do Testo, 22. de jaOl.eiro. de. ·!�946.
Oswaldo Luiz Fie.dlee, Diretor Presidente

Waldemar Selke,· Diretor Gereute

Pemonslraçãil do "Ativa e Passivo" rei. ao Balanço
.

t!DcenadíJ em 3i de Dezembro do aDO de 1945

A ttv 'o
lmobilízadp
Imoveis e Bemfeitorias
Construções

26.743,10
239.472,5°

EBta1:el .

.

Maquinas .. e. Instalações
Moveis .e Utensilios
Veículos e Semoventes
'Sacaria

333·945,00
8.619,30

9I.970,OO

]JisponíveZ
Caixa
Bancos
Estampilhas
Realizavel (t Curto e a Longo Prazo,
Títulos a Receber

.

Deved: p, Titules em Cobrança
Seguros
Mercadorias
Coutas Correntes

Contas de Compensação
Ações em Caução
Avais

3I5·30
154,30

2.6II,OO 3.080,60

54823.4°
75.536;60
5.193,70

244.455.60
27.385.40

10.000,00
5°0,000,00 510.000,00

asaI ve
-. Não Ex(qivel
Capital

. Fundo de Reserva Legal
Fundo de Depreciação

Exigível Cl (lurto e l� Longo Pl'({ZO
Bancos Credores
Contas Correntes

Contas de Compensação
Caução da Diretoria
Credores por avais

Contas·.de Resúliado Pendente
Lucros' Suspensos

600.000,00
2·500,00

21.368,30 623.868,30

348,101,00
144455,50 492,556,50

IO.OOO,OO

5°0.000,00 ;) IO,OOO,oo

14.924.40 14.924.4°

1.64 L 349,20

Rio do Testo, 3 r de dezembro de

Oswaldo Luiz.Fiedler
Díretor'Presídente

Mario Razzini,

1945·
Waldemar Selke
Diretor.Gerente

Guarda Livros R. 105°1

us
Jean Roge.1

Juros e Descontos
valor desta conta

Comissões
valor desta conta

Impostos e Selos
valor desta conta

Despezas Gerais
valor desta: conta

Fundo de Depreciação
transferido pa. esta conta

Prejuízos a amortizar
transferido pa. esta conta

Fundá de Reserva Legal
transferido pa, esta conta

Lucros Suspensos
Saldo que _

se transfere

2-457,80

164.173.40 206.304.60

2 I 368,30

9.591.90

2.500,00

• 254689.20

Credito
Mercadorias

lucro verificado nesta conta
Rendas Eventuais

valor desta conta
Rendas Patrimoniais

valor desta. conta

Rio do .Testo, em 3 I dezembro de 1945.
Oswaldo Luiz Fíedler . Waldemar Selke
Diretor Presidente Diretor Gerente

Mario Razzíni, Guarda Livros R. 10501
I **� . ")' I,:; I" fi!t1

Parecer do G1JnsBlho Pisoal
N6s abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da SO-I

eiedade Anônima INDUSTRIAS REUNIDAS RIO DO TESTO
SIA. especialmente reunidos para tomar conhecimento do Balan
ço, Inventário e demais Contas referentes ao exercício de 1945.
após detido exame .do balanço e todas contas que nos foram
apresentadas bem como as informações que nos foram prestadas
pelos membros da Diretoria, somos de parecer que devem ser

aprovados todos os átos da Diretoria, o Balanço e demais docu
mentos referentes ao exercício de 1945, por termos achado tudo
em plena ordem e constatado absoluta regularidade.

Rio do Testo, 22 de janeiro de 194ó.
Arno \Veege
Max Meinicke
Arnoldo Rãss

"VI GEM ESPECIALIDADl��J
CIA. WETZfL INDUSTRIAL ,OINVILLf (Marca Regip,tradf�l

nãn deve faltar em cass 3lguma
&

Com o nascimento de um ro

busto met�ino, encontra-se em

festas o lar do Soro Max e Do
rotea Sch\vab.

- Acha-se em festas o lar
do Snr, Alfredo '-e Cilli Budag
com o nascimento de uma linda
menina.
-, O lar do sr, George e Ro

sa Baumgartem, foí enriquecido
com o nascimento <de um garoto,
�,;""�"""",,,,-.�""���I_§ig_�"""�.....:fl.
�.. L�-'''''i'',I'.,r� -�'�"�<�
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