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ii Russia subjugoll já
parle da Ellropa·-Moscou des-

Ia

a IDalor

\VASHINGTON, ::0 (S, E'}-I venção de quaqluer nação es

O . presidente da Comissão Ge, trangcira, Os Estados Unidos e
Relac ões Ext ric,:cs do Sen�do ;todas as (�utras �naçõ�s-me1llbr�s
dos Estades Unido, sr, 10m i da Organizaçaa das NaçõesUni-
Cqonaly, declarou que a I das tem o direito inalienavel de
Russia drovocará a re:õistencia! adotar seu sistema de governo
dos Estados Unidos, a menos

I
ou economia sem interferencia

I que abandone as ações unilate- ou intervenção de qualquer ou

I rais, quer pela força, quer pela I
tra potencia,

'!'--_.............__...........
"

pressão politica e econornica. Os Estaáos Unidos resistirão
mario Matutino � d hoi d 1

AU".

.t'alando na sessão i'! oJe o I pe
as armas a uma agres;-ão.

anual Cr$ 60,00 Senodo, o 5(. Connally disse: "A
I Opor-se-ao

a ull:a agressão por
semestral Orlo! 35,00 Rússia pode ter paz, apoiando I pressão econcnuca ou polttca,avulso Cril 0,30 I

as Nacões Unidas e com elas

I
ou [lar meio de manobras,"

coop,e�_anà{:.,�llquanto a �ussia, O Sr, Conna�l� acrescentou
a Cna-Bretai,ha e os Estados. que, em sua opmião os obsta
Unidos forem Ieai� ás obriga-

1
culos a compreensão e coopera

ções da Carta e ajustarem as ção com a Russía não eram "in

divergencias que surgirem terão superaveis". Cundenou o· que
paz.', chamou de nuvem de suspeitas
O sr, Connal1y fez, cm segni- e desconfianças, que se ergueu

da, a seguinte advertencía:

I
entre a Russia e as dernocra-

"Aqueles que ,de�Qjam a paz c�as ocidentais e que, desde en

não devem praticar atos que I
tão, perturbaram nossas rela

tendam a provocar Li gur rra. ções, Uma ameaça as Kaçü('s
Nenhuma nação tem o direito de,l Unidas será representada pelas
por meio de grande pressão eco-I tentativas incansáveis e insidio-

I ,

nornica ou politica, subordinar I
sas dos verdar eiros inimigos da

outras nações á sua vontade, A

I
democracia.para introduzir cuuli Hol

Russia tem o direito de adotar de suspe ita e desconíímça nas

seu proprio sÍstema, sem inter- suas fileiras.

A virtude B ii lealda
da se retiram quando
I) crime e a traição
sio premiados.

o arauto das aspiraçõês do VéUe do liajal

:SLUMmU.U Ou.inta feira 21 da Março da'. 1946 - Dr. Achilles Balsini 'Diretor Rssponsa>'ol -Anil XXII -N, 128
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acompan hado de sua exrna es-

posa o sr. Vitor Deeke, DD. Di
retor-Gerente da Fabrica de Pa

.
I pel Itajaí S .IA.

_ "LONDRES. (S.LP . .) - O entendimento (�OS "TRES GRAX-I DR. ACHILES BALSINI _

D�S , ao qU;I chegaram dll:ante a e��f�rencl� � .d� Moscou, em
I De sua viajem ao litoral, reg�esDezembro, nao perdurou muito, A Rússia Soviética abertamente. sou ontem o sr, dr, Adules

ataca agora a Grã-Bretanha considerando-a como parceiro mais Balsini diretor desta folha, n��",!�a �ntr�"�� O senree�o ,d,�fraco dos -r-s Grandes" e deixando ternporáriamente os Estados' ,!U�1il1li ��ili �:Jln :; UI u

Unidos em paz, A Grã-Bretanha, vendo-se ameaçada primeira •
---o

--------------

�, h t
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vez, reage aos desejos soviéticos, Em certos círculos políticos bri- NOVD desel�barg3dor do' Durona a 010lC3 aos suv.eles
tânicos.tem-se que � �mérica po�e :le;xar a In�laterra sósin.ha Trlhil�al do Esfado \VASHINGTON, c o (S, E.) - Karl Mundt, membro da
na pe�eJa ,com a RUSSI�, e tentara :.':me.nte apazl,guar o parceiro Segundo nos informam da Ca- Carnara dos Representantes, acusou certas "sociedades de cientis-

�vle�co a hcustahdos mte,resses. b'lt�Ulco�, �:e certo ponto, a pita! do Estado, foi I10111eado tas profissionais" de estarem envolvidas nos esforços da suposta

s.rã- retan � ac ou-�e agora ;�m� ��uai�o tática semelhante a
novo desembargador de, Tribu- rede de espionagem sobre segred?s atómicos nos Estados Unidos.

� ta, ?a qua
.

se ac ava a o .oma. a ��un.s an�s, O Governo nal de Apelação do Estado o O representante J. Parnell Thomas, membro, como Mundt,
?ntaOlCo neste te,mpo para, apaZIguar, a _,,�ssla, faziam concessões

sr. dr. José Rocha Ferreira Bas� do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Camara, declarou ao

a cus� da Polónia
_ �ugos�avl� e ��roUs pal�es 7uropeus. I tos, atualmente exercendo� mesmo tempo aos jornalistas que as tentativas estrangeiras para

_

urante as oou ere�C1as a.,.I:, era. eVidente que a dele- exercendo as funções de Pr _

_ conhecer os segredos foram até agcra malogradas. Acrescentou
gaçao russa procura obrigar os �r,tamcos a f�zer.lhe concessões e rador Geral do Estado, que "tanto quanto o Comité pode determinar, o segredo da bom-
ao mesmo tempo procura humilhar a Grã-Bretanha peranteo' .. .

,.

da
é I·

"

, " •
.

.
T Figura' das maIS prestigIOsas ba atómica am a e exc usivarnente nosSO.

mundo Enfim, os soviéticos parecem desprezar a O.N
...U., e, ao �I s

.

'd· t· 1\'lundt de�larou quP o iogué-íto do Comitz" ]pvado a efeito
.

-

f '1 .'" .

",
na c as e JUrJ lca ca arrnense. ,

l.V '., � 1.' � -'

mesmo tempo, .pr�:u�a� �rma- a a, sua !nanelra , am�aça.lldo pela sua bs!llJante inteligencia e na fábrica de bomba atomica de Oakridge revelou que membros

des�edaçar esta l�s_ltUlçao, SI seus pedidos nao !orem satl�feltos, democratica afabilidade no trato de certas sociedades cientificas - especialmente as que man

�,. �pressada part!da de Byrnes pr:)Vo�ou um aoer�o. ,confhto po- com os que procuram suas lu- tém ligações internacionais - estão implicados no caso. Recu

htlC_O .russo:�rltaDlco na�, confere?c:as da O.N.l!. �pr enquanto, a. zes, a nomea.ção em apreço é sou-se a identificar as organizações suspeitas, mas declarou que

deCl�lda atlLude de BevlO, sem dUVIda; cons�gulU, lJ�pàr a atmos� justa e honra o merito do ilus- todas elas que.rem entregar o segredo atomico norte,amcaicano á
fera, mas, por quanto tem po? As conferenCias pubhca� �o Con tre dr, Ferreira Bastos. Regis- União Soviét�ca e outras nações.
selho de Segurança fIzeram com quo os problem'ls ate ha pouco trando-a, formulamos aqui os

guardados com todo. o cuidado saissem á luz. Enfim, a impres-
- nossos par abens e melhores vo-

são geral das conferencias das Nações Unidas, é qlle estas Nações
não estão nada unidas.

tos para uma feliz e luminosa
gestão do

'

no vo desembargadorA participação do. regime de Varsóvia nas conferencias da catarinense.
O,N.U" mais uma vez confirma a deper.dencia do atual governo
de Varsóvia de Moscou. 'Washington 20 {S.E.l - O i

•

.

A imprensa britanica de todos o,s part�dos - com ou sem Os larauios estão filova- Departamento, de E�tado em' "Cidade de BhuneniUi"
queIxas - sempre faz notar que a atitude da delegaçil0 polone- t

_ nota entregue a embaixada so-

sa é sempre. semelha�t,e. - Co�? de antemão não se pode saber I e ndo.
meu � em a�a� viet!ca, domingo repeliu, c�te Devido a f�Ita no corr:erc!o

- .com �. atltud� �ovwtlca. Vanas vozes, por exe�plo •. �otou-s", I Smgu m

lllformaçao .que co

g::lrlcam��tE', �s �c�saçõe!> feitas de papel para Jornal. e por nao

nas sessoes pleoanas da O.N.U., o soro Raymowskl, mlUIstro do I
11e �s e fc:nte particular,. os

I pela
Umao SOVJetlca em sua; nos tE.r a111da chE'gado a grande

assim' chamado Garveroo de Varsó via, apressadamente abaixar ii laraplOs, depOIS de um relatIVO nota de quarta-feira ultima, Re-! remessa encomendada em diver

mão levantada quando. via qu
..
e ? delegado. soviético não tin?,a de�canço, entram novamente em

I
ferindo-se á decísã,o tom�da em I �.as firmas, esta. folha _vem para

levantado a sua. Em outras ocaSlões a cooperação polono-sovJe- açao.
_ Moscou, Byrnes disse: 'O gO-lllzando sua Clfculaçao, o que

ca era melhor camuflada. As esferas políticas e da imprensa que Ante-ontemo pe!a �anha, en-
vemo dos Estados Unidos ja- pedimos aos nossos assinantes e

tomavam parte das conferencias, certJ.mente não tem dúvida aI- quanto q srh racto

fi
unha, en- mais adotou medidas sobre es-! leitores as nossas desculpas,

guma acerca das relações existentes entre a delegação russa e
tre 5 e. 6 .oras a asto�-�e de te a:::sunto que pudessem ser

polonesa mas as massas mas vastas da população podem pensar
sua rcsldencl� para aSSistir su� interpretadas como incoMpatíveis, .�n ,

que na verdade, a Polonia apoio. a política soviética, A verdade �!�sa matutma,. sua casa f?, com o espirito de amistosa coo-
ANUNCIEM N.e.::.1 B DIARIO

porem, é que o governo de Varsóvia não representa a vontade vlsl:ada pelos_ amigos do �lhelO peração que motivou sua apro-
do povo polonês, lUas sim, os interesses de Moscou. E a sua de- que sem qualquer for;:nalrdade

vação á referida decisão. O go-! (I sr Getulio Vargas
legação composta .de agentes soviéticos e comunistas não está fur�aram-Jhe Cr$ 50,000, um

rO-1 vemo dos Estados Ün!do deseja I
II

� E

absolutamente interessado nos Ínteresses da Polônia, maL> cumpre sarto,. ded madrepero�. uma sinceramente que, ch.egue ao

I
e a Sen[hOna

fielmente os dese.jos vindos de Moscou. corrente e ouro, outra e pr�ta, cumprimento do convenio de, ',� , Do'
•

No dia 25 de janeiro p, p.'. o Conselho Polonês de Grupos
uma medalha de marqueslta. Moscou com respeito á Bul-I.

Sena" a um so tempo _,el-

, .

d
.

.

i d" ô' f,.. N uma cruz de ouro, um leque ' " lO para fi Camara dos Depu
PoJwcos mail ou, a todos os de ega os a con erenCla da O, .U"

d 1 d garm , t dú8 e o Senado I iro
bem como para a imprensa um memorial protestando contra a

ver 0, ;xm ane e prata e um. 1 ';' d c>pe o id

d dIA' N t
.' .

1 f.
.

..
1 b d porta-lllquel com Cr$ 20 000. Alem dISSO Byrnes negou gt:e I

(Tran, e do Sul e por .,ao Paulo,

ronta e ? po�o Pâ Ol1es. f es e me:n?�la
d

01 \�e em _ra o que: Como se ve, acautele�-se n1)8- os Estados Unidos tenham ag-i- O sr. Getuiie Vlirgfls, se bem

-doI assl�
c ama o 1overtl.o gro�s�rb

.. :. arSOVIa corno ba sos moradores porque ate os do independentemente, sem cO�l-1 que tenha preferido a Sena

sUla t
e egatçao ppar1a � :.011 ereaclap ai ,'1 '_ ., na.

o r.epres;ndtam a -

furtos entraram na fila aqui em sideração para eom �s outros
I

t:).ria, não optou ainda, S
so u amen e a o ama, 2 - a o oma nunca reSIgnara a sua

BI·
.

. .,

d
. Pulo OU Rio Grande'} E t

Índependenda e a nação polonesa sempre procurará sàzinba, de-
umenau,. , sl!gnatar�os o conjv1el;lo, el-.re�e- oso dOl·s �8t' ...108 he 'J't'

n rxe
'd' b' f

.. ��. .

d·d· , . , ou que seu canse lelro :Jen)a- '" tiu 8 ii O e •

CI Ir so re o seu. uturo, .,J
- uma paz

.

ura onra e lmpossivel, . ,., l't :l1·I·udor O {)1'0 GI""od � do SUl
. ., . -. f' d .

..

d
. ..

1·· d d
_ mll1 \...0 leU consu. ou os russo e, I..... • < '" e I

SI os pnnClplOs malS un amentalS' e Justiça e. lber a e, 11ao b·
-

d _ t
� d j fi. su·a t"'rra' • atai lLf n S

f d d"
.

S f d ' ntalllcos ur",11 e as sessues a '- , >.\ ", lV1a", •

orem a ota os na pratica. em uo amenli.o a Assembléia da O.N,U" em

Lon-]
Paulo, o Estado que mais o

�. @ iIj � ..� e--iIío��!t-��-.-�-�__-.-.. substituição do sr .. dres, 110 mês passado. atacou, em cúmpen�ação o

elegeu por esmagadorll maio-

Àl1IIun� se
Dispõe a Associação Comercial e Luis Carlos Prestes .

. I ria de votos. Optando pUf S,
a U�Ul- Industrial de Blumeo8u, sita á rua chefia d P C III1 pu.ulo o sr. Getulio Vargas

15 de Novembro numero 610, de um GRANDE PORÃO em
r.a o.. Insialações daria uma saíisIllção no tra-

o seu edificio para alugar.
.

RIO 19 (SE) - Os dirigeo· firUgos Elétricos i b'llhismo que o elegeu e, se

Tratar ,na EU'! Secretaria, em uma. das salas do mesmo fes do Partido Comuoisla, pro� I

III
ao contrário desejtl.f ff'�

predio, nos dias nteis d8,B 8 ás 12 e das 2 ás 5 horas da curados pela reportagem, de- Instaladora de .1 prpE:Ellltar o Rio Grande do

tarde. AssociaçãO Oomercial e Industrial de
.

Blumenau _ eJaTaram ser inteiramente desti- Blumemm I Sul no Senado, fato-à pelo P.

Mario da C. Mello - Diretor Secretario.
.

3v3 Inido de fundamento os boatos Fone: 1477 li Is. D .. Pertido que igualmente

�_"...-A'-iI'-a�g.-.t._A�.<IIO r.-�.-.��-� .-. que circulam em torno da subs-
'

lhe deu a vi.toria.

tituição do sr, Luis Carlos Pres- Essa situação brev,� se €t;-

U ..... I'absolutamente inofensivo pan tes, na liderança daquela or- cIarecerá, pai { deverá o pr.

l".l.OS
.. q.01.0" .p.a.· la Ef.·iciente. proteflão contra ganização politica, pelo sr. ata- b!@bIU!em.!aroetulioVargae.dentrode

v vio B�andão, cuia chegada a Ir NO 11 determinado prazo, tomar 8S-

W.efzel
; PICADAS DE MOSQUITOS e esta capital es1à sendo esperada . 68nto de sua -cadeira DO Sl �

@utro8 insetoi, para breve, "

lã'i dew fAHm nado.

preza Iodos os conlpromissos

vumUHES
SR. VITOR DEEKE - Se

gundo informa noSSO confrade
"Correio do Povo" de Itajaí, via

jou com destino aos Estados
Unidos da America do Norte,

Os ("UBDs repelem as

acusações soviéticas

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



. A. Goopspetiva de Consumo dos Operarios I
da. Indu·strl"a Textl'll Gompanh',';a �deb�l)nsmsoanlcos e tornei-

- ros, Paga-se bem. Informa-
I çõ es com o sr Huns \V.

HSPI'ng R·BSp. Ll'IDl'ta.da
!

Fehrle, na oficina anexa li

•

fábrica de gelo Blumenau.

Senhores Acíonlstas:
A exemplo dos anos anteríores '-" em obeélencta ao A bl

r

G I O d"· " 2- C
-

preceito legal e disposição esrutarta. passamos a oterscer ,888111 ela era r Inar a onvocaçao
um Hgeil.'o relato das nossas atividades administrativas no Não tendo. por falta de numero. se realisada á Assembléia
decurso do exercício findo a 31 de Dezembro de 1945. Geral Ordínaria. marcada para primeira convocação, para pri�

Melhor do que palavras Ialuru bem expressivamente rneira convocação, para o dia 12 de Março do corrente ano, as

os algarismos do balanço correspondente aquele exercício. 17 horas, na séue désta Cooperativa a comparecerem á **lk
Auezar da puraltse ção dos nOS80S prtucípats ramos de Assembléia Geral Ordinaría Precisa-se rapazes de 14 a 16

negócio, o resultado finál do exercício apresenta-se bem Q,ue será realisada no mesmo local, no dia �3 do corren: anos. Paga-se bem. Malharia Blu-
satístatôrto, ultrapaasando a expectativa desta diretoria, te rnez as 12 hor,s para deliberarem sobre á seguinte rnenau S. A. +Rua Paudiá Caló-

Em consequencía de um lucro inesperado, sentimo-
. _ORDEM D� DIA

. " geras. 3 v 2
nos reconfortados e ao mesmo tempo satisfeito em poder 1) Exame, dlscussãs e aprovaçao do relatono da Dh-etoria, Idistribuir o di videndo habitullll de dez por cento (100;0), Parecer do Conselho Fiscal, Balanço. Derneastração de I' I-----�-=----�apezar do aumente; de capital levado a efeito no prüneíro Lucros e Perdas e demais contas referentes ao exercício V d t::'

. en e"<;;>6
semestre do exercício em relato. social encerrado em 31 de Dezembro de 1945. !

Não é necessário chamar a vossa atenção para o ia 2) Eleição dos membros afetivos e respetivos suplentes do I . ��_� ��_'

to de que este dividendo representa dczesses Flor ccnt.o conselho fiscal. 1(16010) sobre o capital primitivo, tende-se em vista a bom- 3) Assuntos diversos de interesse social. Venda-se casa de materlal,
Iicação de sessenta por cento {50 ojo), {lIG ações Dossa: con- Blumenau 14 de Dezembro _de 1946 I

com
r

28 mor gos d� terras.
cedida aos acionistas por ocasião do aumento de capital. C. MACHADO DA LUZ - Prestdente. 3 v 21 frente de 103 rnetr os, couten-

Em virtude das condições ainda incertas da indústria -

i dO�13 morgos de mata-virgem.
e do comércio dos Es'taJos Unidos da América do Norte,

I
p n S S I V O í Informa çõ es neste Jornal cem

o racionamento dos artigos de maior ímpurtancle para o
� .

Não Exigivel lo Dr. Achtlles Btilsini.
nosso ramo de comércio persiste entre DÓS.

• . �apltal 1,600.000,00'

I
--

Por outro lado, o desenvolvimento das nossas atlvl- Fundo de Reserva 216.I02,:1O· Vende-se casa de made íra,
dadas na Indústria

-

e no comércio de madeiras, tem con- Fundo de Depreciações 177 ,3Zf'.50 em ótimas condições (8 mts.

sumido mais tempo e exigido maior aplicação de capital fundo Especial p[Resgate de Debentures 212 451.50 2,:W587+,20 X 9), com terreno de 45 me-

do que fôra previsto.
... Exiqü'el a Curto e Longo Prazo

trus de frente por 40 de Iun-

. Todavia,. não ali.mentamos -apr�ensões e o� n�ssos; Credores' em C Correntes
do. Informa ÇÕ83 neste Jornal

projetos contínuam auímadores em Virtude da Ial.m umver-j Tít 1 P
I 108986,90

I com
o dr. Achlllea Balslnl.

lUd d·!· d ··d 1 lt d co que ain-] I-U os a agar 61 765,90
sa e_ m� etras e a consi eraver fi a e preço", -

- Capital Obr.ig·ações. 5°0.000,00da perdura. . " Credores Hinotecarios �- o e o I eu·de-se lb1mem!l'I'ernos absoluta certeza de que durante .0 exercicio Divid do' I:'p
�í·l-j,7 �;::::J/""",,

• •

f � d � IVl en o a agar 160000,00 •

t I d ro •

de �9.46 vamos .duspor de constderave S run os nos corres
Gratificações a Pacar 49.00°,00 I

WS fi a a ser-ana

SOCIaI.S, .provêmentes das vendas e embarques mensaes de
Juros a Pagar

b
.

n em 'I'aió, município
madeiras.

1.600,00 got:: -tF',SO de Rio do Sul Na venda da

Queremos ainda fr'izar que a cotação atual das nos, Contas de CompeFlsaçtio I referida Serrarla, li qual é

sas ações eleva-se a 25010 além do valor nominal, bastando Det�itos
da Diretoria 55,000,00 I movida a vapor e 8 agua en-

considerar que o valor dos nossos imóveis é o mesmo de I trnm um caminhão Chevrolet,
antes da guerra mundial. sabido como é que houve um Total do Passivo Cr,S 3 [6935270 um carrvtão, urna boa resi-
aumento de mais de 1000[0, o que valortza consideravelmente Bbmenau, 3 I de Dezembro de 1945 I dencia, 20 hectares de ter-

a cotação dás uossas ações. John L. Freshel=-Diretor-Presidente 1 ras, inclusive tiOO duztss de

Fazemos votos para que o nosso progresso continue Arthur Rabe Jnr.-Contador [dipl. Reg. na D) j madeiras de ca�ela. Preço:
cada vez mais crescente. de modo a podermos apresentar E. C. sob n: .s.s i q.,

230.000 O�' .. Os íntere. sanes

balanços sempre satisfatoriüs.-

D
_

o

I
devem dirig lr se para o se

Não podemos deixars�m especlal mençã.? a entermí- emonstracão da Conta oe guiute endereço: Antonio ce-
dada que atacou o nosso dtretor-presldente, Sal', John L.! li sar ío Santos Juntor, Ribeirão
Freshel, desde o mês de Julho do ano passado, obrlgan- Lucros e Perd �s � 31 42 194c; da Caça, Taió. 8vB
do-o li um severo regímen de repolis o sob cuiàados espe-. .

a" �:rm ..,.. I .",
ii;

.

v
ciais de seu medico assisten te.

Todavia, não ficamos privadoS da asslstencia e da Ordenados
colaboração eí'icieote"l daquele experiente administrador, Fretes
O que salientamos COm pr3zer, na esperança de podermos Despesas Gerais
tê-lo á testa da nossa admíni@lração, perfeitamente resta- Impostosbelecído. Estampilhas

�SãOo es_tes os eS?lare_ci:nentos que .nos cumpre dar aos Debitas Illcobraveis
51'S." ActOll1stas, li dlSpmnçao dos qualfl nos encontramos Serraria
para quaisquer outros informes,

. Comissões
Blumenau,30 de J�eir� d� 194é,

. Comissão Bancaria
JOHN L. rRE::;HEL - Dlfeto:.- Presfde:lte

I Pro a anda
com restrição quanto ás referencias feitas seg�r�s
a sua pessoa.

•
' r-. •

. Instituto de Aposentadoria
LEOP�O�DO Zt\.R�IN� -,DIretor oere�te Juros slDebentures
A�ThUR. RAB,E ,JN[{, D.retor T.esoUrell'O Ordenados Serraria
L.U�Z DE FREiTAS MELRO '_ Diretor Ju- Despesas de Viagem
SflCdHIC?L· i. JEN'ºEN DO" t r '.

Conserto de Autos
r\ l 'u j,- - he 01' eCDlCO. L. B. A,

Conservação de Predios
Gratificações
Dividendo a Pagar
Gratificações a Pagar
Fundo de Reserva
Fundo de Depreciações
Fundo Esp. PIResgate de Debentures

CREDITO
Mercadorias 1.027,128,20
Juros e Descontos 12 259,30
Alugueres I 1.500.5'.) !Dividendo srParticipaçOes J8000 I 051 06800

Blumenau, 3 I de Dezembro de 1;45
'.

.

I
John L. Freshel-Diretor-Presideute IArthur Rabe Jl1r. -Colltador (DjpL reg. na D)

Paloce r do GGilselilo riscat
c. 'ob n' .1 S." , "1

Os abaixas assinados membros do Conselho Fiscal da so-Irciedade anonima Casa do Americano S. A. - 1\:Iercado de Au
tomóveis. especialmente reunidos para examinarem o balanço e

contas do exercicio encerrado em 3 I de dezem bro de [9'�5. de-I
pois de fazer uma minuciosa veriíicação nos livros, contas e do� Is
cumentos da Administração e de haverem sido inteirados de tu-

I �
do, são de pareaer que o nosso balanço, demonstração de lucros �
e perdas e contas, apresentam a maior regularidade e exatidão, i

"'tende todos os !efviços de '

pelo que recomendam a sua aprovação pela Assembléia Geral I
Ordinária. � Radio!! receptorc&

BLUMENAU, 13 de Fevereiro de 19"�6, I �enrlcos Bapldos e Garaüliô(l!l

F. G. BUSCH JNR.

I·
l'ELEfONE 1395

ALFREDO CAMPOS Í'§EH; 7 do -Setembro. 13
ULLMER LAFFRONT ...:....____ _ _

ercado de flutomóveis
Re!atórlo da Diretoria

DEBITO
151,276,80
63 +19,7°
152389,60
ií,92n·30
45492,20
1.780,60

26700,00
79-261,7°
2722,90
7816,+0
35.226,9°
9 139,50
40.000,00

2C>'Ó321/0
13345_,30

Balanço Geral encerrado em

31 de Dezembro de 1945
39349,20
2 758,00 I 051.068,00

4 í41•00
17.('40,00
lbo.ooo,oo
·�f9·000,00
13.216,20

Imobilizado
Imoveis
Benfeitorias
Serrarias

826.726,20
236.026,7°
]94503,5°

Estavel
Maquinas e Instalações
lVloveis e Utensilios
Ferramentas
Instalação do Posto de Serviço
Veiculos e Semoventes

r 29,236;00
39484,00
14,963,3°
!5609,90
39 (196,9° 238.99°,10

Disponível
Caixa
Bancos

IO,�OI2,5°
429_515,00 533528,10

Realizavel a Ourto e

Mercadorias
Devedores em CICorrentes
Titulas a Receber

Obrigações. de Guerra
Contratos de Cambio

Longo Prl1:::o
62032I,10
175 .. �o3,IO
99.192,80
4+372,00
I.:j2.z89.IO I,OSI578,lO

Participaçües
Mútua Cat:uÍnense de Seguros _

Contas de Compensação
Ações em Caução

3,000,00

I

55000.0°1'Cr.�; 3.169.352,7°Total do Ativo

Precisa-se p

nRECISA-SE de
ir' Oficiais Sapateiros
med íante bom salario.
lníorrnacôes: - Rua Marechal

Floriano, 43-Jaragufi do Sul.
3v3

Compra ...se

rOMPRA'SE Um locamo·
� vel de 24 a 40

H.P. de preferencia Danlz ou

\VoHf. Informações ne�ia re,

daçl� 3v3

Compra-se uma casa de ti

jolos perto dú centro da ci
dade, informações nesta re

daçãG. 3v2

Empregado com 1"'."0\ succeS50 nos

TRAQUEOBRONQUlfES l'i'l T.oDOS _ps
SEUS GRAUS E SUIiS \'1íIN1FESTAÇOES
Cor1G SEJA�I: TOSSES. CATARROS,
BRONQUITES ,E COÇltJELIJCHE.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Labó:ratoriodeAnálises Mutua Gatarillellse de Seguros Gorais
� Rua 15 de Novernb, 588 Fone. 1201

.

-

.

Blumenau Séde· Blumenau - Santa Catarina" E L,L I N G E R & C I A. �SSEMnÉla CEROL ORmNáRUl
A PEDIDO DOS SNRS. MEDIcas E·X·A··m'· E··.5· ••..

Segunda Coo vocação
EXCUTAM OS SEGUINTES São convidados os associados desta Sociedade fi se

reunirem em assembléia geral o rdu.ár+a, na sé d e social, á
rua Bom Retiro N. 2, 1. andar nesta cidade, no dia 29 de
março do corrente ano, às 16 horas, aílm de de.Iberarem
sobre os St guíntes assuntns:
1. - discussão e aprovação do relatório da diretoria, bll

lanço gersl e parecer do Conselho Fiscal, referentes
ao exerc.ícto d e 1945;

2, - eleição dos membros efetivos e suplentes do Conse
lho Fiscal, pua o exercício de IQ46

3. - assuntos diversos -íe interesse so ctal.
Blumenau, 16 de março de 1946,

Os diretcres
Adúlfo Scbmalz - Adolfo Wnllste ín

J..ri.''9.
-. URINl\ (completo e parcial com dosagem)- f;EZES {Amebas, vermes, sangue ocuIto-ES
CARRO. (pesquisa de bacilo do Koch)-SECREÇAO (pesquiza de dlplococos, etc., esperrnatoz0ides)�SANGUE (Sorodiagnostico d;;. Lues lRea�ão de Kline), - pesquiza de Hernatozoarío
(mataria). Contagem de globulos, tempo de coagulação e de sangria. dosagem da Hemoglobina,

. glico e, acido u.ico, reação de Vida! (Ti!o).-UQUOR (Exame citobacterioscopico, reação de
Kahn, etc )-MUCO NASAL (pes quíza do Bacilo de Hansen}-ULCERA (pesquiza de Trepcne
ma palida)-SUCCO GASTRICO (exame completo; dosagem da acidez sangue oculto. ele.)

FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE
Instalação modema: estufa. autoclave. colori melros, ele,

·-c:-·-"'-·-·-"-·-"-:-<o:!>-·o.�.-.-.-.-.-._.-.-.o,,- •.._it-'-.-..�......._.��-.

::,.:

Dr. A.C. PACHECO E SILVA
Este incisivo conceito dó ilustrado professor

patricia é o grilo de alarme contra as formas el
roneas de enfrentar o problema da Siíilis.

A impureza do Sangue é Uma doença rebelde,
tornando-se necessário um tratamento enérgico, que
deverá ser continuado embora hajam desaparecido os
principais sintomas: Cancro venéreo, Reumatismo,
feridas, Erupções da pele, Dores de cabeça. Pedra

. de peso, Fraqueza falta de vigor etc. O Depurativo
Tonico.

li SiriUs é uma Mole$Ua Cronica e Exige

Um Tratamento Cronico

I (�
e a mais valioso auxiliar de medico 110 .. tratamento .

1�1!_l!ll=p!if;!r2�e_villleUUlln.ti.vllo.e_cElui!il!ira_t.ivi!!0!ilild.a_S!!!Iif.ih.'S_6.5.11.a.s.:agvllilllSs_i.m_8I11s••I·.l_c�nseqUencias. N' SI EC

fi &: SêM

Maltsma· Comercio·· Industria S. A
São Paulo

DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AI' ?.MA
DOS PRODUTOS CO?\'CENTRADOS VEGETAI.

uROSiCLER" DE FABRICACÃO DA CIA. PROGRESSO
NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE

BEBIDAS E CONEXOS» S. PAULO}� R�

O

CONCENTRADO_VEGETAL "fi O S I C L E Rb á base de
TOMATE- SALSAO· ESPINAFRE.
Misturas para sopas_DROSrCLER" á base deAVEIA·LENTILHl\
ERVILHA· soja FfJJAO BRANCO e- FEITãO MULATINHO.

KETCl;IUP "ROSICLERD em dois typos: PICANTE E DOCE.S
I

C

Extrato de Malta DMALTEMA PURO· e Extrato de Malte
I"MAL rEMA" com ESpinafre e Tomate.

FARINH!\ DE TRIGO �lALl'ADO uMALTEMA-

L VIC' MALTEMAn: - Nutritivo e delicioso com leite qllçmte
ou gelado.

E CHOMALT MAL'fEMA:-J:'Qde ser usado como s obremesc r

no preparo de doces e sorvetes, dissolvido no leite quentefrio ou gelado, ..

lf"'J:\ POBFO MALTEMA:-Esta farinha é um alimento Pedeito e� .

completo para .lacteales, bêbês, crkmcca, pessoas dàbeis e
convcle ceutes.s RiCa em fosfato e sais de cclcio, esta farinha
é um podercso auxiliar da nutrição.
DISTRIBJIDOR AUTORISADO PARA. AS SEGUINTES PRA
CAS,- BLUMENAU':" IBIRAMA � RIO DO SUL - GASPAR:_
ITAH:I Tt!JUCAS -_ Snr. V/ALTER W. BERNER - TE tE

_�. FONE·1.193 -

.. 00. lxcr Postal 3)-BLU.MENAU
- EST. SANTA

. CATARINA. . .

.

\. '.. ' .---,-.-.-+-.,-40__-"-" o.-.-.-.-�·_·.,-.-.-.-.

Fabrica da Artefatos TBxtís "Àrtex" S. A,
Convcceção

ASSÉMBLE'IA GERAL ORDINARIA
De conformidade .com o artigo 5, capitulo V dos Es

tatutos da Fabrica de Artefatos 'I'extís «ARTEXi> S. A. são
convocados os Sra. Acionistas a comparecerem no escri
todo da Sociedade, sito a rua Progresso n- 150, bairro Gar·
ela, nesta cidade de Blumenau. no dia 30 -de Março de
1946, ás quatorze (14) horas. para li Assembléia Geral Or
dlnarta, que obuecerà á seguinte

. ORDEM DO DIA
1) Apresentação, discussão e aprovação do Balanço

e demais contas relativas ao ano social de 1945, e
Parecer do Cú·nselho Fiscal.

2) Eleição do Çonselho fiscal para o ano sGcial de
1946. _.

_

3) Outros asstlnto� de JntereSBI3 social.
.

; - Blumenau, 4 de Março .ie 1946
(a)"T. B. Zadrozny-Diretor

'_·-'_*·Ânunêlêm,··oó8;tâ-�lo i�---·�

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"
.r: "-�....-. ._..... :- .-........ ·4

lluuJ!
..P!!.púm § .qu«
�dr:f p�'m:

o MElHOR VE�MífUGO
DE EFWO SEGUOO

NA·O E.XIGE PURGANTE.H,EM od'.T'"
Wbd* .......c:.u ... r.. "'�QCIJlil"'F!l' ,

.-.-.-.-.-.-.-.-.-�

Arrancar e destruir gra-
I

vatás é contribuir para o
,

desaparecimento da malária
em Blumenau,
'Il-._"_.-__• • • • ..

I Caixão funeore 11
J

II SUJ.jçi)S de primeira

I ordem

Rua Maranhão
N' 2',

,.. tratar com

A. Lubo.

.._.... • ___a· .. III .. '" III

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA
.

ia. Convocação
São convocados os senhores ucí onlstas da sociedade

anonima acima designada, para li assembléia geral ordiná
ria, que deverá realizar-se na séde so clal. á r un 15 do
Novembro n. �87, desta cidade, as 17 horas rio dís 27 de
março do corrente ano, a-fim-de deltberarem sobe B

seguínte,
ORDEM DO DIA

t: - Exame, dlacus-ão e aprovação das contá a da
Díretorla. relativas 80 exercício de 1945, uotansun-nte, re

lato ria, b stsuço. conta de lucros e perdas e parecer do
CODselho Fiscal.

28. Eleição do Conselho Fiscal para o exercicio de
1945·

3' Sugestões de interesse social.
. Blumenau, 14 de Março de 1!J46
ass.) JOHN L, FRESHEL. - Diretor-Presidente.

3 x 2

I Indu&������B���e������:����D�N���pe SIA
Pelo presente Ilcam convidados (JS Senhores Aciouls

tas desta Sociedade fi comparecerem a Assembléia Geral
Extraordinaria, a realizar-se, na séde social, ás 15 horas
do dia 25 de Março corrente, L-fim-de deliberarem sobre li

seguinte ORDEM DO DIA,
J) -Aumento do capital social e consequente modül-

ceção dos estatutos sociais;
2')-AssuntoB de interesse soclal.

Blumenau, 12 de Março de 19�16
Vítor Wefge- Diretor Gerente 3v3

._:.,_.__�._._._._._ .._. x .... __ �_....__._.•__ ._"=tA. .. -tIf

Sociedade Benificiadora de
Madeiras LIda.

Telefone 1248 - Rua 7 de Seremnnro

fornecedores de l\\adeiras em Geral Iforro Paulista. Encantoneiras de QüalQuer Especie,
.

&SPBCial��:eh:a�;:I�� �:r::·Strobel i
I foto AmADOR (G.Scholz)

Competencia Profissional I
� R_'u_ã_l_5_d_e_N_o-v-em_b-ro-,_5_9_b--------\

+-.-a__.-.-lJ,-*....-ll-W o .,....._.... .-.-� - -ei-.-. o ..•.- .•.- ...- ...-.,-..=•.- ...___.._.

G���o��� fi !:O�l�����o��r� v�..

t
ríado sortimento de Iazendaa em geral, brlus, rlsoadcs, cesennres. roupas tel

tas, algodões, linhos, ralons, votlles, guarda-chuvas, etc,

por Preços nunca UiSt05

.,
Para negociantes do ioterlor e

reven.dedores, p.
reçúB e8.PdeCiad!s. ,

O Aproveitem esta grande oportuul a e.

o - '- VER PARA CRER! - -

: 'IA Exposição" BLUMENAU-RUA QUINZ!:., i340

t ....... Notem Bem: Em Breve - Elldereçe novo na Inlena
.......

.

Padareia Schmhlt. 1464
. ---------

�__-*-.-..._-.--tl-.......-" o .I!-�-�-�-.-..._�IiIIa....-- ...- .. o �-..._-�-�_�-�.....�--_�-il-.

Andreza Campos da Luz
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: reflofestan'do a àreâ" com' 'plan{as que não criam qravatàs .

•-,-".�-..�........-�",:----,�-:-*=,,�.··oo .•-._;�-.+-.�-.-.""",��-.; �.-�-�-+-9-.�-..-_f o-:(i.-�-i!t!-.i!-.'4t-�--�--r.i-", 00 ll:--rã-*'....,.-<fi'-�-�-�-fi�-�

enio
Londres, 20 (�m)- <? de-lefeíto urna illve�;tigação eml tanícas l'foram, utilizadas r

legado da Uerauía pediu aoL,.. I it.uacã . I d para a supressão do mo,!
--

CCrOl'allcSa:-rlhodede un�aeglclor<1illnY��a_ao: ��!:��, cO�1;� ,uaç'���t�1ado
n �� vimento de independencía I I! _I.�.;..--.�'à r..�.�},?'i .".�.�.i�.· 61h�me�aQ, �1 @� !

'.
•

CJ u_l" , lt5t' ,
.I � .�.,,__ _��;- I'

especial destinada a levai' a ucranianos-as tropas brio do povo indonesio". .ri $�./� Il. i n.' .. R".;r::,,{�....• iK.,Q.." 'Afl", �t,-,.,,,,:....,. �1!! 1�3te@ de 13U I
���,+1>:��.... -€>m�';>���:�'$I)&{F{'� O��-$>.$.J�.-+��J;)i:••��:�.:••�+.��0 o 0", ..... ++�.,.....�_+,.IJ>�+u'.€ � "'d' @..iJ .... � �� � 1Ú! _; '[J.,I : i

��m-iL�1!!1lli.'Aknnn; f@ -2M 4+, +"5'!ffi·W--'MW.'.··;:'.",·""%,*,"",��

HOJE A'S 8,15 Hs
Charles Lauchton o tuconíundívíl artista que tem marcado

tantas vitorias em varlas interpretações dittce!s, em

! Vida Tsm Cada Uma

WETZEl INDLJSTRIAL JOINVILLE (M�trc& L-h;gl!-1trad '1
f;

�
.....����reGomenda-se para ho�pit8is, Golegios, eto. pela sua qnalidaõB desinfaLantp,

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


