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'Convencão
,

'IOGr Vergniaud, .IioiaVVander!ey a
Para a escolha do futuro presidente Fomos informados de que Rio, 19 - O sr. Camíllo,

! amigos do dr. F("rgnJaud Mercío, deputado da Frente

", lll�".
-

,,0, ,«?iario, �a nando co,m qualquer ntlme-I' tantes. ,H, ave�ú), eutretnnto, I T,V(:!I�erley', r:�;�tel!u,:'em ,p"'es_ Uníca, ouvido pela reportaManhãs do Recife, orgao 1'0 ele membros. Toda qw�s' uma excepcao. E essa HS-
tal lhe sumiru atl.l_a home

gem dos jornaes ao embar-
rituacionísta d 'tã' b ttíd I" d fi

.

di nanem por occa ....nao di; sua
Porto Alezí dil;,

,
"

, o go:"e1'no per- ',o su me :: a ao, P enario

I'
sim ,se e me: .a rn icacào

í

vi:Úia a esta cidade, otiere- car para orto Alegre isse

na:nbucano, publIcou, uma da COnVe?9aO sera .re�olvI-1 do futuro presidente tem rendo lhe umn cei« em. um
o seguinte:

correspondeneia do RIO 80- da por simiples malO1'19. de de SE'r adoptada nor dois de 1/08808 hnteis
- Vou ao Rio Grande pa-

b I J:' ra, do perto, tomar conheci-,

re a 0rganiz�çãO e _funci- votos, dos membros-preseu- i terços, _pelo menos, (VJs YO- O. ���,�.lincto., pr�reila do
mento com os trabalhadores.onamento da Convencão Na- tes. contados os votos de! tos delíberantes. Inl1.JlW}JlO de Unmpina Gran-
de estrada do gaL Flores 6.1

c' 1 > ih '1' I 1- 1 idé
- de 110 Estaelo da ParahuõalO�a, pala a esco a e� cac a um desses repn>scn·

L' \::,a 1 ca da .COl.1\-enção. :;n�ollt1'a-se aetuelmente e� Cunha, os quaes, num passe

1,nalO �l� ,ago,sto ,do eandí- '

,llcara estabelecido qne tn-Iltr{"iuh!!. de onde breoemenie de magica, poderão se trans

at ti I t formar em 'prnvtsorlos' ou

�l. o o. reia a successão pre- V' 't,' r + d ! c.,os os memlrros qn'" d(,lla I'ii'çi par� ,Ctí. ricados de armas e munisidencial. ISi ,8 ra ,OS LS La os! fizcren- parto e (1'ue votn- Desde ja aprese,ntnmos-lhe
Y

I ções Atalaya de dd -sa �u,Comporão a Convenção Unldes ]'8111 empenharao e111 publi- 1��SS0.� cumprimenios de boas
vanguarda de ata qn e, na)

delegações part.id
. I >

1 niuüas. 'rr O devemos,n

'. > .

" -1 arras por l ('o e prazo a palavra ne seI mesmo co 1 ' "

mUlllclplO da Republica e )\ proxima viavem do honra de que sustentarão
,�-�---�- encaral os. MdS o tato é que

1)01' di t
'

t '.

1 d i' 1'> �'" ft

I I °I
'

d os "provisürios" existem emIS rrc o muniCIpa O fi J' V
nas urnas I] 11(\11;8 do ca Tl- I'f::.../ nl1i l,_ � o� eD' t íct F d sr etu to arcas �,- ]I �Jl >J Inumero elevado, etnpunhan-IS ne o e" eral. Cada par-

� ....tI, .Ilõo. didato por ÜI:':ifl nianeira in-
tíd I I r ou t'�O do picaretas para melhor
1 o oca "sera representado Rio, 19- A imprensa informa dicado r->l"ja elk ql1Pl11 �·uJ'. Ug disfarce de suas intenções.
por um cidadão, por man- que 081' Getulio Vargas visi Proc};11Ilé1c1o o candidato Rio, 19 C( m o OUI'O adqui- Em anteriores entrevistas já
dato e.special, outorgado a, }\[el:'11 da Couv8nrào pela I'ido. hontem, ü Banco c!o asr;;ignalei quo wl1b() r,'cebi·

por seu Directoria, 4!};!!ilf!'
,

I· ,

"

,',,' Brasll compll'toll 22 tonela, do iunumeras c(�rtas do meu

,/ /1"'7 Ilm�1l'Ün�H-, (J npl'eseni:::na ao I das do precioso metal. 31' Eatado, drn:mllciao,lo um�4... Convenção terá o seu eleitorado ('111 g'f'l'ul. I mBzenario em seu dppasito. constante movimento de fl'1'
regimento interno, fl.lllCcio-

'

/ ças) que faZem �e c.idad<:.S

/[
. Soterrado por uma barreira a:c;�a:rr:.crdu1ei!aS pra,••

(/_"_';,-:((/;,,
;�:;� o imprsssionant6 dssastre de Za. feira ACCO rdo i ta lo

Segulláa�'eira pela manhã luraI de Gai>par paraonde'"ias 8,30 V8lHicuu-se impre8sio foi levada seu corpo sendo ang O
nanté' desastra na E, F. S. C enterrado no cemiterio 10 cal

./ \ lHO trecho BlumenaUl-1t3djahY Oomo o J'o1'na1 "Fibo'uro" analisa a
./

.

_

em constn;cção ffSU tau o a

.

! morte de um operario. : Um mi-lha-o

�'I
Trabalhava numa barreira

e o .Jornal "Fíg-aro" publica Iranceza n(j seu terreno pre-
hÚJ'e u""'u corr snoIldeTJcia tê rerido: "a" solidariedade iran

, perta da estação Q operario. I
l.u - ! '

-

Hemique Silva. de23 anOs, sol meio de e eitores legraphich. do seu enviado co britanica". E' evidente que
e'specI'al 'fi Lr-ndres chaman está sendo neo{W'ociada entre

teiro, quando em certo momen " J ,',
-.

do a attenção do governo da Roma, Londres e Berlim uma

:i.�
to VerifiCOu-se um desIDoron:; ,:.' Rio, 19 - O sr. Bías For- França sobre a. necessidade reapploximaçào eHectiva ei1-

\ b i '

f d d '�', mento que soterrou o pobre' te8, influente �rócer da poli- d ·t t t nt f tl'e ii !taU::!. Allemanha e In-rica a ce ser ua a a na -

f trahalhador,causando lbe o es ti0a mIneira dBclafou que o
e �vllar �no

I mqunato °comorcapital estadual, por um �J,'LLI!:�
,

dr','
,

pOSSlve um ISO a e glaterra.
gl'JpÚ de jove:cs estudant�s

. .... magame�to. o t�rax. . �over�� do seu B�,tado está pleto do governo francez, qUe
?fi.th,arinenses, a, "U.,nião da t,a,r'a' e"'" �.'.'.Jn,rr>yo

. socorrido �med1atame�te lO! mte.:::slflcando o alIstamento se seali;�aria no cadO da COD·
'. I" '<l prüXlmo cs d ld d d I t 1 t d d 1 I1,,1oCldad� Democr&tlca", que ESlaf'los lhid,)s,

con �z o am a com VI a �o ; er o�a, c�r !) € po �r e clusão de um "gentlenes xg 13-

batil1.hara em .pr 1 da Demo- A viagem será feita de avi., Hospital Sta. Izabel onde veIO v3:� _as UI�as, em 19�7, u� emente" �ntre a AlIemanha e

Cra?i8, alheIa a qualquer ão até Nova.Yorcl-.
a falecer n? mo��nto da che mllhao e qmnhentos mIL elel- a Grã Bretanha O mesmo co-

pal'Lido. gade. HWflque Sl1va era na· tores. rrespondente accrescenta que
fIOS circulos politicos e di.
plomaticos de Londres estão
.,endú commentadas CGmo

provaveis as noticias prpce
Jeote& de R()ma alIudinuú á
Jma proxima. viagem do :sr.

ronde Ciano, ministro das Re·
laçôes Exteriores aqnt.-lla ca·

pital aIim de 0or;férenciar
com o governo britanico a

respeito dos negocios da Res·
panha, Estas noticiãs não 10-
ram desmentidas nem confiro
madas pela.s rE'spactivas
chancellarias britanníca e ita·
Hana. As continuas manifes
tações de sympathia do gover
DO francez ao governo sovie
tico, accrescenta o correspon
dente do "Figaro" provoca
rão fi derrota da diplomacia

Encontra-se eill S, Paulo Q SL

Líma Gavalaanti
S. Paulo, 19 - Acha-se

nesta cidade (l governador
p6wambucano, sr. Lima Ca
valcanti, que está sendo alvo
de caloro.sas ,manifestações
de apreça. O governador
Lima Cavi:llê;luti visitará va
rias fazendas paulistas.

UniãO da Macidada Demonratiu3

Ore José de

acionai
ii' •

t,�.".� ",

IUiJtl c e F

OMS

Gal. Flores ela Cunha

germanico?
situação eUl'opéa

Em Porto AlDora o S L

Sylvio �8 Campos
po:·to Alegre 19 -.,Osr.Sylvio

de Camp's, a't" procerdo P.R.P
qne SE' encontra nesta cilIade
tero D Batido repetidas conre·
reacias car:l o gal. It'lor�s dJ.
Cunha e Lindo!pho Cól(Jl'
Em deClarações prestadas à
imprensa o sr.Silvio de Cam
pos depois de informar que
teve optim3. impressão do
Rio Grande e que encontrou
ü gal Flores da Cunha com
serenidade e prudencla decla
rou que contia firmdmente
na orlt>ntação do goveru�dor
gaucho; cuncluindo declarou:
"O {{io Grande é o seio de
Abrahão, onde todoS pensam
como querem�a podem dizer o
que sentem,

Caruolho O MELHOR E MAiS ,MODER

Ct uzeiro
SU; oreza

Boa Vista

II
Construnção da lllll quartel IIIpara Blnmanan

ABERTA A CÕNCORHENCIA �--------------------------------------------

Regressou semanapassada,
de sua viágem., em ferias, á
CapUal Federal o sr. dr. Jo
sé' de Carvalho, muito digno
/) ramotor Publico desta, co
marca cuja auzencia já vi
Ilha sendo notada em nosso
meio social onde S� S, tem
umquistado um largo circnlo
() e amizades sinceras, de
� 'ande admiração e de jus
,

, simprl.lhias. AO illustradú
I' '}resentante do lrJini.sfel'io
. ,'jUco da Comarca e sua

na. cira. f'JWial'l108 1108S0S
(',L nprimentu.:i de {diz 1'e"

gl·esso.

Pista "de

NO SYSTEMA
DC, !vIUNDO.

DE FOSSAS

P"'lo Quartel General da
Quin'a Região Militar, com
E'éle em Cl!rityba. foi aberta
co�correncia para. a coüs-'

trucção de um quartel em

nossa cida.de.
Todas as informações R2-

l'ãa prestadas pelo commarr·
do da respectiva Re�ião.

corridas

�,<:;ppcto r1e uma daR 'cnrvas dei. nova pista' de ,corri
rins i'!aul!urada recentE'rnr'nte n0S Estad'!Js Unidos é dt;no
minarta t'f{ofisevt:'it" em hf.menagcill ao Presidente da Re
pu\}: ÊC,ii,

larinh&s de ÍndiscutiveI superiorida:ie capazes
cvmpetir Cúri quaIq 'ler similar

de

MOinho JoinviUe fUia� fUumsnau
Caixa Postal, �9 En::!. te1. SILOS

Es ortivaota
MaIS uma victoria dos brasileiros no Oampeonato Sul

Americano - ° Blumenauense em Bl'usque
- Outra.s notas

A situaçã O na

Hespanha
Esta partida internacional

teve a elevada renda de... -

120.142 pesos.
**.

BUE:-JOS :\YRBS, 19 - �e
rRnte urna assÍ!3tencia ealcu
lad" em 45.000 pessoas rea

lizou-se hoje á unite o en

contro entre as �quipes do
Brasil e do Ut'uguay que te
Vp lances de grande sensa-

cionalismo. ".,

No tempo inicial n placard
annunciava um empate de
Ixl sendo o primeiro tento
conquistadu pelos uruguay(}s
nos 5 minutos Íniciaes, No
tempo final os uruguayos
conseguem mais um ponto.
Os brasileiros reagem opti
mamente e conseguem bri
lhantemente a victaria com a

marcação de mais dois golos.
Termina o jogJ com o es

('ore de 3x2 favoravel ao

Brasil, que deste modo pre·
para-se para no proximo dia
30 realizar o jogú final do
campeonato, disputando o l' x x x

lugar com ii equipe argen· No encontro de domingo
tina. 'em !tajahy, e�tre o lris de
l\Jarcara,u oS tentes' hrasÍ- FloriaD�poUs e o CIP,' qua

leitos Carvalho Leite, Bahia iro local, venceu o 10.
e Nfginh0. pelo apertado escore de 4x3

Como n{lticiamos seguiu do
mingo para Brusqua, onde jo,
�ou uma partida de futebol
com o Paysandú, o quadro
p:dncipal do Blumeoauense.
Est€' jogo atrahiu ao cam

po regular assístencia que
teve occasião de presenciar
uma optirna e bem desenvol.
vida peleja. No final do tem
po regulamentar verilicou-se
o escore de 4x2 favoravel ao
Paysandú.

xxx

Deverá jogar nesta cidade,
no proximo domingo, () Pay
sandú, de Brusque. qae

,; i:lis
puhirá uma partida com o

BIumenauense.

Salamanca 19 - Noticia-sb/S_çvilha,19-Feriu-se violent
que a aviação nacionalista combate corpo 1\ corp Co na Cl
bombardeou novamente o por dade Universltaria entre nacio
to de Mal aga, n�lista� e govemi�tas que que

r Iam lIbertar seus companhei -

'

ros se acham situ�ção critica
cercados nO Hospital clinico.

Sevilha, 19 Na úonferencia
havjda hoje entre os gener�is
Franco e Mona Ueoa resolvi
da uma forte ofensiva contra
Escurial. Deliberou-se igual
mente que li sede do governo
será �ransferida para esta ci
dade.

Indicação na
FrançaSevilha,19-Chegaram a Casa

blanca 15 contra torpedeiros
Irancezes PARIS �O escritor Jae,

ques PolUis publicou hoje no
Roma,I9- Informa-se qUtl os jornal «L'Oavre», um artigi)
governos tÍe Roma e Berlim em que anaIyBa e elogia a
resolv9.lam aceitar a fiscaliza obra executada. pelo Presi
ção dos portos de m'er da dente Getulio Vargas, Iam eu

�espa.nha,canta.nto que a Rus- \ta!ldO q,U,e a ,canstituicão bra
Sl� sela exclUlda das negocia leua véde a reeleição
çoes. por mais quatro anos.

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



Ijlumenauense S. C.
ESTATUTOS:

Capitulo Primeiro
Da Constituição e Fins do Clube:

Art. 1-. Constitue-se sob a denomtuação: «Bíume.
nauénse Sport Club»t nesta claade de Blumenau, uma so

ciedade, para o fim. de praticar o !utebÓI e incentivar ou

tros esportes, cooperando, aasím, para o desenvolvimen
to tisico.e social-cultural dos seus socíos e. componentes.

Art. II ....,...
. Considera-se como data de fundação do

clube, a de 14 de agosto de 1919.
.

.

.

... ..
Capitulo Segundo

Dos Sócios:
A - Admissão

Art. III - São requisitos essenciais para sêr admi
tido como soeío:

§ 1) Ser maior de 15 (quinze) anos;
§ 2J Ser reconhecido de bons costumes;
§ 3) Não ter nota ou fama desabonadora;
§ 4) Não sofrer de molestía contagiosa;
§ 5) Saber lêr e. escrever. (Art. XVI - § 2)

Art. lV ,,'- Os socíos serão admitidos mediante pro
posta por um dos componentes do Clube, sobre a qual,
em Aaseniblea Geral, se decidirá.

B - Olaasífícação:
-.Art. V - O Blumenauense S, C. compor- SE-á de duas

Classes de socíes, que são:
1· Eletivos,
2 Honoraríos.

Art. VI ...:... São soclos Jfetivos todos os contribuintes
e os jogadores.

Art. VII - São socíos honorarios:
1) Os que tiverem contríbutdo moral e financei·

ramente durante 20 (vinte) anos sem interrupção, para o
progresso do. clube.

.'. 2) Os que por favores especlaes, que montarem
além de 3:000$000 (trets contos de reis) se fizeram me

recedores deste titulo. Entende-se para tal efeito que os

mesmos estejam pertencendo á Sociedade já ha dois anos.

e - Deveres
Art. VIII - São deveres tndlspensavets de todos os

socios:
1) Pagar ao tesoureiro ou cobrador as contri

buições determinadas pela Asscmbléa Geral, pontual
mente;

2) Participar á Diretoria as alterações de esta
do social e. endereço;

3J desempenhar com diligencia, bon5stidade e

. críterlo Os <encargos para que f.jrem eleitos que tiverem

aceitos;
4) Con:iuzil'-se com bôa educação e moral duo

rante os jogos e festejes em que tomarem parte;
5) Acatar com bôa vontade as ordens da Dire

toríá' e obedecer aos seus regulamentos;
6) Respeitar os adversarioa, jnizí:'s e represen

tantes de outros clubes, dentro d.is .iormas de civilidade
durante os certames;

7).Não pertencer a outras socledade de rios
identícos, como membro de diretoria ou praticante ativo
de esporte:

8) Oornportar-se, tambem, em �;U3 vida parücu-

f"harmacia OrioQ
Ant. BR.\NDES

RUA 15 DE NOV. 63 . TELEPHONE 90
B.r ...-C_T:tv1:.:E� -&.�. r::.::r

sortimento
em drogas E' tspeciaUdades na

cionaes e extr-angeirus

Alopaticos, HomeopalicflS
e Biochimicos.

de artefactos de borracha,
Perfumarias, Sabonetes, arti

g')S de hygiene dc.

Velutü§ .c.1 ,,�r2jo e ai�cado
lrr)oriaçãu directa, por isto

Pf'eços baratissimos

Pr0C.ure hospedar-se na Pensão e

e Restaurant GraclOsa, situado 5 minutos
da Hua 15 de NUvenlbro.

Serviço primoroso de .refeiçães - Inteir2.
mente familiar

®}
®
fj

Diária: 6$000 �
Arodda ('[Urdido de A breu. 66, Ij

.
.

TelepJwne, 548 __.;:. CurJtyba �r
�

lar, com a distinção exigida para conslderaí 3 membros
dignos e elementos construtivos da sociedade

D - Direitos:
Art. lX. - São direitos dos Socíos:

l':Tomar parte nas asaembléas; exercendo o
direito do voto em todas suas reuníões.

..

2. Ter entrada franca nas propiedades do clube
com suas !amilias, podendo tomar parte nos fedtej�s que
o mesmo promover;

3' Praticar toda especíe de exercícios atletieos
no estadio do clube;

4. Inscrever-se para cooperar nos certames,
uma vez que para isso tenham sldo julgados competen·
tes;

5' 'Prazer em sua companhia vlaítantes contan
do que residam ha menos de dois mezes nest� cidade
ou sejam reconhecidos como elementos bem conceitua:

. dos, por cujo comportamento se responsahillsam:
"

6· L�var ao eonhecímentn da Directo�ia qual-
quer ato ou cíecunstancía que Julgarem contrario aes in
teresses socíaes;

1. Reclamar junto a directoria quando se jul
garem prejudicados em seus direitos;

i 8' Solicitar á Directoria, mediante requerimento
assinado pelos menos de quinze socios efetivos e quites
a convocação extraordinaria da Assemblea Geral.

'

. E -.Contribuições e Distinções:
Art. X. - Os socíos efetivos contribuirão mensal,

mente com a quantia de dois mil reis, que a juizo da
Assembléa Geral poderá ser alterada.

Art. XI. - NO ato de admissão, por ocasião da en

trega 40 diploma do socio este pagará a joia de 10$000
e mais o custo desse.

Art. XII - O socío que Sé' distinguir por qualquer
serviço extraordínarío em benefício do Clube, receberá
um diploma de Reconhecimento.

1)' Compete á directoria deliberar sobre a coa
Ierlção desse diploma.

Capitulo Terceiro
Da administração

Art. XIII. O Clube será administrado pala directoria
que constará dos orgãos seguintes:

Ir Lirectorta Geral, composta dos elementos se-
guíntes:

a), Presidente Huncrario
b). Presidente;
c). Vice-Presidente;
d). Primeiro Secretario;
e), Segundo Secretario;
f), Primeiro 'I'esoureíro;
g). Segundo Tesoureiro,'

2)" Directoria Esportívs, composta dp:
ai. 'I'res Directores Esportivos;
b)' Primeiro Capitão;
c). Segundo Capitão;
d). Patrono dos Iníantís;
t). Guarda esportivo;

3). Comissão fiscal, composta de 5 membros.
Art. XIV - A Diretoria será eleita de dois em dois

anos, em Assemblea Jeral que se realtsará sempre em
17 de fevereiro, em escrutlni» secreto, decidindo a maio
ria simples.

Art. XV. De deis em dois mezes a Directoria deve
rá reunir.se em �esão Ordinaria e quando convocado
por tres de seus membros, tambem extraordinariamente
sendo as suas resoluções tornadas por maioria simples.

Art. XVI -- Compete á Dlr ectoría em conjunto:
I. Administrar o Clube, agir em seu nome re-.

pí'et:.enta lo civil e juridiciimente e defender os seu� in
tpresses esportivos, sociais e eco::lümico&, si"gundo as
normas que ehlborar;

2. Deliberar sobre I'pquerimentos, propostas e
nutras informações, soHcHadas pelos sDcios;

3' ApUrar aos associados as penalidades rerJ'll-
lamentares:

:=.

4, Organisar os programmils para tudas as soo
leGidad�s promovidas pela Sociedade;

5. Estudar as rerermas que se tornarem n�ces
sarias aos Estatutos, apresentando o proje�v respetivo ao

ju gamento da Assemblea Geral;
6. Nomear dentre os Bocios efetivos quando jul

gar conveniente, comissão para auxilia-la tempolariamen_
te na orgauisação de qualquer serviço soc�al;

8 Apresentar á Assemblea Geral, semtstralmen
te as contas, _balanço e relatorio para o exame a delibe
ração;

9. Conferir Diplomas de Oi.::;tinção a sDcios me
recedores.

Art. XVII. - Compet{' a cada um doS membros da
Dfretoria:

l' Assinar a correspondenDia e pUb1i{!ações, :=ttinen.
tes ao serviço sob sua jllrisdição, sujeitando. as previa
mente á aprovação rio PresIdente;

2. Cumprir e fazer cumprir os despachos proferidas
pelo Pl'esidente ou pela Directoria;

3. Solicitar úiretamente do Pre'-idente as providen
cias neeessurias para o desempenho de S'las funções em
sua jurisdição.

.

4' Comparecer ás renniões das Diretoq'l e ás
ASHembléas Gerais.

Ari. XVIII Compete ao presidente;
1. Convocar as Reuniôe da Direturia e a A;;,

semblea Ceral, de acordo com os estatutos, preaidindo as

mesmas;
2' Assinar, em conjunto com um membro da Di

retoria, todos os documeutos e atos que envol\Tam res

ponsabilidade;
3. Recorrer ã decisão da Assemblêa. Geral, das

rf'sG!nções que ccnsidere prejudiciais ao interesse do
CWD€-;

4. Exercer o voto de d�sempate nas Assembleas
e Seções da Diretori1i;

5' Decidir e delibtrar em conjunto com os de
mais membros da Diretoria;
6. Concedar licença �.os demais ICembros da Diretoria,
p)r tempo não maior de 30 dias.

Ari. XIX, � Compete ao Vice-Presidente:
.""". L Substituir o presidente em suas funções nos

impedimen tos e licenças;'
2. Auxiliar ao presidente qnando convidado púr

esst:;
Art. XX -- Compete' ao Primeiro Secretario:

1) Redigir as atas nas Assembl'�as e Reuniões,
a correSpOndf'fiCill do Clube e assina las em conjunto
ccm oT'residente OH Vice·PresideI;te; .

2) Stlhstit1.!ir o Vice Prf'sidente nos seus impe-

dlmentos;
3) Fazer a dlstrlbu'ção da correspondcnca en .

tre os membros da D�retor:a de accordo com o parecer
do Presíüente;

4) Elaborar. assistido pelos membros. resnetívos
da Diretoria os regulamentos Internos;

5) Fornecer 80 Presidente todos os dados ne

cossarlos para a redação dos relatoríos;
.6) Transcrever em atas os pareceres da Com

missão Fiscal.
Art. XXI - Compete ao Secretario:

1) substituir interinamente o Primeiro Secreta
rio nos impedimentos e licenças;

2) Auxiliar o Primeiro Secretario e obedecer <IE'
ordens desse no desempenho das funções a seu CtU go.

Art. XXII - Compete ao Primeiro 'I'ezoureiro:
1) Arrecadar as contribuições dos soeíos;
2} Efetuar recebimentos e pagare entos de ac

cordo com as decisões da Diretoria e Assembléa Gerai;
3) Dirigir a escrituração patrimonial do Clube,

com boa ordem, zelo e competencia;
4) Nomear cobradores entre 05 socíos e outros

abonando-lhes 10 (dez) <:>/0 (pnrcentos) sobre a arrecada
ção colhida, que exercerão sua atividade debaixo da res

pcnsabilídade dele, o tesoureiro;
5) Pagar contas, até o valor de 1:000$,,00 (um

contos de reis), depois de conferidas pelo membro da
Diretoria que deu origem á mesma e vistas pelo Presi.
dente ou seu substituta. Para quantias superiores torna
se necessarla uma decisão díretorlal;

6) Conservar em seu poder dinheiro em espo
ele até a quantia de 500$000 (quinhentos mil reis), dep '.

8it�!JdG os excessos em Banco designado pela Dtretori, :

7) Escriturar o Livro Caixa, conse-vando-o er»

dia e facultando o seu exame ao Presidente e á Comís
são Fiscal;

8) Apresentar nas reuniões da Diretoria o ba
lancete das operações a seu cargo e semestralmente, nas

Assembléas, o Balanço Geral do patrimonío, por interme
dia do Presidente;

9) Têr sob suas ordens li venda de bilhetes nos

gichêts para entradas ao estadío, exercendo a Iisealíza
ção rigorosamente.

Art. XXIII :-- Compete ao Segundo Tesoureiro:
1} Substituir interinamente o Primeiro Tesourei

ro nos se us impedimentos e licenças;
2) Auxiliar o Primeiro Tesoureiro e obedecer

ás desse no desempenho das funções do seu cargo.
Art. XXIV - Compete aos Diretores Esportivos:

1) Dar pareceres sobre competições esportivas
em que as representações do Clube torem convidadas.

(G:mclue na 4a. pagina)
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Edital
o cidadão João Oomes da Nobrega, TabelíilG do 2(1 Ofi

do de Notllb da Comarca de Blumenal1, Estado de Santa Ca.
tarina, na forma da lei. etc.

.

F A Z saber que está em seu poder e cartorio. no edificio
da Prefeitura Municipal de Blumenau, para ser protestada
por falta de aceite, urna duplicata do valor de Rs: 2:737$',
cujo saldo é de Rs.: 2:009$000 (dois contos da réis)
emitida por Alfredo Gossweiler, desta praça. contra Angelo
sacenti.·E. como não tivesse sido encentrado o sacado Ange
lo Sacenti, pelo presente edital, intima-o a vir aceitar a refe·
rida duplicata ou dar as razões dê! recusa, notific1ndo o.
desde já, do proteste, caso tuão compareça,

.

Blumenau, em 16 de Janeiro de 1931.
o 20 Tabelião: João Cerres da Nolirega

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



WILHELM BUTZKE - Blu:ne iau - Santa Catharlna, pagou 10
merisalídades, recebeu

EUGENIO DE.SOUZA _:_ Thele�na - Estado do do ,Piuuhy, pagou 29 men-

salidcrdss e recebeu' . .

SlVINO IZAqRA F. BORGES � Amargosa. Eahia, pagou 12 menso:Udades
. "

e recebeu �.,' . ......,.

aTTO COIJN:_ joinville - Sa.uta Catharlna, pCIgOU 3S mensalidades e

recebeu . •. ."
. .' . ."

:nro A. RIHL - Gallopolis - Paio Grande do Sul. pagou. 2 meneulídcrdes
e recebeu .

. .' " - -

ARMlBA l?�OMENA DIAS - Amargosa - Bahia, pagou 12 mensulidc-
. des e recebeu. . "

..

'. .

DR. R. S. C. - Petropelâs - Esttl:do do Rio. pagou ·35 menscdídcrdes ,e
recebeu. o

. '.'.. .'
• ..

•

:MARrAN'tE HIBELftO - Alfredo Chaves --, ruo Grande do Sul, po:gou 2
. mensclidades e recebeu .•... ..

'.,
. ,.'

CARLOS,GOl'fCA1;VES ,rnHO - Manáos - AmazollU8, pagou 6 mell.5ulí-
. aCIdes e recebeu· .,'

'

-' '.'
.... .

MAXrIvL1LIANO TRINDADE FILHO - Manúas - AUlazoIlas, pagou 16 men-

salidades e recebeu -
" - "

.

DR. SAm.· PEDRElRA - Therecinu - Pio1,.l.hy, pagou 22 mensalidades a

receheu '... ",' , . .-. . . ,. , '

OLINDA SALOMÃO - The:ezL"lct «- PiolJhy. pu;rou 22 mensalidades e

recebeu -' .' .. .. .

EUC1YDES. LEITÃO PESSOA (menor) - Camodm -. Ceará, pa-gou UI m_ell-
, .' salidadss·e recebeu ,,', .... '.'

'

BENEDICTO, LEITÃO PESSOA (menor) ----'- Cam,ocim - Ceará, pagoll 13
.Q1�nsalidaaes e recebeu ,.' '. '. . ."

.

"
ANTONIO LAGE é HERCll.JO COSTA - Lúnoeiro - Cearó, pagou I men-

salidade � recebeu '

.

_.. .. -

.'

..'. '. ",
.

DULCE ·-flGUEm.EDO: ;._, FortaleUi - Ceará, pagou 1 .mensalidade e re-

cebeu" .! ': :: '-.' -, " ,- � . ....' --

'

I J. VESPr���.uO
-

!o.�o Pess�a - p',aml�y�,cr, .J?���u .�. ,!L1eIl7alid��es ,e

ADOLFO CLASEN - Flontmopolis - Scrntcr CathaMO: - pagou 3 mensa-

I lidadas e recebeu.· . . "J.,' '. '. - .'

1 NATHALINO CARVALHO - POIto Reu� do S. Francisco. - Miaus, po;;rou 5
I mensalidades e recebeu : .: . '-- ,.' -,

'.'

� !RACEfilA RIBEIRO - Smi� Rita lacutfuqa - Millas, pagou 2 ,.:ro.ensalidp:-
das e recebeu .

.., - ... ,... '"

HAROLDO RIB�O - S�nta: Rita Ja:cutiuga -_ Mil:'J.as, pagou 2 mensali.do-
. 'das e recebeu . � , , ,

_.
' . _'

FER.."fANDO 'IOS�' .
NOGUElRA - Rio. pagou IS mensalldac'les .e

recebeu
" , .J " _.

CECIL 'r:?�';;C� COX\VEtL - Ri 0, p::xg.ou 35 .P,1eusa1i�à:des 09
I'fARU !SHll ,- Pinheiros - Estado de São Puulo. pagou 5 lllenscrlidades e

.
, .eceooll.·� ,.' ... ..c. -- '- --." ,.," ",-

ZEUKURO rAMADA - .. Estacão Itaquaque:etuba -- Suo Paulo, pcqou I)
, _ men:iI:r1idQ'd�s e recebeu '" ',' . "..,.,.

CHRISPL\VI f'. ALVES - Av. Sã:o João São Paulo, pagou S nlG>ns.wdo:de3
.' , e recebeu' ." ,

�. . .,... .

EUGENIO DAYER - Guara;puava - Parcr;ná, pagou 3 mensalidades e
:, 'f : recebeu' . ", "

.'" ,

' .

ENORGE ·DE AVILA RODRIGUES - Quarahy - Rio Grunde do Sul, pagou
..

'

.

16 mensCtÜd<tdes e recebeu .�...
_,..... . ,..

, .

;ULIA,. AgOTJD __; Rua Oswaldo Cruz. 202 .- Marcr.nhêio, pa;:rou 3 mensali
. i c' dades e recebeu -.

!'.
" -.

. � - ..'

l4:Al:UA '1IEI.ENA R.; PINTO - Trctvessa PaJehy. 54 -:-- FOI:tcdeza - Ceuró:.
.� ,

.
" -pagou 22 mensalidádba e'recebeu '" ,

JULIO RIBEIRQ DA COS'rA - Bco-balha - Ceará. pagou 22 mensalidades
; , , ' !" e recebeu, .

�

.

-, " - .
'

, .' '_,....

CUSTAVO 'DOMINGOS e V. .mIRA Rua Choró - Cascavel Ceará.
;.; "págou' 3 mensalidades e recebeu' _. ..."

ANrONIQ J;tEMEDrO - Guoxupé --::- Miaus, pugou 1 men51;llidade e re-

.� .' cebeu' ,- '
" ." ,. ...., .. "

'ft'--
,
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o Dr. ilienJes .de Araujo, 'Especü\li$W .ha

ma.is ;de .io .anuos, nu tratamento .das H.E.,
· I\10H.HOID \8 sem uperacão e se.n .dôr, 11<13

Doenças .do .Hecto (Fissuro. Fistulas, I<edi

te, Queda do re':t<), etc.), nus M'JlcstidS do

EsirU 1l;\(�O (Ulceras :du Esromago e Duu- l
.dennsem Qper�lçflo) 'dos ·I�TESTL\(J.� I
'(PiarrhédS Rebelde.s, ,seu especial, ; Cniiie:s, IPrisão ;de Ventre, eic.), H!;'_gil1lP113 Dreteti- .

C,�S .nas <..hleliças do Apparelho Dig�stív(\,
.Tratamento das ,V .-i RL�E8 e' IJ[�CEn .\.8
DA PE.RNA, sern ('IJeraçi'io) avise (Iue e-m

breve es.adia de repouso eln. CabÇçLl(L!�,
dará, a pedido de alguns inter--ssmkis, CUI1-

· snltas, sómente ;de su,a especialidade, I:'l)l

Itajahy e Blumenau, do dia '���J ele itVleír,l-,
de 19i?7 em diante, devendo o.s interessa

dos .se apresentarem a consulta ·até (1 dj',l
8.0 do mesmo rnez, ,a�im de verificar f-e )

J1unl-Cro ,(h� diet)tes j;Llsiifkmú r:U;:i .1l"ll\'r

demora,

Dr: J: Vrdvee,{('-; \l\'liico pel i
F,·cd. i<.Hiç de 'Mnúieioa Ih,

; 13BÍl!B. ex Assisten:« d·:.1 Clíni·
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�T:§ 1 oI. AO ANNO

Ipubfico é' pUI'a ó coubf'ci�nento dos int'eressado�� qqe du.. Re"'''..·b.,e e·ln d".sú-e a
.

,
• '-f'" "Depositas Populares" "

('ante o ·�()rrl:n:.te mez, eIQ todos os di�S uteis� �rl'�c��a-st', quanti� de 20$000 té lO' O $000 pá'
.

aeRla repa�t1��o. e em, todas. as dem8:1s deste m�nwlp'lo, o

I
'.

gando ;ur�s de'O O

I'
..

1'. Sl:!mebtre ao lmpo8to acuua, relatlvarnente ao corrente " -

ailO.
. ,. . ,. ,

'
, .,

601Os srs. �oDtl'jbuiote8 qne deixarem satisfazer o

paga-Imentu no �orr:t!��� 'mez, p'Od�I'ã:O .fazsl o nos mezes, d,e Fe- � .•;:;�'.

q�reiro e Março acrescidos da multa de 5"','0 e 100/0 reflpe- . O

IIlivaroente.·
. .' " .'

I
' CAPITALIZADOS SEMESTRALMENTE

Findo. ?�tes. prazo�, a uob,ranç,l sH:,á teita.

jU�tCidlfJ1:en-l'
.

Faz todas operações Ban�a:da� >

�.3, puf l�te,rffi;e�lO da. P,roroO�\H'la Pt...b,lica �est:1 coma.:rr�,

Q�DlI=&I:leJl!&JDI&l"dE\ acordo �om as Lels em. vigor.. U� : ::
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.

�Iuindllau, em l- d,ê
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Tintas ·e Vcernizes. Mated.aes para

pint1tra� eOI geral
Tintas em bisnagas para artistas

alio o mlJliJ.or I'elrhll1l':: para
preferir JUV!lNTVDE
ALEXANDRE pt.ta tra·

tar e 'lmbeUe:ar 09 cabf.l,..
ioa. E.xt�n!rl� li caspa, 0- ....

Ba III Quédz dos ofl�1108.
evitaudo II ,'aMeia. Faz.
Tol�l � 061' llaturti.l <JS

çn.be!ll!s br�rnfJ
dando�lhea vigor
a mocidade. Não

oi......,"""""',....
oontérn e.e.ea de
pn ta � UI!Ii-131il

�___'o;li oomo lOi;ÃQ.
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·CIUAPE
DE BLUMENAU

6lul11enauens� s. c.
ESTATUTOS:

(Conclusão da 2a. pogina)

""

pa1'a cooperar; .

2) Formar as representações e equipes de es

porte, combínedamente com os Capitães, tretnando-as com

a antecedencla necessarts;
3) Marcar dias para os exercidos e manter ri

gorosa observancía dos mesmos, podendo estabelecer sus
pensões quando desóbedecldos:

4) Relatar á Diretoria quaisquer irregularida
des verítícadas em treinos ou jogos;

5) Conceder licença para aquisição de material
esportivo.

Art. XXV - .Ocmpete aos Capltãís:
1) Auxiliar 80S Diretores Esportivos na selec

ção dos quadros.
2) Dirigir os quadros durante � treinos e júgos,

mantende-os em perfeita disciplina e rigorosa obedien
cia ás regras;

3) Decidir sobre a escolha de juízes, v'is:mdo
sempre manter a bôa harmonia entre os eompetídores;

4} Admoestar 08 amadores sob suas ordens
cuanrío transgredirem contra as regras e regulame. tos;

5) Examinar os uniformes dos jogadores entes
'

dos certames, cuídando qU6 estes se apresentem decen
temente e tecnicamente perfeitos;

ó) Decidir as questões pur ..mente internas dos
seus. quadros.

Art. XXVI - Compete ao Patrono dos Infantis:
t) .Organísar e comandar 08 quadros íufantls.

Art. XXVII - Compete ao Guarda Esportivo:'
1) I'er sob sua guarda e responsabHidade dire

ta todos os aparelhos e utensílios esportivos pertenceu
tes ao Clube;

r) Conservar os mesmos em perfeito estado de
umidade;

3) Organlsar semestralrneute a relação de to
dos os apetrechos existentes e fies gastos durante o se

m-estre;
4j Recorrer 111)8 Diretores Esportivos quando

houver falta de material, adqu rindo o depois dê obtida a

licença dos mesmos.

Art. XXVIII - Compete á Comissão Flsea':
1) Acompanher atentamente os atos da Direto

ria, tendo sempre em vista o bom estado financeiro, o.

fama e desenvolvimento cultural do mesmo;
2) Conferir bimensalmente os atos ds tesoura

ria e semestralmente os balanços, dando o seu parecer
á Assembléa Geral, podendo para este fim conservar os

documentos, relações e livros, durante 5 (cinco) dias em

sl3u poder.
. 3) Opinar sobre a f!oDveniefl(�ia de qualquer

despeza extrRordin<lria exce!lente, d� 2:ooo$oco (dojs
contos d� réis) apresentada pela Diretoria;

4} Responder ás consultas de ordem financeira
(', admInistrativa }u& lhfs forem €udercçadas p" la Dire
toria ou UQ! dos seus membros:

5) Requerer á convocaçãq da ASBembléa Geral
Ex�raordinarijj" quando existir motivo imperioso.

Capitule Quarto
Da Assen.bléa Ge.al:

Art XXIX - A Assemb{érL Geral é o orgão supremo
da Sociedade e tem força deliberativa illmil.ada. Resolve

qualquer questão interna e t'xterna.
AI'L XXX - Heunir se-á:

J) Ordinar-iament ;
8) de fIeis em ods meus, pura tomada de
('ontas da Dire;oria;
b) Bier,ealmente para eleição da Dirttoria:

2) Extraordinmiamlc'nte:
a) Por ordem do Pre"ideí!te, qUBlldo convocada;
b) Por conVJCaçã9 da Comissão Fiscal, quan·
(io existir motivo imperioso; !
c) A requerimeDto de 15 800108, quando h�u-

IVH causa que o justifique
ArL }�XXI - A convocação da .\s"eIllbléa Geral de

verá 8er annuuciadél. pela imprensa com a lel-petjva OT- Il:em do dia, cónstal1do h'Jra e Jogar d'l reunião.
Art. Xx.,'CII - Na hora fi lfC:ida o Presidente decla.. Irará aberta a sQ,ssilo, Cc.llvjdando o Secrehirio para pl'o.

céder a ll::-HUT a da ordem de dia e manGará proseguir

Inos pontos constantes da D1€Sma.

"Art XXXlll - Quaisquer questões selâo delibera
das por votrção secreta mediante cedulas, dL'vtngo ser

fr'anqu€nda a discvssão a quem :ped:l' a :palavrG�;( . ,I.

Al't XXXIV - A Assembléa Geral �ur}cion��Iida- .

IL6Dte com a pI'espnça de 2 (vinte) socios. (

Art.XXXV. - Não havpodo numerOSUIlCip.Dte, convo
cal'â o Prtsitlente st'gunda assembléa dt'otro de uma se

lZlaIlfr, que uf'!iberal'á com qualquer numbro de presentes.
Alt XXXVL- A ffiHjnr"a simples decide todas as ques

tões pl>stas em votaçãü_ Fó poderão votar os socios quitrs.
CapitulO Quinto�'

DES Pt>li,!)ldadcs:
Ao'L XXXVII -_ serj,o SUSp€U30S do] :se us direitos p ::10

Viena tem aefua!mente um
do novo teatro,coguominado ; Te

---�-------- ! atro para 49".Esta sala com

B U S C H 5B. FEIRA - DIA 21 I pOl'tarealmente sómente qua

..

• A'S 8 l/2 HOHAS rent;;- e nove logares'Mas pOI'

IJ I, e t r' I'C 11 e G a C o o I) e r' I que
exatamente quarenta (c,

, J T. r y , nove?
DOV3illf'ute juntos ('m ! A resposta é simples: é Que

um íheatro austriaco :cão
paga impostos senão a par
tir de cincoenta logares,E é
por isso que um grupo de
jovens artistas aCaba de cre
ar' o menor t�atr(j de Vienna
e do mundo.Eld é,aliás,muito
aprazivel e as peças ahi tém
() mais franco sucesso a pou
to dos Iogares serem disputa
dos sempre cum grande aGt8-
cencencia.

em fiJm que começü num furto, continua numa aventur'a e aC1ba num idyIio arr�bata
UOI'_ Cu a Super-produção SOb a direcção do celebre Director ERNST LUBITSCH

Entradas do Costnme

prazo de um a dois mezes, com recurso Iaoultatívv para
a Díretozla ou Assembíea Geral, os socíos de qualquer
categoria, que:

1. Infringirem as dísposíçõas dos estatutos e regi
mentes devidamente aprovados;

2. Propuzerem eonseíentemente para soctos do
Clube, pessôus que não estejam. nas condições estipuladas
nestes estatutos;

3. Que não restituírem dentro do prazo marcado
pela Diretoria quaisquer objetos pertencentes ao Olub;

Art; XXXVIlI.- Serão elímínados do quadro social,
perdendo definitivamente todos os seus direitos e regalias
cunstítuídas pelos estatutos, os soeíos que:

1. Se atrazarem mais de tres mezes no pagamen
to das suas eontríbuíções e mensalidades, sem motivo que
o justifique;

2. Os que infringirem os ditames da honestidade
e da moral;

3. Os que se negarem a índenísar o Club pó!'
danos materiais causados propositalmente.

Art. XXXIX. - .-'8 faltas não mensíonadas nestes esta
tutos, caso se veríüquern serão punldos á críterío da Díre.
torta, Comissão Fiscal ou Assemblea Geral, conforme o grao.

Oapiuüo Sexto:
Disposições Geraes;

Art. XL.- Serão ItJrnecidas ::WS socíos cadernetas,
contra o pagamento de Rs: 2$coo constituindo este o Di
ploma de 50010.

Art. XLI. - A juizo da Diretoria serão criados, tamhem;
distintivos. bandeíra, baudeírolas, uniformes, sempre nas

côres encarnado e branco;
.Art. XLII. - Os casos omissos nos estatutos presen

tes regular-se-ão segundo a legislação brasileira em vigôr.
Art. XLIII. - Os socíos praticam os esportes sob a sua

proprta responsabilidade.
blumenau, ]8 de Novembro de 1936.

Presidente: Otto Abri
Vice-Presidente Walter 1."tleyer
1. secrt'tario: Walter FTanke
,. Secretario: Paulo Celso Flores
'I'hesoureiro: Frederico Eretzschmar

Reconheço Verdadeiras as firmas supra de: Otto Abry
Walter Meyer - Walter Franke - Paulo Celso Flores - e

Frederico Kretzsohmar (5 ao iodo); do que dou fé... -
Em testv da verdade. Bluraenau, em 15 de ';ano 1937.
O Tabelião: João Gomes da Nobreça
(Estava selado co:n mil c seiscentos rés)

n'-!-!-!E-aN-�Ã-!-�-I!-��-ho-re�'-!�-o�-do-o-�--a:-.�-�-!�-i�-!r
Grandes Bailes Carnavalescos

I o rendimento das suas aves, em ovos I:' R'ol'dura. de

I pende da alimentação que lhes for pr: porcionada.
Prefira, portanto,

1
I
,

Farefinho e Triguilho

SABBADO, fi de Fevereiro de 1937

TERÇA FEIRA, 9 de Fevereiro de HI37

na séde social do I
II

ótimos produtos do �!oinbo .JOrN"VILLE, cujas vanta
gens são Indlscutívets.

II

I I
I

Club Nautico America

Banco Nacional
SUCURSAL

do Commercio
EM BLUMENAU

Peflimos aos nossos cliontes ü favor de apref>putarPill
à este Banco as suas Cd(�ernetas de contas correctes de
vedoras, credoras e de di:'positfls populares, para sei Pro

l<wçados os juros do sbmestr,' findo, na forma rje) costullle.

Domingo. 7 do mesmo mez, haverá uma aníma.

díssíma Domingueira Infantil, á íantazla.

CINEMA
.Marlene

N B Acha-se aberto o COÚCUTSO para
• •

-

a Rainha do Carnaval de 1937.
A coroação da Rainha será feita Iestívameute

durante o Grande Baile de 6 de
Fevereiro proxlmo. Pormenores

com a Directoria.

11. 11 _
Chronicas" sociaes

Cartaz sonoro de! oida
'-Diaaaario"! ..•'-EstaaadoL"Forolhal.. E ó pequeno vendedor de iornacs

que passou a noite num humbral de porta e que acordou quando as "

ruas [ainda estremunhavam nas brumas da madrugada, andou
contando a toda a gente, a historia da cidade. E a historia do paíz, E
a historia do mundo. _<IA mulher que matô o marido! ..o di<
curso do João Neves!-.,A revolução na Hespanha! •..E o mexeriqueiro de
todas as pequenas tragedias familiars,de todos os cielones que varré.u ""

o paiz,dê todas as seenns de"grandguignol"que se jogam no palco do ":

mundo.. aquele ga roto é o cartaz sonoro da vída.;
SILPE

Anniversarios
---Transcorre hf)je o aniversario do sr.Her.naan R,dtke,lU1i·
to estimado progenttur do stRouclpho Radtke, gerente desta
rolha.
-Comemora hoje seu natallc!o o sr. Fritz Kretzschrnar, dis
tinto tezoureíro do Banco Nacional do C omercío e pe
ssoa de grande estima em nosso meigo
Faz anos ho]» o srLeandro Dalíovo, filho do sr.Ernesto Di.l
rovo comerciante em Ascurra,
Ainda huje festeja seu aniversario o sr. José A Uber.

Estado onde vae á n.egocí o s
o sr.Alfredo Campos disttu t'o

Vlsítou nos o sr. Victor Eu - vereador da nossa Camar a
tzke nOSSl prezado Agente Municipal
em 'I'ayó, proressor local e' Para -Jaragua.onde vae sub"
guarda Livros do firma João I meter-se a delicada ínterven
Bertoli. .! ção cirurgíca segue iloje ()

AgradeceIIios e de�eJamos. I sr-Jaco9 Schmilt.
lt:e as melhút"e8 properida-:
rles. 'Convelu saber .....
Viajantes

Visitas

-'.':egue hoj(' para o sul

r .� \5,'ff;'D�DO.r.r.cG'/ÃtJl,t"Ãe)

1 T'w �/[)WQr�g];:-i:
h AVISO -i
� .

� �

\� -0- l
� �

5: nEDIMOS a todos os iii
�: .á:'"nossos assignantes;'

i:.� de nos SCienUfíCarem!� \.le todas as irregulari�
ii

�!
dacles que occorrerem "
com a entfl.'!O'a desta iii

1 folha.
"" -

S
� P�) A Gerentia p
#W ib

������

��i�����::;stt:��'1�2:::���
Lavando·se CI!)Dl

«Vir
o sabão

s ecialidade )m
de WETZEL & elA. � J6INVILLE ;�raIca Registrada)

""

economisa�se tempo e dinheiro

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


