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RIO. 6 (5. E.) - Segundo consta o Governo está ela
borando um piano a ser pÔ"!'j em execução brevemente,
destinado a melhorar as coudiçô es e baratear o custo de
vida, o qual teria sido ahordauo na recente reunião Minis

terial, qtieudo dos debates em tôruo da situação ecenomlco
füwllceira do P&Ís.

O plano, ainda em elabnração, compreenderia o esta.
belecimento de preços-teto. isto é, a tíxação de preços
máximos de venda das utillrladcs, prínclpalmente 8S neces

sárias á altmentação, vestuar!o e IDe'Íicamenlo.
BtUMUAU Ouinta-feb;'a 7 l1e Março i1a Ul46· Dr. A�hm02 Balsini Diretor Responsavel ·Ano XXII u N. 119 A par dessa medida. é pt'I1d"melltO co Govêrno Iomen

-1'-'�����������������--�����--������-.��-'�.��.-.��-.-.��- tal a produção de lodos &B ulilldede� cUla escassez ou

lo' de e·.·· d-.· ii En.gellLl'uro n.ftl'.preços aconselhem fi medida, que terra li acompanhe-Ia
'.

.
'. . II Iltil l\\tUiIl 'outras provld -nclas, como a questão dNJ transportes e o

..

'. '

.. �' •

Od b hl aprovettamento cie terras até agoru ínaprovettadas.
e rec

.

A execução dessas meutdas geria controlada ne-

)....._.�...•.-.�.•...�..� lnstrucões aos senhores Encontra-se em nossa clde-
la policia, através da Deleg_a_C_'ia_-_d_a_E_c_o_n._��m_i_d_p_OP_U_la_r._

'" ii de. vindo dó Rio de Janeiro,

contribu intes gdeenb���t�,ir.�s:���:�:�aR�!�iNovos Ilreço:§ I�ara (I pi1J, eer-
cola Nacional de Agronomia "
e Professor dos Cursos de VAIma'S e lfl'lg.�r;l�.� B�n'�ralfllso Delegado Regional- do Imposto de Renda. nesta Capital, �. .."'.tl'íIl �',@<ii;jdi� >q,., I . ���.

.Aperteíçoamonto e Espeeía. v � ",,,,,,,,,,,CJ6 .. <m
leva ao conhecimento dos contribuintes; pessoas físicas e jurídí- ltzaoão da U.níversíõade Ru- R O N E

.

j\ 1 dE' Po-
cas, as instruções seguintes: y I , 6 (ti. {_) A ue egacía e conorma

PESSOA· JURIDICA
raí do Brasil. pular tabelou o preço das águas minerais El das cer-
Ao distinto blumeuauense, .

I) - ás firmas e sociedades que tiverem o capital maior que vem se distinguindo em vejas, nesta Capital.
que Cr$ 50.000,00 ou aquelas cujo movimento bruto anual exce- assuntos rurais, apresenta- A água mineral
der a Cr$ 200.000,00, terão o seu lucro presumido arbitrado so-

. mos nosso ab raco de bõas enquanto o preco dabre a receita bruta, em 20 ajo e 30o/io. respectivamente para o
Y

.
.••.

vindas. fcomércio e para a indústria; a garra a.

2) - o coeficiente de lucro ora arbitrado, elevar-se-á nos �JNUNCIE:M NESTB DIARIO O quilo do pão foi tabelado em Cr$ 3 00

���:a;seguintes. gradativamente, até atingir 5° 010 sobre a receita

Om a a �Io ral o
o hllquerito sobre

3) - o artigo 38. do D. L. 5844. de 23-9-43. exige que as
.

.

.'. QS·.•.�" -

cy� peg�éci&}s de finao ...

pessoas jurídicas entreguem suas declarações, com os seguintes
.

.
. '. U 1W-iJ ..

�

��c��:���:;s��:����:d� �: �:�fq�erd�a�;�o ���e�iv�f�s:�U!��� C IIiIII II-51·· s r· 'I� '1- �.'.i,(�� 6f&�.. Ci�t��II:�s.�e) al�d��!
ceder imediatamente ao exercício financeiro em que o imposto � �1! ��. ' trabalhos dafor devido: � "''- ta-se que 08 <

ab)}
- c?p�a �o dbalanço de atidvo e passivo; b'e'Igas' DI"la·cil � li'u;n!�pi� Corll!�l:Jd:ãO Ide InQ1uérito in-

'.

- COpIa da ernonstração a conta e lucros e perdas;.
. I II lu� IilClii�� y�V cummc o (e esc arecer as

c)' - demonstração da conta de despesas gerais (inclusive transações do Sr. Hugo
das subsidiárias) por natureza de gastos;

d' O �� I Borghi com o Banco do
d) .� demonstração da conta de mercadoria (ou correlatas),

.

A novo' g",.o••O.-_· W�O�e!�W"'�f:i� 1fabricação ou produção; U II U till!llíl ti �'Iik':l'�tílmü�u Brasil prosseguem regu ar-

e) - relação discriminativa dos créditos considerados inde dO pleit� mente. A Comissão, com-

provisão ou de lucros e percobráveis e debitados a conta das, U I li � posta do Almirante Frias
com indicação do nome e endereço do devedor. do valor e data BRUXELAS 6 (S.E.) - Au- cialistas com seu sessenta-e-nove Uou tiuho, General Scarcela
dovencímento da dívida e da causa que impossilitou a cobrança; guste de Schríver.chefe do Par- lugares c.onquistaram mais cinco

I Portela.
e o brigadeiro A.

Para as sociedades que operam em seguros: tido Socialista Cristão (integrado lu�ares, ja que seu numero an-
ouino Granja sob a presi-f) - mapa estatístico das operações de cada semestre' por católicos}, foi, comissionado terror era de sessenta-e-quatro '1. ' '. _

.
'

g) - �elação di�crimjnati�7a dos prê�ios recebido com
J

indi- pelo príncipe-regente. Paule para Quanto aos comunistas, aSSina-I dencia do primeiro, esta

cações das lmpo_rtan�1as. globais dos penados corresp_ondentes; .formar o novo governo belga, G.ram o maio�es progressos, pois
I
apurando r.n inu?iosamenteh) - relação discriminativa das reclamações ajustadas em De Schrijver conferenciou na lograram vmte-e-tres quando O laso do financíamente do

- seus valores reais, com i ndicação de terem sida ajustadas em tarde de hoje com o antigo pri- seu numero anterior era apenas al o-odão, em que se acha
juizo ou fora dele, bem como das por ajustar baseadas na estio meira-ministro van Acker, que de nove. o que evidencia um enbvolvido O Sr. Hugomatíva feita pela sociedade; apresentou sua renuncia. nas aumento de quatorze deputados. >

•

.

O arti�o 10� e seus §, do mesmo Decreto-lei, faz mais as primeiras horas de hoje- Tam-] . Quanto ao Senado, foram preen- Borghi.
segumtes eXlgencIas:

.

bem se avistou o principe.regen� chidos cento e um lugares, as :rn-_----d---------f--
i) - deverão ser I11fOrmadOS.J até 30 de abril deste ano, te com o pres:dente do Senado. f

sim distribuídos. Partido Catolicu I ��{Jsse uO 11&1'0 nher--
os ordenados, gratificações, bonificações, interesses, comissões, sr. Gillon e com o presidente do - 51, contra.os trinta e oito ventor no ParalU1onorários, percentagens, juros, dividendos, lucros, a.lugueis e Partido Liberal sr. Motz. ant6riores, ° que representa um

. .. Dia 20 quarta-feira ás 10 hOa
quaisquer outros renmmentos, pagos ou creditados a terceiros, Os observadores politicos pre. aumento de trese representantes
com os nomes e respectivos endereços dosbeneficiados; veem consideraveis dificuldades Liberais _ 4 contra os seus

ras no gabinete do ministro

'} d· d"dd' Carlos Luz, teve lugar a soleni-
J - excetua0 .o-se os Juros, tV1 en os, lucros e aluguéis, na formação do novo gabinete. dezesse antigos representantes,

não serão prestadas mformações quanto aos rendimentos as res- Embora os esquerdistas, cuja o que representa a perda. de dade de posse do sc. Brasil Pia·

'_�.o' pectivas importancias não excederam a Or$ 24;000,00 ressal- coalisão esteve orientando os doze; Socialistas - 35, contra �eiro Machado, Lno cargo de

'd
. C· • , • - • • 1 n t e r v e n L o r federal

,_

- van o, no entretanto os casos em que o InlOrmante Ignorar que destmos, da Belglca desde a h� os trmta e cmco antenores, Estado do Paraná.
os beneficiados tenham rendimentos de outras fontes; bertação, possa conseguir ainda mantendo assim as posições: I n_o _

3) - no formulário próprio deverá constar ° número e a maioria na Camara dos Deouta- finalmente, os comunistas tive-
data do registro do contrato, na Junta Comercial do Estado; dos, os direitista terão pelo� me- veram onze senadores eleitos. I

'� . _

4) -:. n? m_esmo formulário e. no, l.ugar d�signado. o.s con- nos força igual, no Senado.. .. contra os tres anteriores, o �ue I
tnbumtes mdIcarao o nome de cada SaCIO ou' titular da fIrma, ° Segundo os resultados oflc1aIs representa um aumento de mte."

capítal de cada um, os lucros e dividendos auferidos, as impor- para a camara. os catolicos 10- Quarenta e quatro senadores _

tancias retiradas por Despesas Gerais ou subsidiárias
. graram no venta-c-dois lugares, adicionais serão eleitos pelos te a coalisão esquerdista o go-

5) - ficam obrigados a preencherem as relações modelo 181 contra os setenta-e-tres anteri�- governos provinciais no proximo vemo terá de enfrentar uma

e fiCha.s.. mOdelO. 17 q.
ue

.�er.
ão

for.necid.
os

p.or
esta

D.el.egacia Re�! res,
assinalando assim um au- do.mingo. Alem diSS.

o, vinte e dec.idida oposição da direita, ou

gional. _

'menta de dezenove; enquanto dois outros senadores serão es- seja uma forte oposição da mi�
Obs. A falta de cumprimento do artigo 108 e parágra- que os liberais, conseguindo de- colhidos por opção individual Doria catolica, na Camara. o que

fos (letra i da presente instrução) fica sujeito a penalidades pre- zoito lugares, contra. trÍnta-e-tres dos partidos.. poderia conduzir a uma crise
vista no- artigo 148, alinea a, b e § 2., do D. L. 5.844. de 23-9 43- perderam quinze lugares. Os so- Se vier a se fi,,)rmar novamen- dos gabinete. Possibilidade de

PESSOA HSICA formação de um governo cato-
Aos contribuintes desta natureza soliCito seja observado o ......� 8fi-!i'-,._�-§o é-:!ê' "_.-(li-9-ji--l!ti-et-. lico-socialista é considerada já

seguinte: UOS"u."'''o·1 absolutamente inofensivo para que os dois partidos teem estaQ

I) - preencher os formulàrios de acôrdo- comas instruções LVI .

• .lII:I' I. pele Eficiente proteção contra do continuamente em conflito
contidas no corpo dQ.mesmo; We'tzel PICADAS DE MOSQUITOS € nos ultimos meses.

2} - quand()1:z<,úver deduções de prêmios de seguros,citar outros insetoB. Esta situação faz pensar na

o número das resp�cttva5 apólices e nomes das Companhias Se� forte possibilidade de que o

guradoras: ",'tê'
. .

5) - os que sugeriram no ano anterior rendimentos iguais pril1cipe volte á regencia. coavo-
3) - preencher'ás fichas modelo 17 e relaçÕes modelo. 18 ou menores que Cr$ 24.000,00 não sujeitos â entrega de dedu· caudo novas eleições, conquanto

fornecidas por esta Delegacia Regional; . .... rações de rendas; alguns observadores tenham pre-
4) - desde dois de janeiro passado estão sendo recebidas·

... 6) - áS deduções dos encargos de família equivalem a dito a formação de um governo
as declarações do corrente exer(!ício para que os os. contribuintes Cr$ 8.000,00 para o outro conjuge e Cr$ 4.000.00 para cada Íi- de união nacional, sob a orienta
não fiquem prejudicados nos últimos dias de abril, época de maior lho mÉmor inválido e filha solteira ou viúva que se acham as ção do antigo primeiro ministro
movimento de entrega de' declaraçÕes, por não serem atendidos. expensas de declarações.· Deveze. liberal que segundo se

tão prontamente como desejam, concito a todos para que dirigem Florhnópolis, 20 de fevereiro de 194ó• acredita é o unico lider capaz
desde já, á Delegacia Regional do Impôsto de Renda, nesta. Ca- Carlos Borges da Conceiç{io de unir os partidos amplamente
pital, para procederem a entrega .de suas declarações; Delegado Regional . divergentes,

A virtude e a lealda
da se refiram iluando
I crIme e a traição
são i'lramladllS.

Cr$ 110,oü
Or$ 35,00
era 0,50

será vendida a CJ �i 0,60 o

cervej ,t foi fixado em Cr$
copo,
3,80

hlo bftll te no 1.!Ji
KNOll

.

tIlM devt'i falto
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



u eh Rmpreza Força B Luz Santa Catarina 8{1,.
Issembléia Geral Ordhmârm�

Primeira cemv€.u!Bcão
HOJE A'S 8,15 Hs

o Primeiro Filme Russo Apresentado em Blumenau

O ARCO IRIS
de bons mecauíecs fl tornei
ros, Paga�sa bem, Iníórma
ÇÕ8t.1 com o SI. Hans W,

Fehrle, na oficina anexa a

fabrica de gelo. Blumenau,

--.-.-

São convidados os Snrs, Acionistas desta Empreza a se

reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 3 o

(trinta} de março decorrente ano, ás quatorze e meia horas (14,3°),
na séde social á Alamêda Duque de Caxias, n. 7, desta cidade
de Blumenau, afim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1) - Aprovação do Relatório, Balanço e Contas da Dire
toria e de respectivo Parecer do Conselho Fiscal, re
ferente ao exercício de 1945;

2) - Eleição do Diretor Gerente em virtude da renuncia
do respectivo titular:

3) - Eleição dos membros efetivos e suplentes do CO!1se�
lho Fiscal;

4) - Assuntos diversos.
AVISO IMPORTANTE:

914

Baseado no famosc romance de Wanda Wasilewska? Premio
l"ltalin de Literatura! Indiscutivelmente este filme é a obra prima
do Cinema Soviético! Ires semanas consecutivas em dois grandes
cinemas em S. Paulo!

Acomp. Comp. Nac. e Paramount Jornal
...-�-:..-�;__�-.,-"'.......,._� o "-�--""-�-.fi-�§.-�-_:'

I Vende-se
------

Venda-se caga de material,
com 28 morgos de terras,
.trente de 103 metros, eonten
dO�13 morgos de mata-virgem.
Informações neste Jornal com
o Dr. Achtlles Balsini.

Vende-se essa de madetra,
em ótímas condições (8 mts.
x º), com terreno de 45 me
tros de frente por 40 de tun
do: Intorma eões neste Jornal
com o dr. Acumes Balstní.

M I I h õ e ,S
.����3fll'.I�:�:<rei� o �ru[�?ªt�':i�'&'}:;i?:"f4',�;;(\·,;,:�

I
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.

.

18
Inetituto Médico Dr.��:��iNO

- Diagnósticos CHfiÍCOS -

Metabolismo basal - EletrocardiGg,afia Lr,bofi'!;"
tório de Análises (s8.nguc;-- iézes-m'inu, B�'�)

Clínica especializada de Senhoras
CURITYBA PARANA
Consultas: das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas. !
Atende exclusivamente

:���"""".",,_"_!�':":'::;"."""�::':"::;":;!�"'.A."""� ! e. t; -!I.O.� .$
---- ----- �,.�����

flI'

11=======================================,11 .�«��J�.�������

Dr. Egon A. Krueger
- Medico Oculista -

Consoante e estabelecido no arti

go 33, dos Estatutos Sociais, as

I pessoas presentes á Assembleia Geral deverão provar a sua qua-
lidade de Acionista, exibindo documento habil de sua identidade.

Blumenau, 21 de fevereiro de 19-1-6.
(Ass) Guilherme Renaux - Diretor Presidente

Roberto Grossembaeher - Diretor Vice Presidente
Max Puetter Filho • Diretor Gerente, int.

'

\(
" c1

.-4'---:§-:+-.-.•-"_!(-�-� X .-,����;�--,$.-4i-�b_$.�-�-·1\ll :"
Vende-se uma casa siíuada

á rua Amazouas-e-Farrnacia Leal. .:-�-�"""+:� '�c_'_Si;-$-�-...,.,.--.. i§f E........-.-Jl-.._.�

Bvl
������;.� ....."!'!������:'.:a�:;�

A sfilís ataca todo o

organismo
O Fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago. os Pulmões. e a
Pele Produz Uêres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Que
da do Cabelo Anemía, e Abor,
tso, Consulte O médico e tome
o p o P II I a r depnratívo

Alameda 810 Branco, 3 -

De pessoas têm usado com
bom resultado o popular

depurctivc

Elixir
(E;x-assistente do Instituto Penido Surnier) de

Campinas

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

(Perturbações menstruais, esteriljdBde, uHeniçÚ()3 <'e·

xuats. tncômodos da adole cêncta Bd" Ir:;Af' (�fHlí�g,
{nflamacões genitais, d0.)

IPEROGY VIRISSIHO
G.E I i X i r 914 Despacha.nte da Recebedoria do Distrito Fedoral (M. da Fazenda)

Escrilaria:' TRAVESA DO OUVIDOR N' 2,1 ' lo andar - iH O!
Inofensivo ao organismo A. i' Encarrega-se com Eficiencia e Raoidez de:gradavel como um litôr. ApLO -

ii T Titulos declaratoríos - Naturalisaçães - Retificação de

I
vauo como auxinar no tra--

I.!.,·..
Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa·

tamento da Sililis e fleuma-
motismo da mesma origem, de Autos - Certidão de Renda - Serviços em todos os

I D· N S P b 26 l.\1inisterios - Regtstro de Diplomas - Procuratorios -

se �'1'6 . . .. , 80
.

o nr. ,

Bervíços na Policia _ Permanencía de Estrangeiros - Re-
·

e .. 1 .

gisl.t'0S de firmas comerciais e industriais no D.C.l, - Re-
·

-� gistro Civil - Retificações de nome e filiação -

.,.�... U···(---·U··s-�'�d!o., Registro �eerJi1aõ::rfsar::_as����:' no n I P. com viagens regulares entre Haja! Santos

1,.;..'
cc" I Recebimento de contas DO M. da Fazenda.

·A...·'·s�·��m'·'.··'iO". ·D.IIlI.·S·�O:·.ly'·IR.-.·d·'O.. ·· 11��-===============1I 1111 C8M1XTia.._., .'T=�I�tal �.�"
-- ��(;'i). • ··t1Ç�M§((�<?:""··

.

" � I ...:;.._ tí n.Üf:li Pedro P\::�r�··{�!.::·:,·· r!(:�- i-;tH/7��

lRopidomentê !�;... !,: F.!.!.�.I':d�M�dl�.�. I ..
'

Dr. -c-i'7==_::=':=;�8 ataques desesperadores e violentos da Universidade do BnsU.
.

I �
asma e brcnquíte envenenam o organismo,

!
tE S P E C � .1Jl; &.. ii :;ti: 11 ,4t fi

minam a enesgía, aerutnam a saúde.e de- Mé�lCO por concurso do Serviço Nacional ::0 Doenças Mentnle, TRATAMENTO EOPERAQOES DAS DOENCAF nç ii)i;NHnRAS ·1bilitam o coracão. Em 3 minuto.s, Men,!a�D. "'x Interno da Souto Casa e do Hospital PSI'q uiátri
.

d R· lU! I i"'-
.. .', . ' t- "

nova fórmula T.médica. começa a
....&'roular "'" A 'A •• .. lCO o 10 aT.a asi as !.lãS mel1was e moças. DlstiÊrbl[lS. {,i] lil;;il" f:"fr�;C:(j. F.';:"_ f,

no sangue. dominando rapidamente os ata- de Janeiro, Ex-médico assisteu te de. Sanatório Rio de 1 lurbacões neuro-glandulares. OPERAÇO E:3 U0 �;i"i ri (";\'&";"". �
ques, Desde o primeiro dia com'êça a desa- Janeiro da· Capital Federal. I trom.pas. tumiiros. 6�ell!Ur.:a. !H",Ü/lS, l_Oíc, �'..pareper a dificuldade em respirar e volta #o. __ ..

e sono reparador. 'rudo o que se faz ne- CLfNn:A MnDlCA - ESPECIALISTA EM OOENCAS NERVOSAS ,I
UmtermocoaalJilaCilD • f.""l<?'5 C,mas, •

oe6611110 é tomar 2 pastilhas de Mendacc) OLINIOA EM GER.AL fi!
�! ���õe�u \;!���te�omt��ã�enle ��i� CONSUI.TÓaW. �E�f�iO rm�kt IN�t�, s C 8 fd I D ., CG�ação. pulmões, rins. ii!;!. ���I:.i;�:::. �rupida mesmo que se trate de casos rebel- qarll:es • Ulceras· Doenças � !l'''!.!.''�''''''''

m�i�to e ql��ti��s'o�:e':,�"c�omte� g!��ti�nJ� Oas 15 ãs 18 nDras CONS.: Trav. (& de Fevereiro N.3 (em fr1.miB [Í!J

g:'.'...
i

..
tll

v;t."fiill) 1..·.'dar ao paciente._respiIl.ação livre e faciFru- f' L O 8 i li N li p () L 4 I! RESfO.: Rua Sãll Paulo. 50 _ Fone� I2.26. �. B L U M � �� !l ti ii
pidamente a eompleto alivio· do sofrimento
da asma em poucos. dias. Peça Menda.co, .. ,. í&E& $%'##$-ri!ii$� E·:�'!&T�,}..i-."--,·_,�1'''..,.,i�'t4\KO:w.f�

ifN���dr;;;c:��:�,:: I
..

O ;';;*iiAD1o W�;tá i;'ha�do 1-1 Fabrica f{je�'��"�.··_-��!!l
•.
nn!l''!!I lí"ll.m·. h.· !USlI '!li �

..•..il':$ "tlI.n.-iI'!! .. !
Leve"o· imediatamente na ofidna B�III1f!_""'iO:I!lr!>.��" ff �.��", I

�:�;�,��,��"��;�
, RADIO .. BLOHM . Tinias e �:;�i;;�qg., M�;�;��.�·iaD i�

� ·
". r· b·· EI será prontamente atendido Pintur�s enl Ger�t\5 I�,,$lJ�\f�ft rUfUl. fA T I�oodh.� "UnU h� Íntas em DÍsnagas �a.ra _a�ti§t�:; f,�i!#M!iiíí!!M ...... {01'7nado e diplomado em São Pau.lo I SI! � .....�,;- if> -

, .•

I
.umenOOilu U .li>U�. ;a.�k�.fe1IT:I;!!, �

S�:rvlçv!> d.í! �ri:m.ein Ah:meda Rio !arooco, 1 O -�-
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, Hua Maranhàt, La oratoriode JIJ

1
G

I A "�;ar2'lc",,, III Ruo 15 de NOV.e.mb•. 588 ......Fone. 120��lu�enau
1

A. '>t!b@1� ii E L L I N G E R & C I A .

."-�:'-Ü"·="'''''-l1!'!-_>$'_�$1 A PEDIDO DOS SNRS. MEDICOS EXAffiE.S".EXCUTAM OS SEGUINTES·

"BRASILMAR"

"oi itleotico.'{:,-l,(] {!ul�ilta;:
r,?(} t-ralO_'iJí,en,fo (tu'Consumidor .

. URINA (c��mpleto e psrciàl com dosagem}-"f.EZES {Amebas, vumes, sangue ocuIto-ES I'CARRO (pesqulza de baCilo do Koch)-SECREÇAO (pesquiza de diplococos. ele., e�,permato-
l' viJ'� iRfi��&lifi� f'U�êUl wides)-SANGUE (Sorod

.. iag..nostico d� Lues (Rea�a.o de Kline). - pesquiza de HemalozoaiÍo j "'". "'CO' >:".,""" ,."", 5�"·-.. '�_··,:.�;;-_·,�..:-'�
til' \I.. fim�u. ti:\ltlf,i nunm (I') C t d 1 b I d!lll rna,ma. on agem ego uos. tempo e éoagulação e de sangria. dosagem da Hemoglobina,

(.·..X. iSt.8.·.·.·.·..
·

..

·

...l1ualidat"'i9 ... o.!ue fnr. gHco e, acido utico, reação� de Vida.l (Ti�o).-�IQUO� (Exame citobaclerioseopico. re:;ção de) Arran ..·.ar E' dei:itl'nir lJ'ra"
V 'ª E ii Kahn, etc)-MUCONASAL (pesqUlza do Bácllo de Hansen)-ULCERA (pesquiza de Trepone- . v·- ,

. t,,;l -'o ....:'

.M.·I!l..

·.tt·.. ··.n···ili.-.ft
..

·

..� ·f.�.J·C..fi.,.•r.�. jma palida)'-SUCCG GAST.RIC.O (ex3.me co

..

m

..

p

...

!e

..

to., d.osagem da li.cidez sangue oculto. etc.) ldva
ctH e �on_,.�U1., pd.ll� .0

..

DI) iUJ i n ",!h FORNECEMC?S LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE e8ap�reClmelltu da ma an&

....." ....:.,.,L...."

........... ...... ......_",,.....;. Instalaçao moderna: estufa, ·au(cdave, colorimetros, etc. em BlU.menau, '>1f
(

.
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" AS,se,mb.e"la Geral Ordloôr.iil ,I" Tin.�FG.Ni! 1395 S f, PlJ'; .,?::'� ,!,.;, ,"� ,', "'C

\ -empre . .,. a �; UH ddta- "Convocâção flUiS ., de Setembro. 13
._

'IIFicam convidados os seahoees assoólados desta Coo-

Iperativa a comparecerem á Assembléia Geral Ordinarta, "

'

que se realizará na sede social á rUli. Floriano "

Peíxoto D' � _""!:.,t I1874, 'no dia 12 de marco do corrente ano; pelas 17 horas. II�rI .. dl!@\h!iWAmn�":!:J,���:t:T-:ig-:R"'Efi1t:.;;;;;,Z��
para deliberarem sôbre 8 seguinte. '�"""��'�"=-�"""'''''_''''''''*"""MM'T _

" ORDEM DO DIA: ! I
"

'

"

"�', ""fI" ''';''''

I
i-__Exame, díscussão e aprovação do Relatorin da Di: i Sociedade �JÍf�;n�ú�C1H[�(l�O�ba €: eTetoria" Parecer do Conselho Fiscal, Bahm ÇO, Demonstra-

IH,lEutOR V'ERMiFUGO 'li �
A �....

__ � f.,',l,d",J �.',''''
"''''0 d L' P d de' o tas referentes "'0 �!�.... tff!�!rn::._'�rr'_;J��,� PJ." I""I�'__

yl:l. ,e< uctQ� e er as e. maH� e II ti I
•

,

�
,

0., DEEFé'TOS[GVO'J g,j.,��j".dJ"\ 'úh...... �;;;\j\,cª"'(i>l".,.exercteto sóêHH encerrado em 31 de dezembro de '1945; t�W���,�!��r2'-Eleiçao dos membros efetivos e respectivos su-

I'plentos do Ccnaelbo Fiscal;
3'-ABsuntos diversos, de interesse social,

,IBlumenau, 25 de fevereiro de 1946
C; MaChado da Luz

Presidente i
-------- : ' AHnham�nto, etc. ':)l<}

t .

ESpBgialidadB: Soalho Marca Strebel INAO EXIGE·PURGAl.nE.!I:��:�.;':: I�,."" M ...........,_m.,�-=w. • ..._

.Ji'3"M\1ii ..�.,,,,u ...,.',.o<,��,,,,...:J._.�,,.,, I ""--,0'-"--9.-·.'.--<fI'-�"""".",-fj-$X '1'-- ..>l);--l�-,!l';;-,,"'--iIl'_,*,-._'e

,

naS'a, d�p fwInrlw� qhllnnu'�D,}lU flJtd3 I",li ui) �,��,y UL,dJ l� ... w• .!.u U .. t. , '

,

.

a ser

Telefone 1348 - fh�a 7 rie Seternbbro

Fornecedoses de t\lfHJeiras em Geral
forro Paulista, Encantoueiras de Qualquer Espeeie,

t.oDselho fis.cal
Os abaixo assinados,'membros !:'letivos do Conselho

Fisoai da Cooperativa de Consum« dos Operar+os da In,
duatría 'I'exUl Companhia Hering Reeponsahlltdade Limita:
da; Reunidos nesta data, -para examinar os atos e contas

IIda Diretoria desta Cóoperatívn, declaram que encontraram Itudo em perfeita ordem, e são pois, de parecer que os i

I F
. o,

S Lsnrs, Cooperados, em Assembléia Geral convocada para 1 rigor e Suoreste fim, devam aprovar ú Balanço Geral, contas de lucros I
.e perdas, bem como, ,{} r,elatnrlo ,�a, 0i!6,t,Ol'ia,' O,lue dem, O�,s-: Oas",M.�,n'tef·nlls,-. ,a Fifil1 flnr.tram clara e minuciosamente a sltuação da Cooperativa. II eU mu �

Blumenau, 7 de Janeiró de 1946.
.

Walter Kummerlaem
Carlos Sebasrlão Fischer

João Farinha
���-��-�-�-�.....�-.. , o. &i�-4I-,·.�·�-I\tI���_êl.. ·�

Ultimas Novidades-e-Vestidos, Blusas,

Anunciem nesta folha
.'��!iI-.-Iill-:9.:-1t-'t>)-ii";'�!f (I ..- ..- ....................w-4=-·..,-.._�

",
e -4 " pedidos de Bicicletas Sué·

'" 1.1O ees para Senhoras e Ro-.
,

,.

.

'

mens, Entrega dentro ses-

senta dias.
Velas para automovéis e Camíhões

",;tbampion"I
I todas as medida,em estoque

.. I
"

"

.

F. Dommíng, caixa postal, 10 Timbó
"-��-.:_.-�"':".-1f,':'_.-<e o ".--g;.-.-•...,..+�-�---4'��-)J Iii "

I
#6&

D
São Paulo

.

DISTRIBUIDORA PARA TODO o BRASIL DOS AI' ,""MA
DOS PRODUTOS CO��CENTRADOS VEGETAL "

HROS�CLERn DE FABRICAÇAo DA ClA. PROGRESSO
NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE

BEBIDAS E CONEXOS»

:0
-'�. Eapeclalízada em concertos

dó Maquíaas de escrever,
RADIOS e

Aparelhas elétricos:
Rua 15 - 770 - Blumenau
.-..-�"-.-"-�-:"-.-'

L
.-'.��-lI1-",-",-","--'MI!-411

SANGUENOql:

R

O
S
I

C

CONCENTRADO_VEGET�I: "R o S I C L E RS á base de
TOMATE - SALSll0 • ESPiNAFRE.

Misturas par? sOP,�.!_"RO�IÇ��1" á ba�e �e liVEIA-J.ENTILHIi
ERVILHA-sola FL1JAO B�A,;�t,;;O e F.cHaO MULATINHO.

KETCHUP "ROSICLER" em dois typos: PICANTE E DOCE.

im.".

Caminhões de 1/2 até 10 'toneladas.
CAMiNHONETES

AUTOMOVElS
Vaja que 1 uso ... e depois veja o preço do

,dlomat" . ....-Agenie exclusivo

RICARDO DEE�<E
Prevísorlameuts-c-á rua BrU8Que sIn,.-,-Blumenau-cx. pós tal 119
.-.--.-.-�-'.-"IIi&i'-.•�� o i' ...c..oI!I-�-�_�_._..""..� ....;t

DE SOTO "Di·

(
Extrato de malte 6MALTEMA PURC"

u

ra J,
leghorn Branca da mais aUa postura

Ovos para incubação
Frangos de 1 a 4 mêses

Reprodutores de 4 mêses
Oferecem as seguintes garantias, e ,vantagens:filhos de galos importados do Americano "Hanson",

pedígré paterno de mais de 300 ovos
Proprietário do aviarto.

OSC81' PahI Rua Amazonas defronte ao 32 E.C
Blumenau-Santa Catarina .

•- .....!f-�.,_§f-�-!!).---....-.-.-c; .o�-�����

.

flor ,. ""

13
EXTRATO DE MALTE "NHU,TEMA" com espinahe s tomate

fARINI':L\ DE TRIGO MAL'l"ADO "MALTEMA·

VIC "MALTEMA�.

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



e Comércio HerlllaolCID A D E
ge S/I Rio do Testo de" Blumeu-ãn

da Diret.orla
SNRS. ACIONISTAS !

A Dtretorta da Sociedade Anonima. INDUSTRIA E
COMEROIO HEftMANN WEEOE "S/A .. em cumprimento 60

que determtnam 08 estatutos e 8S
.
determinações legais,

submete á V/aprf'ciação o seu Relataria, Balance e Pare
cer do Conselho Fiscal e demais Contas referentes ao exer

cíeío encerrado em 31 de dezembro ultimo.
Pela Demonstração da Oonta de Lucros e Perdas po

deis ficar Inteirados do ótimo resultauo obtido no mesmo
exercícío e bem assim -pelo Balanço podereis ficar intei
rados da situação em que se encontra 8 sociedade.

Para quaisquer outras informações que 08 snrs. Acio
nistas desejarem, pomo-nos à inteira disposição.

Rio do Testo, 1 de Fevereiro de 1946
Hermano Weege, Diretor Presidente

Victor Weege, Diretor Gerente
Arno Weege, Diretor Oerente

Hermann Schwsoke. DiretQf Secretario

t Agradecimento
A Famllla de

HERMANN HUSCHER
CUnh;a f$p�Chin;u�da �e

C�huu;�s
vem mui respeitosamente agradecerem as pessoas de suas Doenças da Pél€! - !-.1ahariü

re18Cõ�s e amigas pelo conforto que prestaram durante a
,.

,

I' .

•

enfermidade e que acompanharam o Inesquecível até sua . Cu.s�s e�pecla_l.zados d: Medl�
última morada. cll_:a I:lLantrI e ahrn�ntaçao das

OU. trosaím, agradecem especialmente todas as pessoas I
criancinhas. :-. Medlco.C�efe das

que enviaram-lhes coroas, flores. ramalhetes. cartões e te- s�ç�es 'i;. I�!?'tenelnfa�nl e C�"Iegramas e pelas palavras de conforto sugeridas pelo zSm � letEetltca. dO 9.
entro c e

Pasto}, em casa e no cemitério.
.

.

I

�
au�e.

-

� aglO .e.. a ano� no

Blumenau 6 _ 1 -946 I serviço de Pe�e e. Slfll.1S. �a o.Ja?-
, o ta Casa de Misericordia do RIO

-------. I Janeiro. - Especializado em Ma-
Demonstração da Conla "lucros e Perdas" em 31 de llaria pelo Departamento Nac,o�

Dezembro de 1945 I nal de Sande Publica. - Ex�

D e' b .... t· o ! Chefe, durante 2 anos, do Servi-

II ço
de Malaria de Blumenau,

Modefllissimo iH!iU'llllill de Luz
.

mtra Violeta
Despesas Gerais

saldo que apresenta esta conta.
Donativos

valor dispensado nesta conta
Impostos e Selos

sal do que apresenta esta eonta
Ordenados

541.445,70 54i .445,70 valor que apresenta esta conta
Abono a Empregados

valor que apresenta esta conta
Comissões

valor que apresenta esta conta
--------

Fundo de Depreciação
transt. pa, esta conta

Gratlãeaçãc á Diretoria
882.152,62 .tranaI. pa, esta conta

Gratificação á Empregados
transt, pa. esta conta

111.298,20 Fundo pa, Aumento do Capital
111.343.20 222.ó41�40 "aoar. pa. esta conta

Dividendos
transt. pa. esta conta

LUCJ:OB Suspensos
saldo pa. o sego exercicio

1.000.000,00 Festeja hoje mais um aniver-
sarjo o sr. Roif Koch.

300 000 00 I
- Deílue mais um natalício

. ,

hoje a sra. d. Arnelia Carvalho,
21.695,141.884861)64' digna esposa do sr. João Car-

I valho.3.212.058.14 - Decorre amanhã mais um

I
ano de preciosa existeucia da
prendada srta. Maria Kauímarm,
habil auxiliar de gerenciá Gesta
folha.
-DiR 8 transcorre mais um

natalício da sra, Santana Ta
vares.
?-§<�-.�!!ii--�.-.�-�-�.1j

Edlt�1
Faço saber que pretendem

casar-se: Teodoro Pereira e An
drezina Andrlano. Ele. natural
deste Estado, nascido. aos 1.
de Julho de 1924, operario, sol"
teiro, domiicliadc e residente
nesta cidade, filho de 8eronco

29.507.55 Pereira e de D. Cecilia Pereira.
42 607,853.212.058.14 Ela, natural deste listado nas

rida aos 30 de novembro de
3.212.058,14 lQ21, domestica. solteira, do-

mestíca, solteira, domiciliado e

Rio do Testo, 31 de Dezembro de 1945 residente nésta cidade, 'filha de
Mario Razzínt, Guard& Livros R. 10501 Adão Felicio Adriano e de D.

Hermann Weege, Dlr, Presidente l Luiza Maes Andr iano.
Victor weege Dir. oerentUj' (:'''''''''''';:'''�:''r�·?;·� in. CiGtlIDnen.tO:1 �:dl!i,

-

. V .... Uil .... _.'-�"'_I>'"'.."',� _',""
'

�

Arno Weege, Dlr, Gerente lSidt:'3 p��@ m'tig{) 180 do OflJ
Hermann Schwaoke, Dír, Secretario \ digo Civil, soo 11' 1,2, e 4. Si

.

Parecer do GonsBlho Pisoal
I :�7::;Ja!�-: :�:�::��� !eg:�

Nós abaixo assinados membros efetivos do Censelfiô aCU3e e para Dili tinI! de dlreitoCi.
fiscal da Sociedade Anonima INDUSTRIA E CO.MEI�CIO E. para constar lê) chégau .M co.<

HERMANN WEEOE S!A. especialmente reunidos afim de nhecímento de todos lavro o ;PI<oC.i
procedermos a veri!icaç Ao dos Livros Balanços e demais �nte para mel! aãxado no Ioga!!
Contas referentes ao exercicio de 1945, após detido exa do oostíim,'lltl � pubítcado PJeia im..

me de tudo que nos fôra apresentado, somos de parecer pren�a.
. :

--------

que sejam aprovados pela Assembléia. Geral Ordimuia, to-) Blumenau 1 Março de 1046
Rio do Testo.3I de Dezembro te 1945 das as Contas e. Atos da Diretoria, por termos coo�tatado

I' . .yiC�O.d06. B.raga '.
j

l\-iario Rllzzini, Guarda Livros R. 10501 plena ordem e regularidade. OfICial do Regi[HN� CivIL' 1

Hermann Weege� Dir. Presidente Rio do Testo, 10 de fevereiro de 1946. I <t.........-�-'$:,-.<&:-�i'''''''�-���-�
Victor Weege,>Dir. Gerente wM812xemJ8arCOsbeslle>:né I !N,\'l

y" �.�"'. �,.�.ra," !�
Arno Weege, Di!'. Gerente ... I., � -

Hermann Schw811ke, Dir. Secretario Ricardo Jung ,,�!!� (hw,� fs:!��

Demonstração do "Ativo e Passivo" em 31 de Dezembro
de 1945

A i i V O
Imobilizado
Imoveís e Benfeitorias

Estavel
Velculos e Acessortos
Semoventes
Abastecimento. de Agua
Instalação Banhe. Frigorificada
Plantações
Maquinas e. Acessoríos
Moveis e Iltensílíos

Disponível
Caixa
Bancos

273.811,90
18.141,00
81.844,90
129.454.50
11.038,40
310.819,12
57.042,80

Credito

Realizavel a. Curto e a Longo Prazo
Estampilhas
Títulos Protestados
Mercadorias
Diversos DevedQ1'6S
Contas Correntes
Títulos a Re{�(.Qer
Devedores p. Títulos em Cobrança
Devedores Timbó
Devedores p. Mutuo

Participações
Bónus de Guerra

Contas de Compensação
. Ações em Caução

13.898,90
3.537,30

3.024.658,96
306."285,80
717.540,90
361.480,50

1.125.105,80
41.080164
44.949.405.638.538,14

lucros Suspensos
saldo do 'exel'cicio anterior

Mercadorias
lucro verificado nesta conta

120.884,30' 120.884J30 Rendas Patrimoniais
valor desta conta

50.000,00 50.000,00' Rendas Eventuais
--,--��--_. valor desta conta

7.455.662,16 Superventenetas Ativas
valor desta conta

Juros e Descontos
lucro verificado nesta conta.

FiUais
lucro verificado nBS seguintes
Filial Rêga
Filial Salto

Passivo

"'-.

Não Exígivel
Capital
fundo de Reserva
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Previsão
Fundo pa. Aumento do Capital
fundo de Deprech�ção
Exigivel a Curto e a Longo Prazo
Diversos Credores
Contas Correntes
Bancos Credores
Dividendos
Gratificação á Diretoria
Ol'áUHcação á Empregados
Conias de CompensGl}ão
Depcsíto da Diretoria

Contas ele Resultados Penelente$
Lucros Suspensos 21.695.14 21.695,14

7.455.662.16

3.000.000,00
6oo.00Q,OO
200.000,00
200.000,00

1.800.000,00
.

594.037,72 6.394.037172

75;786,70
85.937.70
105.894,90
300.000,00
375.000,00
47.310,00 989.929,30

50.000,00 50.000,00

�"=��,",,",,.-í§�'��-'§,-:I"_�-"�iI
I N� h.liE e 1l� i'!'tll -,

1 � KNO'11 r' .

.. ..- .. -nã1l)�eVe .faltn� ...

c,
.

J

���-� �-�-�-���-�

BiumeDêUlt 1 ds

Março de 19';

-----�._---_.-

il�;;t, �

,

192.974,10

2.000,00

462.463,80

Dá consultas, todos 08 dias.
no Edificio Peiter (em f'rente
ao Hotel· Vitoria), das 10,30
ás 12 e das 14,30 ás 17 horas,

fones: 1.433 (Consultório)

1.101 (Resídencía)

538.498,90

49.509,90

S 1.749.80 1.327.196,50

140.856,50

375.coo,oq

47.310,00

28.336,54

2.993.653,40

31.283.00

72.593,80

13.280,00

796,00

.....,;

o sabéio

"VIRGEM .ESPECIALIDADEu
elA. WETZ[[ INDUSTRIAL ,OINVILLf (Manja Ragistf80da;

nãn deve faltar em casa alguma

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


