
atuand-o no na
1-<10

mão armada. A policia· já 10- cerrado tiroteio, por que se de',
grau encontro com um bando frontaram com bandidos temi
desses salteadores em .Santa veis e bem armados, que poso
Cruz, levando a pior depois de suíarn até metralhadora de mão

ITAJAi

preparati vos para volta ao seu

paiz, 3pÓS um exílio politico que
dura desde' 1930, quando o seu

governo constitucional foi der
rubado pela revolução chefiada
pelo ex-ditador Getulio Vargas.
Exilado na Europa e n08 Es

tados Unidos, o sr, Washmgton
Luis guardou absoluta reserva

sobre os acontecimentos politi
cas qua desde 1930 se sucede
ram tumultuariamente no Bra
.sil." Nos Estados Unidos o soro

W'lshingtoo Luis
.

se encontra

ha seis acos, desde que a guer
ra, irrompendo na Europa, o

obrigou a refugiar-se na Ame
rica.

O ex-presidente brasileiro via

jará à bordo do «Argentinall,
que se encontra nos estaleiros

pata ser readaptaóo ao trans

porte de passageiros, Logo que
estes trabalhos estejam termina
dos, o que não demorará muito,
o «Argentina» zarpará para o

Brasil.
Procurado pela Agencia Fran-

ce Presse» o soro Wáshington
Luis declarou textualmente :

eVolto ao Brasil para rever '

minha família e meus amigos.
Vou tambem rever meus filhos'
que estiveram comigo variaa ve

zes, durante micha auseneía do ..

Brasil, e conhecer meus netos.'
Nenhum outro 'propósito anima
minha v.agem de volta á terra�
natal,

Entr_ega dos prêmios
vencedores dos' campeo

natos da llD ,

"

Realízou-s'a ante-o fi tem
na. 8 é d e da Liga Blume
nauense de Desportos, a ce
rlmõala da entrega dos prê';'
mlos aos vencedores dos eam

pe0;'latos de futebóJ, basque"
teból e vo)eiból' de t946. .

Agradecemos. a gentUe-za
do convite dirigido á direçãq
deste jornal para compar,cer
80

' ato. '!f:'

Pressao

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ELLINGER
... Fone. 1QOl

& elA.
RELATORIO DA DIRETORIA

. EXAMES DE URINA: ,lÍrl1plt'f (éu!sncar e albumina) de sedímento, (llllllitativo completo com dosagflu'
e Ioretoe, tosfatoe. acido urico ,

uréa etc.', EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flageladc

ovos �e :ver�oB ,\r,�eto.aoB de enrilinecilYJent6) ci!ígestão� carne, vegetais; pesqrrizas de puz, �1l.IJgue oculto etc,
,

ExAME DE SANGUE: MALARIA-ifhé:iO-luiza de Hematozou1'Ío de Laveran, formas ag-udas e cro ni.

caso LUES (sUilisl: réo:-ção 'do Kahn) Kline, Mf;,Íl,eeke �tc. TIFO: reação de Vidal. Dosagem De: glicose, acido uri

co
.. hemoglobina. ContagBffi d f'. glóbulos vermelhos (, b�IIcos. Formula Leuçocitaj.ia, Hemograma de Shiling. T�m

po' de coagulação tl fi" sangria: Curva ghc:.miÍca, EXAiVfE DE SECR.EÇAO: Peaquiza de germens (Gonú.�

:espern1at97.Ôid{js. etc" trichomonae vaginais, etc, EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de bacilo de Koch e

outro·!:1'gérmeftâ. pneumococos etc. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac

'.ériOBc@pico, l;eação de Ka!)D. Pan dy, Nonne Appelt, etc. EXAl'vIE DO MUCO NASAL: pesquiza de bací

108 álcool e acido resisteuteE (Hanseu] etc; EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dos:l'gelll
de: aciti..; Iatico, acidez livre e combinada em HCI-'-P.,squlzas de sangue oculto, piocítos, kemáceas EX

DE Ul,CE<RA: TIlramicToscóp�a em campo escuro: pesquiza de ospircehatas 'I'rsponsma Pálida \sifilis),

O Labo·rato'l'io �(! achainstdlado para fazer cultura de quoquer çermen e auto vacinlL''I
..

Apedido dos S.lS. Médicos fazemos colheta, de mattlial á domicilio
Fornecemos lamauis e reeimentesarut uiamente

Se ahores acionistas:
Em cumprimento ao que determinam os

nosssos Estatutos e a
. Lei das Socie.rladi!i Anonimai. apresenta-: .'

mos para a vossa devida apreciação, o balanço geral e .as cou

tas flo exercido findo, bem como o Parecer do Coo.IJelbo Pilcal•.
Pelos documenros em reterencla, que exprimem a verrladeira ii...
tuação da firma, 0S senhores acionistas têm todo os dados para
julgarem os ates da Diretoria, a qual todavia. se encontra á in.
ieira disposição para quaisquer outr-os informes que as torn�fe�
nescessários.

-

Balanço Geral encerrado em 30. de junho de 1947,

A T I V O

ura-

Estavel
Maquinas e instalações
Moveis e Utensilíos
Trens de casinha
D;sponiveis

Caixa
Realizável

Mercadorias em stock .

Contas Correntes
Ações a realizar
Contas de Compensação

Ações caucioaadas

!;lS 533.00
56.44340
21.631,50

é a alma do negocio
2�,OI6.IO .

seu RADIO està falhando?
.. PROFRjEDL�DE· ! __-_-:..-......-_-_-_--:-....._.._""""'!' _

.. ; I

.v...end.
e-se

u.ma. ' ,(;.0.. ns.tante..
de

II.oasa.'de madeira, nova, e terre. li Q
no, me�iG.dD '36x30ó, tom hO,rta'I"ranchos e agua dI" r.a, Boa ms

talação de luz eletnca, Tratai'
IZOl11 ,o proprietario, sr, Gústavo
Roaeabrock, rua: da Gloria, Gar-

.
r, �'ENOI�ASE' ... s I

uma Hmt::JUslne Chevtolet .34, de!
6 cilindros, 4 portas; cor cinza,
caril, amortecedores 'a oleo nas

4 r.od�� e.eorn ôpneus, �Qrpre- MU?W'

ÇO de
...

, o.c:aS.I:lO.
-

.:

_

..

Tratar na

.rua.1Mato.Grosso.,n. 5. : .,

..

' MOÇO
com' pratica: de balcão. procura
colocação neste comercio,..

.

lr;formáções nesta redação. Sã,.

Leve-o itnediatarnente na

Radio-Blohm

10,000;00.

.,;�5�;1 lO.!.!: '

oficina PASSIVO

Não Exigivel
Capital

I
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Depreciação

. Exigivel
Grafificaçõea .

a pagu
��..�e.ww��.aa__==.. -= �__� DIvidendos a pagar

I R O
Contas de Uompensação

.

Caução da Diretoria

e será prontamente atendido
Fqulpsmente moderno de alta pre eu..ã0. 1é(':!:.C8

formado e dlplamudo .em 5.9.0 Paulo

Alameda Rio Branco, 10

;;0(,).000,00.
4'�S,5,80
15,.701 7°

��NF ERlVJE
1 0.2.�.2f60
16,80.0,00 21022,60

1.0.000,00
357·110.10

65.615.00
'39-5-39,50
10·9°9•.00

.

,5'419;,20
4.z82t20

, 2.562,,20
2'016,10
I {,o.oo

8553.00
2.822,40
4.326.30 15,]01.7°

10.Z22�60
16'800,.00
438.5;80SEJA. qual fôr o sistema de arquiva.

.... mente necessário em seu escri�
lembrese de que. .exíste um ari!j,WVO

Fiel .. cara .. suprir eficientetll�r.ite essa

neces;idade. Modelos para �Odos os for
matos de pastas ou

.

tiyl'j·as. AB gavetas
correm livremente, .e6esmo quando m

teir�mcnte Jotad"(. Como guarda, efl

cieni"eé e ·di;��inados, os .arquivos Fiel

zelarão ll"í� boa ordem dos documen

tos: e,,fapeis do seu escritório,
/'

para-'os Estados cio Paraná

& GiaProsdocimo Ltda.

Blumeoau. 30 de junho de 1941

FREDERICO HENSCHKE
Diretor Superitendente

DERTHA METZNER
Dir;' Gerente
ARTHUR RASE JUNIOR·
C,lutador (Reg. na D.f;C. sob
N'o 38814)

.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
OS abaixo assinados. rnernbrcs efeti�olií . do Conselh-o.

Fiscal da Comercio de Sal e Restaurante S. A. tendo examí
nado minuciosamente o relatorio da Diretori s, balanço geral
couta Lucros e Perdas, Iivros e demais documentos e compro�
vantes referentes ao exercido financeiro, encenaJo em ,

..

30 de,;'
junho do corrente ano"iencontiaram ludo em pe�:-feita o�dem e
conformidade, pelo que os· aprovam e 08 recomendam. à a.prova,
ção da assembléia geral ordinária a ser convocada para este fim.

Blumeuau, 23 de julho de 1947.

ass.) Erich D. Brandt
João Hahn
Adolfo Wollstein

D 1ST. R I B U I D O R E S
e Santa Catarina

C& IE

Elp�tadora do Madeiras. S. 1
• Stock permanenfe de:
Madeiras de cons.trução em·g�ralf

.

Forros, ,Soalhos, Molduras. etc•.
. Telefone 1337

H L U M EN·'A . U .

w Santa Oata�na

Johnm8! - Curitiba - H.umaDalJ

fabri,ca de Tinias
Blumenau L.da".

T�nta5 e Ve;"nizes - Materi.._ para
Pinturas em Geral

. Ti'ntas em bisnagas' oara artistas."
BLUMENAU -"- SlA. CATARINA

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



,��__........__ . ....:..l5_-:;_8...;.;-1.,;..94_' .......... ............,;_...::.;.;;:,;;,;:� �.,"
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j�-,O-d�.....:b-�-�d
....

:-i�-�-;if�le�� ;� -:;,��� �;;�;�:���W�: i:� rG;�d�'·<·ió;�i��"��;;�;k'·'·L�;.l
...
rrei;a e Joana da Cunha; Ele. de da Comarca de Indaíal. ha- de da Oomarca· de Brusque, t Jl;p:1Jllrat deste Estado, nEscido bíli-azn se para casar: Harry

I
habilítam-se para ��sar_:. Fwald =� Dorm it.órios '.

.

.i.B, ' :�t:.,'s 5 de ahrií de 1900. opera- Thornsen e ü,ecilia Persuhn, �le. J.�eg�r e .R�nate Cêel!la Kírchner.
d J t !Iriô, solteíro, domiciliadç F Iresi- natural deste Estado nascido E,e, braaileirc. sulteiro, ecmer-

.��:':'.
Salas ! �v.ae�ISarES'tofadas',....,..�....: ..,',dente nésta cldode, filho de aos 4 de abril de 1912: lavrador, daria. de 212 anos de idade, ff- • ..,

VOzcrío Anastacio Pereira e d� solteiro. c!flm�iliado e residente lho deChristiano Jaeger e ce D,
D. Maria Fermina da Silva. Ela. neste Distrito, filho de Richard Lydla JaegeT, Bla. brasileira, 501- � Ser. v. íco bem lerfe, Ito e bem acabado: �.3 ..

·

uaturat deste' Estado. nascida Thornsen e de D. Anna Kaun, feira, bornestica. dê 20 anos de

(�:,: 6ra�.nõe rJsf'foqun õe Topetes :::!Jaos 10 de junho de 1902. do' Ela, natural desféEstado, Tl;i8- idade, ncmieiliada e residente �, U&'.. � \: U li � \: ,mestlca. solteíra, domiciliaea e cida aos 19 de abril de 1921. em Brusque, filha de Bernard"
l'res:denle'nesra cidade, filha de

d0':1estíca,. solt:ira: áomiciliad� t:,K,I·.;'"Chner e de D. Metha Kir- �
R' D Amadeu Luz' tt '�1":

'.'

Joaqoim Iactnto da Cunha e de residente no DIstrito 'de Iod,ual chuer. t; Da r.
'

,:D. Florencia Maria da Silva. íuha de Ort» Persuhn e de D
I ��i ..

·'c f� .

"
.

, �....l\presentaram os documentos 'Ida Pe-sunn. " Apresentaram os documentos G.::l!.;,::��,,%:o�.��� �:''':;';::'��''':;'-','';'-;'��exigidos pelo artigo 180 do co-
.

Apresentaram os documentos l exigidos pelo. artigo 180 do cO-. AS SOCIEDADES:digo. Cívã, sob o nO 1, 2' e 4. exigidos pelo artigo 180 do Co- digo Civil, sob TIS. 1, 2, 3 e 4.
Si algu�m tiver conhecimento de digo Civil sob ns. I, 2, e 4.1 Si alguem tiver conhecimento de Club Dramàtico Musical Carlos SllDeS

'.

existir
.. algum impedimento legal, Si ,.a�guem tive:- con�ecimento d.ej

existir algum impe,dimento lefja,J, Prevento"rin 'S�nta Catara.'o"1acuse-o para' os fins de direito. exístír algum Impedimento legal, acuse-o para os fins de direito.
11l1li QE, �·:l.ra constar e rnegar ao co- acuse-o para os fins de: direito. E, para constar.. · e d:legar ao co-

Hosnilal' UU'D.·c.·pal .de Bl,o'me'na,Unheclmento de todos, lavro G E, para constar e chegar ao co- nhecirnento de todos, lavro o d p m
presente para ser afixado no lu- nhecímento de todos, lavro o presente para se! afixa�o no lu-

v
promoverão em, conjuu!o. uma festa para angariar

gar do costume e publicado pe- presente para ser afixado no lu- gar do costume e publicado pe- tundos para 8S suas nobres fInalIdades.
,··la imprensa. gar do costume

e,
Publicado. pe-

la imprensa.
,

.

"" .

"

Para os

te,stelo.a l.orem.'
escolhidos

,e,S"d,IaS,1,3
e

....

14

....
Blu�enau, II de 8 de 1947. la imprensa. Blmnenau, de 4- 8 ae 1947. de setembro.

.

'. Vitorino Braga Blumeneu 8-8-1947. " PROGRAMA:
.Ofidal do Registro Civil. V'U.nrl'l) B;ap Vitorino Braga Dia 13,_ sábado. com inicio ás 20 horas, j�nt8r amerleaen

Oflmal tio ReIDs�rJjf Ciril. Oficial do Registro Civil aosealô es do Teatr() Carlos 00;ne8, 8eglJl�o d� 8olrêe;;c()'r�
rera uma tombola e haverá etetção do RSI, Rf.l.lDha .e Prt�:Editai .I����������������������� oesa desta geande tesra. - Dia 14. domíngo, 'grande' féstã

�S·Oh'"'\l�,edade De'lll1hD�IG�i'l�d,Ar.!lro Ae popular nos pátios do Teatro Carlos Gomes. eom.Iníeto ásFaço saber qudpretcnd,m ea-
_ �a � D lUl�.1 '@JlilU U UI UI 9 horas da manhã.

'.

.

ear-se: Epaminondas Taborda
aA d'" L4d HtI verá as seguintes atrações:

.'.Ribas e Heli Hilda Soaras' Ele, 1....la eIras' I ft_ Carrousel, Tablado de danças, Barraca-de Ctifé e Doe.,esf>"natural deste Estado, nascido Harl.'áca dó Bebidas, Rifas e Lei,ão Amedeano'
.

aos 20 de agosto de 1923, ser-;
Para o almoço sera serVido;ralheiro. domieiliãdo, e residen- Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro F\'lijoada completa ,Canja de,.Oalinbs, SalslchascomXuetiHe';.te nês!a cidade, filho de Arge- ANOTAÇÓES .

. 'miro Taborda Ribas e de D. fornecedores de 'Madeiras em Geral A venda de mesas sera previamente comunicada.Francisca Ratacheski Ribas. Ela, A tombola sorá vendida com antecedencln.natural' deste Estado. riascida Correrão o comércio e industria e caSEls partIculares· co.'aos aos 13 de- julho de 1932. For'ro Pllulista. Encantonei-ras de Qualquer Espécie

I
missões de senhoras, para lingarjar pr�ndas.dome�tka. solteira, domiciliada Alinhamento, etc. etc. A comissão pede a cooperação de tGd08 08 Blumenaue.nsea ..e residente nésta cidade, filha

, �..._ ,_...... ......de João Mar&ins Soares e de 0'1\ 'P •

i d'
•

SO'�llntl M"rc". _�tf1ftbeJ ..._1 A O V O O Â' D O, S:HildaPêreiroSoarf'S;
..

'

LSBeciall"a e. u � U U v

- Apresentaranl' os docum-entos
'9. ==== -=='" Dr Max Tavares d'Amaralexigidos pelo artigo 180 do Co�

"Dr. Arthur Balsinidigo Ovil, sob ns. 1, 2, 3 e 4. 'J·L I' I r; M a r I e n'. e"
Iii'

e mUl"tos olltros E
.

ó' R B R" 'd 1
'Si alguem .·tiver conhecimento, de I

�
. SCflt rIO: ,"na ,om etIro' nr. �, 1; an ar, sa li 15.

existir algum impedimento legal
")5 (0"- SU I 5 EDIFICI6���u�I�;Si�INENSEacuse.;o para os fins de direito
u· J

"

'

(O --- =

,E, para constar e chegar ao CO�

n'flecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no Iu�

gar do costume e publicado pe�
la imprensa.

Blumenau, 8 de 8 de 1947.
Vitorino Braga

Oficlid do Registro Civil.

=----acaba de receber a S',,::.�
'J l'

-
_

-

�

.: ,;Casa de maior e menor serviço na

FAB R IC A DE CHOCOLATE "SA TURN E)'"
As intere�sadas queiram se dirigir á
RUA PAULO ZIMMERMANN, 6

, .

illy lever'
t�lla 15 de :\ovemblo, 15.:;G

AC;ÓRDEONS� Todes(hini, Tvpy e Italianos
(8 até 120 haixos)

E VIa ['ROLAS SUlCAS'

Editai
PaQ;) saber que pretendem, ca

sar se: Genesio foppa e Olga
Busnardo· Ele. natufal jcst E�
tado. :nascido aos 19 de junhà
de 19'}(;'.' sapateiro, solteiro, d':l
miciliado e residente nésla ci
dade, filho de Lutz Foppa e de
D. Pefila Foppa. ::Ia. natural
deste . fstado, nascida aos 17
de abril. de 1ç,30, domectica 501-
Uica. domiciliada e residente
nésta cidade, filha de Franclsco
Bu.suardo e de D. Mar,a Belotti
Rusnafdo..

Apresentmam os documentJ'3

exígicios pelo ar,tigo 180 do Co

dígo Civil, sob Yís. 1, 2, 3 e 4.
Si alguem tiver conhecimento de

eXiStir algum impedimento legal,
8cuS,e-o para os fins de direito.

�!ct%���ns��r {o:�a�a��o co� Empreza Auto ...Via(ão Catharinense 'S. A[
presente para ser afixado no lu

gar' do
. costume e publicado pe�

ta
. imprensa;
8lume'lau I 1- 8 - 194i

'111' ....
..

Vtctertno Bragar
li.

-
..•

0t1cf!i! de Rleglst.N CML
,

Toca- discos,
Na. me.srna c a s a'! Liquidação

de um grande estóque ti; S E.D A 8 E FAZENDAS

RuaParaná, 31:A-Tel. 141ó'

BtUMCNAU;

G�alJdes, novas reG:F12sas de CHA.PE'08. para o Medico EspeciaHsb:a em
doenças de Crianças

e da Péle
Consultorio - Travessa. 4-
Ut3 fevereJro EdU. Peiter

........ Varejo e Atacado'-

fofo AmAOOR (G.Scholz)
Compeb�4R{;�ãi Piíl}iiss�;fr�aJ

Roa 15 de Novembro, 59b· Doenças de Senhoras -- Cirurgia
Partos

Consultas das 8 as t 1.30
e das 14 as 17

Rua 15 de novembro juto
ao Hotel EliteAssembléia GFI'8i Extuordinari.a

São ,convidados OE S�,fJ. �cio!}istas B� c8mparec�rer:n _à
AssembléHl Geral Extaordm(iI'l.1. fi re8Hz�}r-Be no dia 2;) oe

Agosto de 1947, ás 15 hs. no escrilório desta Empreza. à
rua 15 de NovemDro N 55'2, em Biumenau, p.ua delibera�
rem sobre a segui,ote:. .

ORDEM i DO DIA
lo) AUillento do CapHMl
2', AliHeção pafci&1 fins Esrulutos

3') R('�g'lte e emiseao de Obrlgllções ao portador
4') Assuutos Diversos,
N. B. Conforme 8ft. 29, capitulo V. dos nossos Estatn

tos, os acionistas. presentes às ASt!.embJêias g�mif,lS deve
rão, semprt', legitimar, se mediante np-r.esentaçãO das seus
tilUl'oB ou exibição de docum,(3uto que !>fove terem·nos de�
pC13itados !lfi séde Social.

,

.
.

.' Blum�Hlau, B dê AgoLSto de 1947
,

LeOpoldo Colln Direl(Jr�CerHnte Clínica gerai. E&Pe.clalista
em rnolestias da' garganta
nariz, n.lV'idos e olhas;

Consultas: 10., li' bs. e 15-.17bs.
BLUMEN.!U-·. RU1\. PIAUlt2

Telefone p ovisorio 1063
Residencia

Rua Paraíba' No 8 '

Telefone 1288

. Caix�nJUO BDfO Dr. Arão Rebello
Advogado
Esc, � 11io

Alameda Rio tk>l.nco
O- ........�-.-.-!i:-�-�_._.

to. . t��' i\i..lfredo.nq�.
.

'I': ed··· , .

. , ..-. "u:::o'
d....

"

H(.Sfl tal, Sta. tfâ6e�{.

'-��"era�at'Ss.·'···
CLlNICA.,.GERAL, '

.'
.-..:......�-.-:-...........�.,....._.
. DR. ACUILtES BltSINJ

.

···ADVOGADO

.�--,---

'::;crviço deprimeira
ordem

Ru!J. MaraLLão
N"27 Dr

Ao trote _ 'C,1ID

,a.. Lúbo- Prefiram a f"anal1a .Jaoncad�
pele. t/iOlNHO IDINVIUf

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



In:-:ibJ uck(i' B)-Novú mil f m en tas, o artigos finos ds

tc'n�lada8 do H! fOZ bcati:h+ I ta bviCfl?àO n"?fltriaca li! que
1'0 faturado pelo preço do serão fornecídas ao Brasil,
dois centavos abaixo do l·ogl'larmerJtí,�.
preço do mercado mundial �"""""""""".."'... --

b d
"

'i
I

na arn e ser rornecic os I � n. Cili .'

�elo
.

:Brasil ao Governo! I Ur D :!1lan1ara
A.uetrtaeo, i I, ,

I
De volta de viagem, re-

Essa, gr�n�e n�me8�a deJ I abriu seu consuleorio. [1')

arroz brasileiro deveI a Snl' I horário de costume.
.' " \ I<i

paga em maqumas, tcrra-] !k.""""'..._"""'''''''''''''''''''''''''''''''''.....'''''''''''''''........................,.oói

I Para prlnlta entrega
(jraIlde Sortimento de

I

c' ,s

visitam B

em 5 salas, á rua 15 de NovembrQ, 1226

(ao lado· di! CASi\ RADIO PILOT)

V'ende-s
Parti. instalação de Serviço de Alto - Falante

1 amptificador ciSo watts e 4 transformadores
Jl. tõca-diseo
3 microfones
Salto-fala0 tes
J 50 disc- 8 da musicas populares
17 disco" de musicas clásaieas

1 vaj vu la de sobre-selente
i arquivo para. legi .t ro 'de propagandu
..;! li 'nos phi'a programas di V81'SOS

. Fios pr..ra iastalacao interna e externe

Preço: - er. $15.0(1) 00
Intormaeões nêsta rr-dação

Carreira
para

Fuluro

Se (ipsej-'l. salar!o maximn. pago de MCé)�dt) corn ti ser

viço produtivo p�'28tado, pelo eístema ue ponro s;

Se slmf.'jq �)!!mf]8 c;;ndiçi»§ ele tnibdho fio �'l UH ,,�.
lutar dos Munici-piü8 á· itio do Sul, Hum [{(JtirO e Ibl

rama, Íí2er tos de febrf';

'Se giJsta· de um lHllbiellfe tlgrsdavd rjF fl'ar.ca ('li ma.

fadhgem e de regpe�tr: IlHltu,,; gal'hiHiUtJG um tn:lh;

menro absíJlutamente Ju;.;t, ;

Se deseja moradia livr�, d(� pl'o;Hip_1, ii,' da C. rup"j

ullf!), e pertiXI do liigni' dõÕ trdH!lb";

I b ." ri
- ri· '-I rj .. "1.1 fl}:'ça70 e

Se prefere .. i >21'(iBIJE' ue flçao ,'JeLt! )
."

-

OI.HHIUnídade de Prügreôt;t) bte 08 lll'ni; aliOS Cti!g08

da Diretoria;

Então escreva pam RIO DO :;CL pic:dinàl) det;jlhes so

bre as vagas eXÍi-itE'iHes nCl �"rpll {kH 11('88<;8 flul1ClO

nárlcs 'e atl Eua" c.)niliçÕ'�B. - procurFi!U"f':

'I p.rIJ
..

';-.!l.' fi:!.
d;;'-d7.r;;;�...B�.etor. cl",·=G.".J.>-s=.---v�e.-n--=-:1dedores de Baiclio - C&lXll. - Arm'"ZdIIRra : Ha-

p"zP.@ p. 1ilf'f'VIÇUI'l de enlfe�a - Prop';gliudlsta.
�__'"U_'�-

DE lOJBS
VaREJISTaS

AZEiTE }}BERTOLLI"
NOZES MOSCADA

f. DOMNING � Timbõ � Caixa postal, 10

ii

Tciila'ii�sõ;ciâll;- Concerto Sarro
�:M ..� ... �-�� C_�!" ...� Fer-se-é ouvir novamente em Blumenau o uual Dalmau

Anhrel!"scu"ios
Realizar-so-á hoje, ccrn inicio

ás 20 horas na Il:!reja Evarige
lica local, o. fest.val da insigne

Anivérsaria-se nesta data a pianista. Da, Genoveva D'Artea
sra. da. Eugenia Abry, digna g-a Dalmau, com o concurso de

esposa do SI". Otto Abry, tabe- seu esposo, o famoso violinista
lião nesta cidade. Andrês S Dalmau, cujos meri-
A' dístinca dama apresenta- .05 tanto se evidenciaram no

re-Imos respeitosos cumprimentos cenr€' con ,::erto levado a efeito
no Teatro CarIas Gomes e que I

.

d
.

I
� I

se revestiu e excepc.ona CXltO.
A renda do festival de hoje

Comemora hoje ° transcurso, reverterá eu: beneficio da Igre
de sua data natalícia a sra, da.j j:\. cu seja para a aq .isição di'
Rosa de Sousa, a quem curn- 1 um orgão.
prirneutamos cordialmente.

Da. Eugenia Abry

D. Rosa de Souza

•

Sr. Germano Huscher

A data de ho]e assinala a

fpassagem do natalício do sr,

Germano Huscher, Industrial e

figun bastante relaciouada nes

te meio.
Ao prezado aniversariante,

nossos cumprimentos, �

A última remessa foi embarcada em 30 de Julho fiado.
Para a nova remessa serão aei+os pacotes desde 19 de

Agosto até z de Setembro, no

Teatro Carlos Gomes
5 s .3 as. e 5as. feiras, das r 4 ás 17 horas.

Formulários especiais para cada pacote e instruções só no

HO fEL E L I T E - das 9 ás 12 horas, diariamente.

Sr. Artur Bona

Tran�corre hoje a data natali
da do sr, Artur Bona. coletor
federal em Itoupava Sêca e pes
soa geralm( nt � benquista neste
meio.
Comprirnentando-o 'eordialmen

te pelo grato motivo, apresenta
mos nossos votos de felicidades.

Patrimonial Ltda.u
Rua Felipe de Oliveira, 21 - São Paulo

A Mais Perfeita Organização de Sorteio e Colonização
Sorteios mensais .- Bonificação -- Construções - Reembolso

(Autorizada e fiscalizada pelo Governo FederalJ
Carla Patente N 151 -- Decreto N· 12.475 de 23 de maio de 1911

Resultado do Sorteio Realizado em 26 de Junho de 1947
l' Premio 73207 no valar Cr$ 50000.00
2' " 93iO 7 » » 2·000.00
3' l} i 32,07 » :& 2.000,00
4' » 33207 l) »2.000,00
5' » 53207 $ »2000,00

Milhar 3201 Centena 207 Dezenas 07
Todos os titules que contiverem a milha; 3207 tem Cr$ 1000,00
Todos os titules que contiverem a centena 207 tem Cr$ 200,00
Todos os titules que contiveram a dezenas 07 tem uma mensalidades
Adqui: arn sem perca de tempo, uma apnlice de- "A Patrimonial Lida"

Azente em Blumenau: G lEDRA

Dr. Jc'ãa Batista

Deflue nesta data o natalicio
do sr. dr. jcão Batista Doetzer.
proveta advog''l..lo na Comarca
de Lhirama, u::-'(; é pessoa ge
ralmente benqt:,;::;ta.
I,=ump.imemamo-lo

mente por esse motivo.
cordial-

Sr3, D Maria do Cé.rmo
Cust.i (!ais:ni

I T,ans,:mre!".Í amanhã a data
natalícia d a sra. d. Maria do

I
Carmo Costa

.

Ba lsini, dedicada
esposa 110 S!". dr' Achilies Ba lsi
oi. diretor deste j'Jrll1l,
Por tão ô cspicic-so motivo, o

pes5o;;,! d0ata Cdsa antecipa seus

respeitcso,", cumprimeBtos, com

votos de pcreae: fellcidades.

." ---------

.

ante-ontem mesmo á tarde, es-

teve bastau te concorrido. prova
da amizade e estima em que
era tido no seio da população
local,
Renovamos á f.i rnilia

da nossos se ntimentos,

o festival de Ema Sack
Constituiu verdadeiro SUceS50

artístico para 05 amantes do
belo canto desta cidade, a apre

enluta'l' sentacão, no Teatro Carlos Go
mes, da gt"anrie Htista interna

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

cional Erna Sacle
Numerosa e seleto publico as

. s'stiu o festival, tendo oportuni
dade de ouvir e aplaudir a fa
�osa intHprete da divina arte,
cuja vjnda a e!.ta cidade deve-se
aos e�f rç')� do sr.r. Frederico
Bus('h Jnr.

Sr. Fritz Lorellz TOMEM

Uílh I!felsotafl
t'SILVEiRA"
�.

Ainda amónbã, Cllmemora a

p�ssagem de S�ll natalicio. o �r.

Fritz Lore[Jz, abas t",do in Ju"tri
ai e figura de mar'-;ante proje
ção em todo o ',Jale do 1taj li.
Ao distinto nati.dic:iante, que

reside em Timbó, enviamos, em

bora amecipadameote, nO:>5. S

parabens, Com veios de dura
'douras venFuras.

mli;
ADVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 (.e Novembro, 415

2' andar-Sa·la I II - {Altos d'A CAPITAL} -

• UlI

lIIi
Mais um robusto ga' alinho

veio em::quecer ante ont�m o

venturos') lar do sr, S,_bjistiào
Reis, compet�nte gráfiCO da

Casa 43. e de sua esposo, D.
Lídia Reis,
Nossos par"beos'

Oc-orreu na m"nhã de ante
ontem o Inss amento do sr. Ri
cardo Scheeffer, figura tradicio
nal do nosso comércio e antigo
vereador- d,! extinta Cãm .. ra Mu
nicípal.

O Dranteado cidadão. que COD

te. va "( 9 a n08 de idade, deixa os

seguintes filhos: srs. Adolfo e

Ralf S(heeffer, indt:st;;iais; ama, A publici('jad� e a arma do
Gertrudes S. Ncitzel. esposa de. Llcgódo e do de' envolvimenf0
sr, Eduardo Neitzel, �rLl. Clara de tudo. Divulguem, publiquem
S. K!e!mast, esposa 0.0 sr, Ma- e anunciem lU revis� "P'xpan
tias Kiesnat e 51'a. Elfrice 3. �ão Econom�ca" cujo redator e

Ferr.h, espcsa do sr. Antonio organisador. Prof. Jonas, de
O sepdltamento do :w Ricar· Arauj!) Abreu, se acha nestE

do Scheeffcr, que lie realizou! cidade.

Q,leie conC'€'rta o seu
RADiO?!?

Naturalmente só na oficina

fUNKE
B,,<1'l. ínstalada com instruo

rn;llC:S de mediçãc
"ii3 "ldernissimos.

Rua • "';2 setembro n 13
_______________________�i·
RIO (AN) - Corre nos meios

políticos qne o projeto de lei de
segurança na..::íonal apresentado
pelo Governo. tal vez sómente
dentro de quinze dias será diij
cutido �ela. Camara,

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


