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II posição da Russla,
segundo o orgão do
Partido Comeni-5ta
Moscou, 5 (C.8.) - O' j .rnal

"Bolshevjk'', orgão do Partido
Comunista, pubuea hoj� um

artigo de liutoria - do sr. Boris
Steídíwíth, no

.:

qual declara
que a Bussía, tanto nas ques
tões de orgsuizeção como

nos problemas J)úlitícos, de-
xnonstr9tJ, durante a primeira
reunião da- Organização das

seus

o enl rio e
d sovi ti

-� ..

untr
Co ercial lIe São Paulo

S" Paula li: O) '"'" Em reunião da diretoria
--

d,a Issoci'�ã� �@!!�(jrt'�i�i dft �
_ Dtlillulo.. �or

fm port_uoal uma
..

De'"

UTANKS" Anfíbios da Orã-Bretenha, - Um Htank�'
uy \ia ��lilnl�" 'l�.li1lí �lj �� ;-p .. �

I C íl

"Va!en�ine'Jt do tipo �I'ojatad{) pelos bl'ltanicos para a in- proposta do sr. José Correia Brandão de egaçau onlerClib

vasao G a Europa, deixando uma rampa para desembarque

�fa ",���S", durante(��S)exel'CiCiOS :���paratoriôs para o Melo a diretoria deliberou, por unanimhladef Holandesa

--'--......,,_.----.___,,;,___;_.--'---- consignar em ala �nD voto de protesto cen.. S.H.�.
- Segun�o despac.ho

pl"eeiSiNile de urp entrega-I. t!di
II ...

dI" _,
de Hata, delegação comercial

.. dOI' de jornaís para
.

o ra as rece� os uecnuaçoes o SeCrlharUJ holandesa já se encontra em

arrabalde da Velha.-
,

.". Igeral do Pa,Udo Comunista sr, luis Car- �iSb.
oa ond: .

realizará confe.renn
'I.

.

.

.:
o

.

•
Ift� DIP��i��·' .

1 . elas comerCIalS I._�om o �ove!"uQ

�1:iOl. 1E@:r1 IU/JUa ' hhJ '--B��ihf'!!lll!J . .. portlIgue#$.

". j
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I V;;iJdf··gA uma Cé:3� de ma

l l):_im sln]'lôfl a Rua Jd_[!_O!
í Pessce. I�forrrH�çºes nests I
'l-nrlDPa� 3F'!1�'C-�-.GIy'_"'·-�� �ljj

;r�-��·����=-=-��l URINA (c('il<!!plefo e par cial com dosagem)-FEZf�S (Ameb?s, vermes, sangue oculta--éS·

;; Precisa-se. �!CARRO (pesquisa de bacilo do Koch)-SE,C�EÇÂ_O (pesq\:iza de diplcccco s, ctc., esnermato-
,� ii :t.�ides)-SANGUE (Sorodiagncstico d� Lues (Reação de Kline), - pesqurza di? Hernatczoarío
i �._-=--�-=&�.�.•=--�-==����, (matar ís). Oontagcm de globulos. tempo de coagulação e de sangr ía, dosagem da Hemeglobir13,
;0"'-;>''';< q,'l r" '-'U:\'" �"Odtt:;,!::!!ico e, acido n-Ico, reação de Vida) (Tifo).-UQUOR (Exame citobacterioscopioo, reação de
I �,._�.�l.,-:_ �;':f'�'� "�',, 'f��<::,--"��\:-�: K'!h!'l, Etc l-MUCO NASAL {pesqulza do Bãcilo de H--mr,en)-ULCERA (pesquiza de Trepcne-
,_�u,� '_ "',>'�' ,� �,'_z,�,-,'�"u ,-, •

s C n·'· ICO ( d � 'ri )"l'lJ),'"i,--t..,p P,,,,",,_,,,!> ':1C-""lt-,n_;ma pal:da)-. ue 'O <.JihSfR exsrne completo, oS3gem na acroez !-'r;ngue oculta, etc .

• -� _<'ti __". """<::",.<,,,"'-"1'; ';' I DOR'-:E["�lIAn'� 'AiVIN\S <;' RFCIPIENTFc:. nil!\T"IIT'\l\_,H,:r'rr.:
__ ,

qUt�m 'F�"!!í''''
1C N _�,t'. nJ;:, LJ J li I L!,.;. _" _-' '-'o t U ,, o í_

f}é]L Di';_.tU:it1 co ramo.
1- .. cs c � e.

! Instalação mcderua: estufa. sutoclave colorlmetros, etc.

N ii
4
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;1::"11 o balcâo. i
�Jlt\i [iall:� :n.iI) 1��

Aceita-se um c:..Jp.giu! para: ,�...� dlêve falt�::
KNQ,!!

Rua 15 de Novernb .. 588

ELLING
Fone. 1201

R & C I
EXAnlE5:

Blurnenou

s;
...

A PEDIDO DOS SNRS. MEDICOS
F;XOUTAM OS SEGUiNTES

ca���{!a fs�����nZ��ê'l �la
Cthn&ç�s

Doençl'l2! di!. Péíe Maléir!&

c a

...

G
Eepecialtzada em f,'mas, frios, ccnserves.

Rua 15 de Novembro, 770 (Em frente à CÜ8/} IIu·
ás 22 horas, Inclusive 8UB

Emprogadode
Procuremos um, mlp. dh;ponh:, de n1gmli'J cunhecimen

"os téeulcus.v- Com. e Ind, Walter Schmldt S!A.
Rua 15 dt' Novembro, 1,495 -- Bi!wJeuf,u 3v2

� �r�iç"�� é� !l::'ifiJ3il'�
t;rd;}itl

n: 25J que será

**.
Per·!eu-B8

� !.f:fi�!e hJ�t:3I 0:':; ciei1'1: lç(1irg ���

g�fi!2� feCt�;O��9

J1UB �a,rHiltlâ{
N' 2'/

11
flfir I,

,

folha
Arrancar e destruir gra ..

é contribuir para. o

desaparecimento da malária
i em Blumtmau.
'" ,'1;f--_;w>',L..,�><,,,,,�·-,�· ..4i!l. • .....w..-.�_.>'ú 00 ." .. --"",--kI'W!"""'�'��"l.ii.�.il1i-�-�-�

'K:: -'m, ({J! ($. �
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"" l!#$�� ��� � lT� ,�?�?·s"> ,,[ff
,. .. l! � �� �

� -:�.-� e� �:.f'!t.9 � �� ti'1!,

II V,r"�e:;\�,E�""_�t.::;n POI motivo de
• .._..J��� �"J..A

I viagem, um:3 :::'Jmpleta oficina
meearnca. Vende-se lambem uma

i
I
I motccicléta DKV -9 t-I, P. em

(p;>;ÍeilG1 estado. Tratar á 'I'ra
I vessa 4 de fevereiro, 8.

I ��s.�·-_·�J"""�"-�·-!ilf.·-�'_'lI-�·it:�-�
I

Precísa-se
de um entregader de jornais

para 8 VeHm.
<;7- ,-�=."@ -, :,?,' �r.;--!il-.-71i'--· �;:;-< ,.� o _,t';--t. -��_-�'___�=--$>--.-�-_iõ

f,ll)mpe�e!l�ia Pl{?fí§9K�l?U'Í\i

�{mi iS de Novembro, 59h I
----.----...---------.-- ..........-�--.......---.. ----�--- I

't .

'�
I' 'iB (!}-\\'
; �mpregado com real suceesso nas

t TRAQUEOBRONÇUlTES EI:I T01:)05,95
t SEUS GRAUS E SUAS MAMiFESíAÇOES
;, <'COMO SEJAM: TOSSES,CATARROS, '

'-�; _ Il3!}OI'lQIJITESl çOpUElUCHE'. .i-
- - -� �__. - -,/

81". ã{;-hHi�:� �i.!isfn!
Díretor-Reannnsavet
{�f. A�fEfPgÜ' a�l�mi

?�!r:t11r:?_!_(�ri::!� ri:.
O�1fj_;i��� l{-;'f{�i�El��

ç.��t& 4 de fet;ler�lro� 7

(;�s���na�ura$
� ;��Z) (í{J�{?'()
f' ���il: �1D)'� ;�}
C'\ $ 2;)���{l
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Caminhões de 1/2 Mé 10 !orvh�d�:?,
CAM!NHONETES

Veja que
A.UTOMovms

lu :�,.) .s :depoi& veja o pl':?ço do
d!omat".-:Agente exclusívo
RICARDO DEEKE

Blumenau
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para sempre os qravatés e impedir que
,

quites que transmitem a malaria em Blu�,��a"�5 ."

"

�-���-�-�_�_����_�o����._�_�_��-�-�o�����-�-�-���-ioo�-'-�§.-�-�-§.-�-�-�O�-��§--��fi-���-__�

Iniciado pr8�ticamento o

funciomentà da Usina
de Volta Redonda

RIO, (O B) - Informam de Volta Redonda qne
foi aceso o gigantcl!!co gasogenio que produzirá o gás
para o aquecimento da colossal bateria de altos for-

(Em deslumbrante Técnicolor com Kllthl'yn Grayson-Gene
DOS. Pode-se pois dizer que começou práticamente a

Ke!1y-Mary Astor-John Boles-Jo€e Iturbi- Mickey Roo- funcionar a Grande Usina Siderúrgica Nacional o que
ney-Judy Garland e Ann Sothern e mais um punhado de cODstitui por certo o acontecimento mais impm't!1nte

Hamburgo - Quarenta e uma mil pessoas desapareceram «astros» e «estrelas» de primeira grandeza!
'

deste começo de ano para a vida economica do País,
há/mais' de 2 anos do cam?o de concentração de Neugarme, Uma pelicula que contem de tudo, para todos! Amor!
perto de Hamburgo, onde os alemães levaram a cabo a pOlitica I "A Filha do Comandante» é um brinde 80 seu bom
de exterminação por meio de trabalho - dec1arot, o maior Ste- gosto e uma caricia ao seu sentimentalismo!
,pneu Stewart, pela promotoria, durante o inicio do jufgamento Acomp. Varies complementos.
de 14 membros do pessoal desse campo. perantego tribunal de Platéa 4,00-1)2 e mil. 3,oo-Balcl1o 3,00 e 2,00
crimes de nesta cidade, li Noite:-Platéa numerada Cl'.$ 5,00

o al, Oois outeiro
esclarece a .sltaaçãc
Ibsurda II a guerra co ii

Irgentina
acerca da exístencía de um mo

vimento intenso norte-americano
no sul do Brasil, onde já se te

riam realizado manobras mil!
tares.

BhUletlUUl, 6 de

Elbril d� Ul'Ui

o

. PARIS - (S. F. I.) - Sob o título "Mal estar Mundial",
"L'Economiste européen" publica um artigo cujo pensamento
essencial se resume seus paragrafas:

, "As tendências econômicas .singularmente dispares em razão
,

.•
de doutrina e devido ao interêsse material, precipitam a desunião
das grandes potencias. A URSS mantem-se fiel aos métodos de
autarquia econômica que não deixou de praticar desde 1918 até
,à hora atual, '

-

A Grã Bretanha pretende desenvolver a ritmo acelerado suas

exportações, mas entende que deve manter com seus territórios
.

de além-mar a "unidade imperial", graças a um regime de prefe
!..ênda, Acujos resultados apreeiaveis começou a desfrutar após a

.;�onferencla de Ottava de fg32. Quanto aos Estados Unidos. jul-
gou índispesavel esse país restaurar em todo o mundo a liberda
de de trocas da circulação de capitais e das instalações de em

presa�, para poder enviar, na mais larga escala possível, para o

exterior, o excedente de suas produções e prosseguir em todas as

',direções sua expansão pacifica. Estes objetivos tão diferentes ex
.' plicam com suficiente eloquencia as reticencias no plano político:
traduzem-se na ocupação da Alernahna por atitudes contraditórias.
A URSS preocupa-se sobretudo em transferir para seus territó
rios as máqqínas e ferramentas procedentes das usinas do ven-

cido. A Inglaterra e a América dedicam-se a estimular as produ
,

ções "civis" do Reich, na esperança de, com o restabelecimento
-da Alemanha, poderem constituir um mercado importante para
suas máquinas e matérias primas,

E' de tudo isso que resulta o mal estar mundial da hora
presente, Importa dissipá-lo rapidamente, não dando tempo a que
as posições, egoístas se cristalizem, tornando-se irredutíveis, e

tornando impossível a instauração de um sistema utíl de seguran
ça. Ora isso não se conseguirà sem que todos deixemos de pre
tender ser os "mais espertos", estudando, amplamente, com as
"cartas postas na mesa" os progamas de todos os "dirigentes".

A França traça a via a seguir. expondo sem eufemismos o

que julga necessário para a sua salvação - interdição de recons

tituir a força unitário de uma Alemanha prussíanisada interuacio.
nalização da margem esquerda do Reno Ruhr, a única medida que
lhe pode evitar o restabelecimento bélico sôbre as suas ruínas,"

RIO. ;:; (C. B:) - O general
Gois Monte ira concedeu, impor
tante entrevista ao vespertino
';0 Globo " abordando as recen

tes declarações do senador Luis
Carlos Prestes sobre a posição do
Brasil em face de uma :luta con

tra a Rússia. Afirmou o minis
tro da Guerra que os generais
que estão falando sobre o caso

não somente refletem o pensa
mento do Exercito, como de to
no o povo brasileiro. em sua

repulsa aos sentimentos anti-pá
trioticos exarados nas referidas
declarações do líder comunista,
Disse mais o genersl Gois

Monteiro não ver necessidade na

intervenção dos generais para
o fechamento do Partido Comn
nista por isso que considera o

assunto da alçada exclusiva dos

poderes judiciaria e legislativo.
A aludida imínencia de uma

guerra contra a Argentina, as

soalhada Dor Carlos Prestes em

seu discu;so na Assembléia Cons
tituinte, disse o mmistro da
Guerra considerar idéa absurda.
por isso que as condições conti
nentais não se assemelham as do
velho mundo, onde existem po
tencias hespanhonístas.
Desmentiu o entrevistado, de

forma categoríca, as acusaeões
feitas por Prestes, segundo as

quais os americanos estão pro
telando e dificultando a entra
da de materiais em nosso país,
afirmando que os convenios es

tão sendo lealmente 'cumprldos
de ambas as partes.
Finalísando a entrevista,' o gal.

Gois Monteiro afirmou ser pura
mente um fruto da imaginação 1ou Intriga politica a denuncia

Wm
"--�ill!m""_,./

,ímeli$
5fJlédPl/wJ
Bolos

mais crescidos

_e1;tJl{!/ilõ,
9!1éddJtoj
Bolos' I

� macío_:j
/'':. ,

VfiTl '

.,,- IJ

/:ajjÍfjj
Bolos

mais/0/05Deposito il disposição
Deposito Popular
C/eta. (\QD.1 8.1'i80 de 30 rl�a�
" .' "" 60 d�f.H'I
idem idem Gf> días
idem Idem 180 dü;1.ª

e/CtEi. Prezo Ftzo 6 mêBelll
Idem loem 1� �

� O/O
5 O/O
4 0/0
5 0/0

fi lfi 0/0 •

6 D/O
512 D/O

� O/O
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'VE:0lDE<SE um esnrço ame-I
''tl i. "ii b'n II na lU

" 'iI rtcano. Informações \ -�IN" [ �N'a:n � (�"l,.:.

r I
nesta redação. : d '�n!� (hwe fa}tlU 9 l,<

�

em

IUma cdaração Ilegal
Londres (S.I.P.) - A Agencia Telegráfica Polonesa, nesta

capital, publicou no dia 22 do rnes passado, o seguinte comuní- Eddie Braeken=Betty Huton=Díana Lyn - Akim 'I'amlrotí
cado: ':Em relação á declaração feita pelo Radio de Varsóvia e Brian Donlevy na movimentada. alegre e bela comedia
em nome do assim chamado "Governo no provisório polones"'1 �pal'" por Á4'"�soôe que. as FO.ryas Armadas Po.lonesas no est:a�geiro não podem, U

. "0

s�r mais consideradas como un:d�de� do E�ercl�o polones e que A peHcula que o fará rir da primeira a ultima cena! Um
nao. podem �sa! emblemas; dIstIntIVOS naCIOnaIS, as esfer,:_s au-l grandioso elenco para uma piramidal comedia! Rir, Ria, a
tOr1zada�, reIUgla�aS na Inglaterra �onstatam" que"declar�çao não \mais uão poder! _Uma autentica fabrica de gargalbadas!
t�� !�?a,:mento .egal e, que o ass�m chamaa� Gove�lJo Pro-j Acomp_ Campo NIlClonaI e () short �O Magno da ValsR»
V!SOl'lO' nao possue poderes para pnvar de carater naCIOnal, as I Sablldo mais um Fox Jornal-Domingo mais a continuaçãoforças armadas que, �ura?t� seis !ln_os de guerra, prestaram fiel- da sup�r Bíi}rie

'

����� seus serViços a Patna e amaa permanecem no seu ser-

Os Perigos de Nyoka�,_�"",,,,��m......�-��j!���!o o "��"_�"""âi�-ií!.....���,

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

enconlra ..se a venda nas
farmacias e DrOiíarias.

�-!t=li-���-�-;<):�-!!l!�='; I) if��"""'�-�-!!!I-�""",!$:.-�

SABADO A'S S / .s .

Piatéa 3,00-1[2 e mil. 2,00 - Balcão 2,00 e 1,50
Domingo: 112 e militares i ,50

�** ?,

Domingo AJS 4.30 e 8,15 tis:
J. Pastel'nack, o maior produtor de Hollywood. apresenta
a melhor e mais linda revista filmada atê hoje ...

ilha do Comandante

Igua de Colonia
ElIEL

AS
41 mil pessoas

m

se os

Destituiria de '1Indamento a
noticia

o general L \VeUino'ton Mil-I :,!�';i.
'._' ...

;.;-:;�'�-'."��".",'••
"'�''' ••

,'êi<�le�•.Co�issari� Am.e�icano de t� IP IHn� S��ii�1 �i
Liquidação para a DlV1Sã.o Leste t: � If!Ufi1!:,. ,_UIUJI§��:}
da América Latina. anunciou hoje �,���,: ��A!��

que uma distribuição de quanti
dades limitadas de aviões ame

ricanos excedentes de guerra a

serem vendidos ao Brasil pode
ser esperada dentro dos proxí
mos meses.

"Presentemente não há aviões
Namericanos disponíveis para ven- asctmentos

da em Natal". afirmou o general Encontram-se em festas os

Miller," e nenhuma indicação de- seguintes lares:
finida existe ainda sobre quando I Do casal Olímpio e Matilda
estarão dísponiveis para venda Garosa, com o nascimento de
as quantidades prometidas." O co- um menino, ocorrido dia :; r,
missaria acrescentou que :a no- - Do casal Victor eLidia
ticia publicada recentemente a Vogt com o nascimento no dia
respeito de 100 aviões excedeu- 3 I, na maternidade, de uma me

tes a serem vendidos em' Natal é nina.
completamente falsa e destituída -Do casal Francisco e Erica
de qualquer _

fundamento. Vetter, com o nascimento de
"Aviões americandos excedeu- um robusto menino.

tes de guerra serão oferecidos a -Do casal Orlando e Martha
venda dentro de poucos mêses", Wechi com o nascimento de uma

disse o Comissario Regional, menina.
"entretanto isso só se poderá dar - Do casai Herbert e Paula
de vês em quando e as ofertas Schwernmle com o nascimento
serão em quantidades limitadas, de um garoto,
e sómente nos Estados Unidos." -Do casal Ena e Hildeo'ardt
Adiantou o Comissaiío :R.egio- Gaetner, com o nascimento de

nal Lehman Miller que os infor- uma elegante menina.
mes datalhados sobre a aquis i- -Do casal :Lauro e Irma Garhl,
ção de aviões americanos exce- com o nascimento de uma. gaq
dentes podem ser obtidos na retinha.
Agencia Regional da Comissão - Do casal Heinz e Irma
de Liquidação, no Edifício Atlan Kammradt, com o nascimento
tica, Av. Franklin Roosevelt 137, ocorrido dia (, de um garoto.

Aniversariam-se hoje:
Os ses. Manoel Santos, Darcy

Alberto Lopes e Francisco Klí
tzke,
- A srta. Elisabeth Socher,

Membros do Novo Gabinete Japones, Em cima da
direit a; NO!Iluro Shigemitsu, Ministro para relações exte�
"dores; Almirante Mitsuillasa Yonia. Ministro da Marinha;
Ywo Vamaz",ki, Ministro do Interior.

Em baixo: Pdncipe Sumimaro KODGya, Ministro sem

pasta; Juichi Taushím8, Ministro das finanças; Taketora
Otata, Secretario Chel'e. <BNS)

Anunciem nesta folha
Exijam o sabão

"VIRGEl\tl ESPECIÁLIDÂDE�'
da elA. l!\'ETZEl INDUSTRIAL JOINVILLE (Maroa Registrada)

pois oonserva B desinfeta a sua roupa
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