
JORNAL DO POVO !1v"'RE

E INDEPENDEliTE

�---...-".-
ro-_.,... ' .....� .--=----.,-.,....",._.".-- .. -ç........ -

•• -... ;'; � ·�...........

·,..""""""'''�'''"'��-..,."...�'t,--,.'''l
- �- f;' � '.�:_-_.c�.:' ��._ ?-l>'� ��:. ("'� ,:;"; ',-;: �O l

I Ei�C()� i��;,�:;J�\: ;�\'" I
t�--....--- ."....._c ...:=oo�·

�-�-)-�-X-I-I-I-I�n-n-�-.-A-�-d-il-es-B-a-l-�-li-i--D-I-R-E-C-T-O-R-_�J�-�--B-.-u-m-e-n-a-y---a-u-a-r-t-a---'-�;�Ode1�--··-I-�b�-��EI�R049

-1:.•....

0'3 ultimas acontecimentos na;IF
Politica Nacional I j

J 11:

cou.StitUdOD.alista. o mesmol! I�
jornal narra que a approxi- I;
mação entre o ex chancel- i
ler Mxeedo Soares e gover- I
nador paulista sr. Mello Net
to, deu se por interemedio
do conhecído historiado!"
Djalma Forjaz, amigo com

mum de ambos. Por occaslão
desse encontro, segundo in
forma "0 Globo", os sr, Ma
cedo Soares informou ao

governador que era candi
dato orüctat do presidente
Getulio Vasgas, O sr. Mello
Netto agradeceu a communí.
sação, dizendo q ue não po
rlia opinar, porque elle era
um simples membro do Par
tido Ccnstituoíoz.alista, o uni
co competente para falar
sobre o assurnpto.
Informou ainda o 31'. Ma

cedo Soares que renunciará
á pasta do Exterior, a pedi
do do sr, Getulio Vargas.
afiro de Iacempatiblrizar St
para a successão presídeu
ctaí da Republica.

l:tl0� 23 -'-. Nos meios poli
ticos, principalmente, está
causando sensação a annua,
cíada partida do almirante
Protogeaes Guimarães para
a Europa. Em rodas politi
cas diz se que a ida do go
vernador fluminense visa ta
cílítar a intervenção federal
no Estado do Rio. Entretanto
fervilham boatos os mais de�
sencontrados a respeito.
RIO, 23 - .\ bordo do di

rígível "Hlndenburg" embar
cou hontem com destino á
AlIemanha, onde vae tratar
de sua sande, o governador
do Estado do Rio, almirante
Protcgenes Guimarães, que
permanecerá na Europa al
gumas

.

semanas.

o recurso do P. R. P.

A festa da forca
,

üníens depositarios elu Bltunenau:

Hischhictor �& Gest,vicl{i

Vendas a credito
Toma inlormaçõe� sem C1pnpromisso do pI,ano especial I

que temos para Vendas a IITlldito II

RIO, 23 - o procurador
geral da Justiça Eleitoral, sr,
l\1ac Dowell, ainda não fez
entre ga á Becretartu do Tri
bunal Superior de Justiça
Eleitoral, dos autos relativos
ao recurso do Partido Repu
blicano Paulista contra a

eleição do sr. Cardoso de
Mello Netto, o Qual prova
velmente será julgado nos

primeiros dias do mez en
trante,

11-
o Rio Grande continua não

tendo candidato Mussolini recebido triumphalmen
te em TripoliS. PAULO, 23 - Falaudo &

reportagem doe [ornaes, o ex

ministro Antunes Maciel de
clarou que o Rio Grande do
Sul não tem candidato e mes

mo nem firmou qualquer'
compromisso -ern relação á
suces&ão pr�8ideilcid.l. E
acrescentou: "Posso ga.rantir
lJ.ue o Rio Grande falará e lill

elevação d2 vistas p patI'io
tismo, na hora em que a sua

palavra for reclamada, Fala
rá por si, com '3onsciencia
do que está falando". FlDaJi
zando disse:

,iA escolha tie um nome

para o fuemo quatrienio pre
sidencial, está se processl!n
do. Haverá 6uc,:,ssão não ha
ja duvida. ELtl'etanto ElOU

ainda dos que acreditam no

aparecimento de uma formu
la �onciliatoria que evite u

ma lucta eleitor"al de a$]Jec
to extremada, tendo como

cODsequencia convulsões que
seriam prejudiCialbsimas ao

Brasi�."

Rorna, 23 - O sr. MUS';:Oli-·1 nado pela população indlge
111, durante a sua excursão á na. Depoí.i de um passeio á

Lybia, eff�'ctuou um voo ctr-] cavallo pela cidade, o "Du?e'
cular sobre a prcvíncía de! foi cumprímente do ptlu IIrIn

Syrthe. fazí-lndo escalar em I{�ipe Caramanli que pertence
TenoI'ga c_hegüu ás.20 ho�as I €i. .u,ma das· maÍci Dobres fa·
em Tr·ípoll. uude LI uvaclO mlhas arabes.

Uma grande reumao

do Partido Economista

RIO, 23 -- De hoje paJ'a
a�anbã é f'Hperada. Jma

grande reunião do Partído
Economista no Districto Ft:
dera!. E' esperado, para par
ticipar

.

da reunião, o düec
torio de Peíropolis.

'-.:(:>n]l()!" .. \!
N lnC(I .'-)f'lI;:' doces terão melhor :;:"pect,) e

fiel Illlis s.lbunHo:; ·;;e \', S, utiiiz,tr OU ra

nlla que n H) sejéi a afarnarl"j rnarC2!

Blumenau
End. te!. �ILOS

o sr. Nlacec19 Soares diz
li ne é o candülato officíal c RUZEIRO
R ro. 23 - Escrevendo so-

. brIOl a estadia do sr. Macedo
Soares em S. Paulú, "0 Glo
bo" aUirma qu� o ex chan
eelJer esteve hospedado f'm
S. Paulo ::lO Hotel Esplanada,
não f"i ali nem ·tão pouco
I�O seu i desembarque, visita
dI) officialmente, nem ?elo
governo e nem pelo Partido

i\\oi n ho JOinville, .Filial
t cai�� p ('stal, 89

Allernanha invencivel!
.����-����.���.�

:.:
,. 1'elegrammu d>} 0. P. ;nrorm>tm o seguiate co-n r_;

rt'rencia á feslli da fOI'-ç(l em Bel'liro: .

i Falanjo por occl1sião da ceiebraç[ll) do segundo /in

niversarin da reintroducção do r\:'crllt�mento gerl:ll, qlJe
será festejado nas gua r
nições d� o terrritol'\o
do Reích, o gener,:i{
Herm'w 1 Goerin,fI prps
l'>U U'ibuto ao pl:esidt'o
ta chanceler Adol� Hi
t!er, em piil 'iV"as re

i)'ls",<Jd IS dI m ds vivo
e Ithuziasmo, qu ,Iífican
d,) d e "vaI r080 e· eS

p'e;�diio gesto" o que o

Pudu'er l�vou a Alíe
'uanha a 'Hd lptaf, :::0-
mente porque já possu
ltl. Uffii:l. Iurç"t aél'ea con

sideravcl. E cOlJcluiu

Pneus e camaras de
,.

(:
(: allemã

g
t.

(:
"

.:

..

{:

rO desembargador Gil Costa
,I Entrevistado na Capital

L

Blumenau assistirá
campeonato de

realizano

o dBsenrolar 00 maior
Tennis até

�

noie
no Estaoo

Em entrevista c 10CE' hí a Ú Tranco antignnlsmo, em pI".·
'''A Gazeta", da Capital, o no combate, á eundidatura

Desembargador Gil Costa. elo então presidente do Ri<J

figura de marcada cultur-a e Grande. Na3 informações que
realce politico e social do pr-estei ern São Paulo não
Estado, I'BlerÍodo-se li attitude omitti, nem poderia Iazel-o,
do Estado de Sta. Catharína sem gravame ao DOVO catha
':10 próximo pleito presiden- riuensc, quanto e'He é sensi
cial fez, entre outras impor- vel ás solioito cõ es de um

tes de claraççes, as seguiu patriotismo sadio e ductil
aos ídeaes da democracia e

da liberdade, na sua CoD·
Sfu�TA CATHARINA NAo DE- ceituação de postulado dej SERTARÁ DO SEU POSTO harmonia dos interesses in-

_ "E, em tal C<.80, como I divjdLIae� r-m referencla _com
julga serão disp0stas as for- ':s 1,ue dizem respelt� a fe.�
as politicas no sector ca llc[("lide da communhão o r

ç
,

n
- ') s;aDlzada. Temos li provo'!tharlne SB.

tcssa asserção nos repeu-
- "Acredito, e assim 8S- dos ensejos, muitos ainda d,�

segurei ao dr. Armando de honrem. vm que o povo tar

S1111es, que Santa Catharlna j'iga-verdf' offereceu exem

não desertará do posto que ilns iudelevets de attitudes
lhe compete nas pelejas cí- .utemeratas, em correspon
vicas que tanto eugrade ce- Iencia sempre com as reg

ram o regímen, dando lhe oonsuhilldadea creadas pela
vida e f.'orç�. Será a

mesml:l!
-ua brilhante historia politi.

da campanha civilista com c» principalmente na .Repu
RUYJ e porque não contes- dica".
sar, fazendo justiça ás puras
intenções de tantos seguido
res da Alliança Libe ral, a

mesma que em 1929 contri
buiu, a seu modo, para o

aperfeiçoamento do regímen.
) l\1ELHOH E MAlS �l()DER,o que me preso tanto mais

em dizer quanto estive, sub- �O 8YSTEMA DE FOSSAS
mettido aos ditames da mi,
nha conscíeac!a politica, l mO:;· !\JUNDO.

tes:

OMS

fica·
L.1l"i- gm GumITIemoraOão ao decimo Pnníversario de FundaQ80

�

"Tennis GlU] Bluillanau"

]

fiD

1 2 f' 3 de 111:do Vil·d( mí,recidiJs !l' r cnthuf'iasta;;: do

trei's diH� th' vt"l'd:J(1t·iro OP [Jobr'e sport. Estes premios,
liri{) para OR tennisras e i':i en: brt ve serão expostos
IIhu8iastas do Teouis, em com os rp�pecHvos cürtões

:)aota CathaI"Í!la_ dos oIfprtantes bem assim

Por inidativil do "Tenais como os ricos tI"oph,�us_
Olub Biu].1PtlI:lU", se fpaliza' Caroando o Compp mate
rá n�'ste i;Or(l, em comme- [ntl�r'mu[}ici;!(jl de 'rennis, se

moraçãn ao seu decimo an- rõ oHerecido, pela. mesma

uive['s .. ;'io de fundaçã'J, o Comis8ão, ás Delegacões do

IlHi or pr-élio tennistic'l, Pill diversos CI.ubs, um pb&Dtas
nosso Estado. tendo si lo coo tico h ,ile, no� salões da So

\-idados, pHI"li hmarem parte ciedade dos Atil'i::IdGre!"l, Dd

todos os Clubs Catharinen Doite do dia 2 de !\-laio.

ses_ Tennistas e enthusiHstas

A' equipe campeã será �Í- do Tennís, em Sama Calha-
redri!:i uma riquissiml-l. taça. rina:

Outr'ó,s t Ç'8 e medalhas se. Cooperae cüm a vossa.

�-ão offen'cidas aos demais inscripçãa e CO!Il o vosso

victndosos. apoio, dando relevo a um

Para a monumçDlal Tom- movimento -de alto valor mo

bJla, conta a Comissão or-Iral, pbysico e intelletual l!!

ganisadora dos festejos que i
envolverão esse ;mportante

1-------------certHmen, com premios IDa
ADOPTADO OFFICIAUv:NTE

I'avilhosos, gentilmente oUe·
NO EXERCITO

Nota Esportivall ELIXIR u914"
o Reereativo Brasil vae a

Joinv.Ue Com o seu uso, Dota-se em

poucos dias:
l' - O sangue limpo, de im

purezas e bem estar geral.
2' - Desapparecimento de

Espinhas, Eczemas, Erupções,
Furunculos, Coceiras, Feridas
bravas. Bôba, etc.
3'- Desapparecimento com

pleto de RHEUMATISMO, dô
res nos ossos e dôres de ca

beça.
4' - Desaparecimento dllS

roanüestações syphiUticas e

de todos os incommodos de
IundG syphilitica.

5- - O apparelho $astro
indestinal perfeito, pois, o

«ELIXIR 914" não ataca o cs

tomago e não contém iodu·
reto.
E' o unico Depurativo que

1tem attestados dosHospítaes,
de espeCialistas dos Olhos e

.

da lJyspepsia Syphilitíca. .

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A'· exportação
defru- mern nos, ter o DOSSO pais ou Caearía, que- açambarea todp

t3&. no Br.·aSHnest&S ao.o egt·jcIlIH. di; 19�91930. fi exportação.
,

. uttrmcs tempos, 8� produztdo 180 mil contos. O Comercio internacional
. ..

.

.... tifljiu um desenvoí- com a exportação da bauatia, de banana, se acha porém.
.:

..

vtmento tão promissor, que da Iaranja e dos abacaxis.
.

MS mãos das potenotas que
"n.�o

....
será

...
€'X[\ger

..

o

.d.e. presa \". Em 1.931, o _.yalOr atlIlJhló.represe.Ilt.am capitais fvgl('ze�
.'. �lar. que dentro em .breve, pela: exportação da banana, do grupo Westey Brothers, é

e.�.ae .. ra.m.o da
.. rW8.sa .:

eCOl1O

.1 roo i .de. Rs: 23.r72:947},!.�Ono com I
.. Britis.b Banana Compa.ny e ti

...mra furai, ,.�(1owpanb8rá de 7.805.792 oaeaos de bauana. (Uoíted Fruít Oompany, A
,

perto,o c(l�e. 9U� vem OCU,

I Os priunipJ1is 1.l1flTcados I' pl'iniei�a contróla tecla a ex,
panco H prnuerro lügar den

.. consumidores de bs uána, sáo: portaçlio. dy Brastt, dispooortre 08.P�Oc!.utos ela exporta- Os E 8 ta dos. Untdos, ti' enorme fI'ota de r avros (>8
· ção bruslletra,

- .... .... Inglaterra.: a ÁleU1flnhH, f' I pectaís para a exportaçãoGada ano que se passa, o:: Can�;lã, li França, a H.laudH deste fruto, são os VtlpfJl'e� Ipomares vao abra?jendo i.lttas a Belgiúa, a SueúlM, a No!'upgJl, I da Brue star Une. .

· �xtensaH q�e se fixam na O�lll a J)inlim'l!'('a, fl NI;vfI Zí-'Jaaúia. ..A sf'gllnt!<l, domina a Ame
· ao nosso II�ora',. desde o Es a Argeutina, \) Uruguay .. � o fica Cp.(itral. Jamulca e M
· t�do da Btul1 até Santa Cata Chile. CaGal'i'I!'l, <11sp"IH!o de ex

'. l'!na.
.... ..... '.

A Amarica Oentral é as te,usas ll;;nts?ôes em Portu Atfestado do dr, Geo;-g
.....

Os mercad{Js. cut'oPfuS COTi A F tí 1 h a s f Q r n e e e m RiCO., Cvl11tllhlll e outrus Rf- Richter, ffit:>dioo formadn IH
.. '. qúlstados pacwnte � ioteH diret9mente o� Estados Unidos publIcas Centrajf;. Allernanha e DrasH. {�bpfl
.. , ��ntement�, 'p�r, . lOum,eras e li

•
Inglaterra, As llhas r.:f)S'-u.�rn os melhores na- do Ho:<pHal São JOt'.? - .J8

. !rm8s. o!galllzadfl6 para ti GaOfil'18S, t3mb�'m exportam 'ps t;jti"ptados a €IHe g\ ue ragllá - Sra. Catharintl:
.•.. eXp'lti.raçao .. d�S8a fntur�sa i,o, para a Inglaterl'd e CtlJ'tos {'O(!� :rH:\S��'l·te, , .APYRETINA., Eic ausgp

.

dUE,tna a�rlc Ia, se QOo apIe- mercados, E-U;-opr.U5:. lIa Uni E_tet'i �aVlljS se d�)slocam zen:bnetes fr;H'pal'11t beso!l
.. senta �mli f5Hlte .

de
. result�" I' grandemouop6lio no comercio ?�Jnl rl;l�1Idez esp�ntí)sa, ati�- del's in Migrll€nenil;en.

�I)S eCOOQill.WOS ,C�1l:n}le�.'Hltl das baua�ras. por poderosljs JIU�O oS DWTcados 00l1S11W;- {A.ss.) Dr. Richt�r
.. ,v.os,. e. que () Brasll já .leve !C(lm�lanhtatiN. t Amen:.'!ao8s dor...s DI} menor prazo pOSSI·
-'rn ter ?!caI1Qado, e]imL"iando l cnmõ ss:>j<:im: li' UnHed Fruit v�!. S·:u·regam em media. " (Tra�.: .APYRE.TI�A. um

.a; .coiJêurrencla· de (,utrDs Compí fi)" e fi AtI a n t i c 7�) OCO üa�llos, remt:álO
.

lT'(!tcadISSI1l10 na

palS€�·'i. .
..' Fruir, Ct)mpany. Nas Ilhas ,�;Br-4Stl ,entra com um dor ue c�bt'ça).

.• Ver,Lca.sg, que a fig') r, 0$. Cilnan:H!, h?l um grande �ilí. ct-et..cl(';nte ue 7 milhóes de
. 1l1gill'isffim. e�tcttistic{Js infor Jicu LO deI Norte de Gra)) cachns de banaDa, no vBjor

.

de Rs 20.316:522$000 contos I:-------,.--------.;,,;.;......-----___ t�nd�ndo a aurmmtar de ano, n7:l!l!l1llllJ
pma ano. à. sua pror}ução, 11Auter1ermente, o comercie
da bilna,n8, t>ra feito sam o. ;.. \.bedecer aos UlftÍS comesi-

As pessoas a,h<;ndcrs. ..nh( "t ti h'"
dli' uma consíunle

.

. •
' S r�ql��sl .OS fi lJl0ne e dor nas costas. de

'".

passageIros e Encommendas I cuidados IndlSpensav�is aos dores teumaticas
'.�

8erviço dim�io entre
; trutos. Motivo porque (l seu! nos 0;\15c1.l10s OH

I

/ � !Ir
. ... 'valer no extl'angeiro era!nas lunias. da 1,7 I

Laguna � tubarão .. florianollo", �����n�eli��r6ú D;tl�� ��;v.OI':()��ad:Ii���:�: de ��rm(Jll�n!e
I-

..

h' B J
';i.. b

.

1 fadiqa. parecem tolalme!l1e vencld<ls.
.JS c.ajih.y.·· umenau ··

... Ja.ra... utllllCla, (I l'lgaudo aos eX·!AsPILULA.SDEl'OSTRR.enlreto;ulO:portadores o trabalho de se·, as cúudarüQ Cl ieagir conlro assa,s

guá .� Joinvi Ile .. Cu'r;ty'ba léÇUO e aCOfHIící(loamento' QCQhrunh;;tQ.oras enlermidades.
per'feito, então, a b'ltll�n!1., já;� pouco fenrpo Q org::rnismo eslOf�

oferece. rtlàultado8 seguros, ;hvte �o::; 'V'f.m.enos ur'CCfi (} o:; rir!.';!

I alcançand . melhores cotli\}Õ, S. es.icrrt:to !unclOnoudo l':�:.",�)men�...

I .�a. R. enll.b. 11.l1a...
�
rgr .1 ti ' .As Pl.�ULAS DE FO::;TER 500

� • v .") e ). n ft, ii I gwantlQ de �V"]Jlj�
nossa banana, tem adnjidú J '

-

,�'
i
peso e 20 centil v (' S por ca-

"

I cllo. E' uma cifra unimadora)
de vez quI', o produto se
apresente melhor Motlliício-l
nado. e lwja nlUle ouida.do I

. na seleção doe hutos. IOBstado cie Santa Catari-
! na, dev� seguir o exemplo i

do llto,"al paulista, �um ntur I
ti. area das SUMi; plantações
pt\l'a obter dentro em breve
d pJ'itn\ iro lngar Da exporta
ç�10 dt-lS lJal1UOI;lS, e outros

.. Ii tuas, Ci)IDO a laranja e üS

hbacaxIs, .08 limões, apl'o,

J,v:j�a.rJdO. as exceJe
..
ntos ClI[l-,•. 11'lOeS Ú(' �{'-:l pOI't<) Jlleali

! l'jdo na Baia dt' São Fl'hfl;
c seo, das i'luas te!'n:s l'eI"ti
Hl<1sinlas e do seu ótil.íJO eH

economiarural.ptoblem:as da nossa

.....• Considerações sobre a exportação �as frutas
litoral do Brasil

co

Por José Sotero Angelo
(Enio. :Agro. Técnico do utnuterto da Agricultura)

EnJ'presa Auto Viaçãa CatnarinenSB ltda..

Esta t1n'l<rCSfl rlispõt: de tOl,{oruíveis autos· omni
bus, é :pode olfereeer aos .R1'.S. passage?ToS pleno

.. confOrto e segu'ranç'u.
.

AGENCIA IM' TODOS OS LDGi RES MENCIONADOS

Sta. CatharinaBlunlenau ...

ma.

I DESp'ERrE A BllIS�
I DO SEU FICADO SEM

j. CAlOMELANOS

I
E Saltará ela Cama Disposto

Para Tudo
o f!gadQ d""i! d�rr;(mar, diarianlontil, n()

ootomag�. uu}. litro de biliS. Se: "" lJilia nilo
corre HVl'lHll�I1"W, '0$ aliIncutüs. ni:to Soo

" <lj!re�ido& " ",v"drQr�_ 05 ga�1lS ip:c}W,m "
Wltomàl;:o, SoJ,,,eV<lnl <lo prt1\ioo de veJ\tr".
Voce sente...,,, "bati"" e "omo �n'l'�n�ll"'lo.
'rw.lo e amargo e 6 vida e um inarll,r;o.

�liie.q, . óloo5 miner{l\ll), 1m ,tes ou pur-'

"I
gantc!:, i!.� nada .va](lII!, Uma 6Ímpl"" eva··

lil.\f\Ç"iiu não. tQetll'á ,,._ eá'Q:.u.� :N9.Cl,tt lia. {"1lMO

I
ns famOO<t3 PiJlw<J$ CAnTERS para o

. :F1g:Hlu, l'ára \\tua Ilc�ã() e...la•. ' :F',,;wm
! Col'l'e,r ll\....."menttl �we 1m-'1 <te bili". <l "<,di
, M!ll<�.e diavústo lX'''''' tuilQ, Não ("1M,m

dàmUQ; rtdó �l�n* e i!.I)u.tn(}Q 'Safo n'l.nt'Hvi
lho5lts 'l''''-rlI fazer" hlliJ> <�'I"r<)r liVNm.�lIl".
rt";'I �s l?illul"" CAHTEIt$ I'''nt \) l'i;;ad<:,
.r."'fl.o &.�.c\.itc imittli("je�r :el'fJ'rW ;1iSfh){l. �y

��ijf�'m de·· Seu

forritêeL.C;f'

.1'\.....
'

...

' ...fl·····::-·
'�i

'.- .......

a.cbiUflm9,
Rh'!'!UA1Il1\l.ruCl' .Dl gt!rW.
Cotfi�tUIQto do.. Il,""vldo••
Wn..m.llvÕe!ll do \d...

.

Af'�ó� do f!L.. :�••� 'Icb_ •• ,

(;itl>."'rrb....
B.eplnk...

Bê.à SaM•••. VMa l!m�a., '

Oili.llll-,. IIJ.lo'16j) jl

ELiXIR DE fiOBUEIR,
o. r». Ct\

. Joio d" Silva 3Uveitll
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AVISO
-0-

�gDIM08. aos �llS:;OS
p..-fztidos asslgntlu

tps de no):: 6cientificaI'f;'m
de to,ias e quaisquer ir
l'egulalidadt;.'l'.) que OCCOf·
r.:>rero com ti enti'ega
d t:��,t rolluL

�_._----

r. ENI"R ...-Q\J;:'Cl:?\.J.Sti 't "'l
�tno;l/,l tem 10'''', dÓ' "li .. f
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VINHO CfiEUSOTADU

Serviço
Edital

Milita-r
de convocacao

,

sorteados
de

(Classes' de 1915 e 1916)
ta.. Chamada

Frederico Hardt, Presídente da junta de Alistamento
Militar de Inuatal, faz saber que foram scrreados para o

serviço do Exercito, no primeiro domíngo do mez ue MH:-'
co de 1936, na Capital do Estado de Saota Cathartna, fÉ'
.íe ds 103, Círcumscrrpeãc de Recrutamento MilHar. 'Os {;Í'
dadaos constantes da relf'ção abaixo trauscrlpta. os quaes
se deverão apresentar entre os dras 15 a so de nbT'iI dr,
corrente ano (1937), e os que não fizf'rem, iictt1'iiü sujeítos
as p.enas estsbeleetdes no regulamentos militare s e Cudi
go ren I do Exercito.

Os referidos sorteados, nars obterem os meios de
transporte, deverão se dirfgir a Junta de Altstamento Mi
liUn em Indalal, no t�(jmcil) da Prefeitura, (ifllh de �{'f't m
epcamlnhados para Lages, oode será feita a íns!-wçil.p ;,;p
saúde.

Chamo a atenção 106 abaixo relacionados .P'lI'tI i' 1.1

curarem no cartorío das zonas onde nascerem, <JS carras
de notificação. R, para constar Ia VI't'Í o presente eàithl,
que será afix8flo ii porta principal da PrPI;.>ítura e nas �é
des dos distritos, depôis de Hs�ioad') pelo Presidente,

jlmta de Alih'tamento MilituI' de InCluíal, em IS de
Fevereiro de 1937.

.

(Ass) FREDERICO F!ARDT

Pres;dente

Continuaçlio do numero anterior .

Classe 1916

Victor, f de Antonio BuscbiosU; r";adali1o, r de: Mas·
semino Fl'uiner; Igu6clo, t de CBet�Llo Devigíli; Leúpold(I,
r de José FidelH; Arnoldo, f de Arnoldo S(�bneíder; Erwin,
t de Hoe�chel\ Reinhold; Walter, f. de Emil Doerjnger;
Bruno, f de August Scltlupp; Alfredo, f de Ferdinand Geis
ler; E!'wiD, f de Friedrich Hobus; Leopoldo, f de Alcxan·
ire Taroowskl; MêiX, f de Martin Ralter; Erwino, f de Hen.
rique (l!trlinj; Oswald, f de EI'win Kraus€; Dal'vvjn, i dE
ÜiÜ%Dili Catafesta; Al��'jD, f de HeI'lU8nn Jabn; lr!:'TcHio, r
de 'Thomaz Maser; Hal'twig. f de Luiz Braatz; Harry, f de
AugU3tO M�(hS; RucloJf, f. de AlbtH·t GrÍIDm; Antonio, r de
José Ceraldo; Pedro, f de André CYl'ríano; Pedro, f de
Audré José da Silva; Fedl'tI, f. de Beuto Ferreira; Leopol
do, f. d � Jchann Kureck; RicharG, f de Friedrich Viebran.
tz; Severíuo, r de Carlos Ferrari; Erwin, f de Oito Kloelln;
F'riefltich, r de Friedrich Pouatll; Tlleodoro, f de Vladislaw
Kortz; AJfo:Js, f de Albert Koepscl; Nicolaus, f de Rf'rmnIJu
Vogel; Erich, r de Hel'malln Hinsching; El'W1D, I de At!gust
K(llJls; Alfl'BC10 f de Gustav Lach; FeHeio, t de Caetano
Mazzini; Ermínio, f de Guilherme 'lonol1i; Luigi, I de Be
nlamíno üeviglnf; �íosé, f oe Eduardo PU1ka; Francisco, r
ri,' }I Eé M,J[;ül< Var'zuHa; Rf'inhüld, f dí' FriedrÍch Bobrnr..n;
Leopoldo, I de FJ'edelico h-berner; Alfl'edo, f de Mal'celh-
'no A. dos SfjnllJ�; Rf'jnflOlti, f de Reinhnrd LeHzke: Heio

!'ich. r de Leopoldo Ffy; Anbuf', f de Adolfo PtH'li;' Petlro
i f de QUPI';rlO ::'iueslri e WHltH, f de Ennlla KupllL

,Junta de Ali�tamento l\1iliH1I' de Indd.ial,
Fevere!!'D dê !937 .

ASS. FHEDERiCO BAH D'r

PresiJenle

em 1S de

__......to& ... __*� .�.��...._,.__.,...,..._

-!ilfi>it!: 9U m=li5 di�dam"nte poG.::r1io. gilnhar >::m 5U;! proprid CdSii, qydO
.!I.iI.1.:jJ do d"dka(�rn tuas horas vagas ii origínlll, "rtisti::d" rendosa

industria "M, A. N. l. S/' Para in,ormações, e.çrev", d I!M, A. �./. I. S.",
R. dI:' Pass2io, 56 -- Safa 1041 - Rio da )30<:ire. Receb .. rá um folh\:to gratls
.zvplicativo. Se d",s"i�t ilnlOst!ól do trabalho" elC<ilCul�r, basta remett�r Rs.
3$000, m,,:;;mo "1:1 .�Ilos do corrtio. O mais extenso fi; variado sortimento

1 d" calCOmdl\idS, illdllstriilt/:li " Mtistieõs, C"�"!090S gTatis.
I

I
H�::.t
p::.!,:(:d�::..1i.li

Banco Sul
to

Brasil
do I

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ppello, SANGUEl SANGUE! SANGUEl

SANGUEHOl
L I� � rJ I I

f r[� s Muru-
Brasil I

aos Pr'l

II

cipaes do

Registro

(Formula Al!emã)
E' o unco fortificante no PI' J TI n l � 1

t 'd' d G 1
n�ll!!do com 8' elemenrns to- ,a avras u3' Dr, rrD.Sj1VJ liPlllJr113 I praSl HJW 1 flH titl
mc<:,,,,: Phosnhorn, Calcio, .2:,1'-

n'das na "HORA DO BU ASIL"seníato, Vanadato etc. li. IUl

1.�. - Levantamento gera'!' I
das lnry,:s e volta ímmédíara E.'

do conhecimento do sejam 4.500 escolas. I escolas prima "ias em caria
do uppetite. B' 'I' teí

.

) I
,raBI in erro que a Para Isto, como tambem o munlelpír. Essa luz. alem

:'.0 - Jesapparecimento por C d Ncompleto das dô res rie éahe-
ruza a r aeíonal de anno passado. üzemo- nOVI de tlluminar o cervbro ll08

ç�<I. msomuía e nel'vo"i,mo' Edueacão está, ha appello aos srs. Prefeitos. E anarphsuetos, dHI'á maior
il.o - Combate radical 'da quatro annos, com vivo pa- com ufania póde a Cruznrle relevo ás vossas personalída-

dep!'eSg:lo. ncrvu"a e do em� t' t'
, .'

rIO rsmo, SInceramente, em- assegurar que este não fOI .les de admlnístradores. As
magrecimellto de ambos se- hxU!S_: pen ada numa campanha da feito em vão. Diariamente hencãos patrtutlcas que ca

.4.0 - Avgmento dé peso va- mais alta relevancía nacío- estão chegando á SUl Secre hlrâo um vossa s almas por
nundo de 1 a 31dlos. nal, qual seja a do cnmbate, tarja as mais anímadoras ",sse relevaatissimo serviço

_, Õ)a�gllar.�!, 6 !ml4 grnds descaberia por todos os meios, a um respostas. wrão a recompensa rne re-

I
.. "len:lf:a .....- O�ln;ão da Or. Mail,!! Soa I

dos seus mais terríveis ma Já sobem a muito maís de cida pl'l� v�)s.sa fnngnif,c.':l,
re,s de aastr�. Ies - O aualphabeüsmo. 400 as respostas dos 81'S. coope-acao CIVICa, Todos os I

.

E assim, para commemo. Prefeitos Municípaes. atten olhos do Brasil estão f�tos
iiã '; ?M'"nere -

±ti .rar este anuo, no dia 13 de dendo ao anpello natriotlc: em VÓ'. De milhões de Ia

maio, a aurea data em que da Cruzada Nacional de Edu bios partem o grito angustio-
se apagou da nossa histeria cação. sos: ESCOLAS! ESCOLAS!
a mancha negra da escraví Aos srs. Prefdtos Municl ESCOLASl

dão, lançou a Cruzada em paes que já atteuderarn aI· Trubalhando para a ins Aflg \M RO .... 'lu"'t I',
outubro de 1936, a c�mpa appello en.viamos os

. D.üSSO� trucc ão e educação rio po v«,
d • VV. LJul,'

I i
nha da ina?gur�ção rle 4.5001 mais eftusIvuS agradecímeu estamos trabalhando para
escolas pnmanas, espalna tos. um Brasil' mais fpJiz! Jus Competente Enceõ':odot' e'l
das pOI' todos os ríucõe s do A Cruzada Nacional dI truír e educar, eis duas re a Lus1:rJ.dor dê S ..atho 1

paiz. Etiucúçi'i,{) I;'scolheu o dia 1;) li�ações radiosas, em torno e Pal'Q.uet 1
Já O anno passado conse

de maio para a sua festa das quaes gravitam os de� 1

guiu 8. Cruzaqa. no dia 13 a�nual porq�le quer que eSSf> tiDos das nações, E só são Rua da Velha TeI. Nr. 131de maiu, ver inauguradas, dIa symbolIse aos oossos HdmíraclaR, respeitadas e I

Imais de 600 eseolas.· Deanle fJost�!('.9s, duas datas: a da presligiosas aquellBs em quP. \ .

de tão promissor successo abollçao da escraVatura da :odos os ht,mens sabem h.rj'
Faz todos trabalhos quz pertencem

este anno, quer a Cruzad� raça. n�gra e �a abolição do e são pducadofo>. 00 culto Sfi a esta arte, cerno nivela" aplainar. I
vel' inauguradas t1 0S esco captlvelro d� Ignoran?l�. gro �o da Patrla, dos

. se.us .jl1!nCalafetar, raspar, encerar, enverni·

las em cada município ou
Srs.

, Prefelto� MUlllClpaes: neroes, dos s��us estadIstas, sar 11! olear soalhos naves, velhos e 'j
De vos. da lmp�'eBsa e de dos seus ge::Jws e dus seus, I
i9dos os brasileiros de boa artistas.

I '1:stragados. Accceita limpeza geral de 'j

vOl1Utde dt'peod"! li intt'gração
.

Dr. Gt:.stavo Armbru!S� salas particul�res e comme<ciaes, co

j Icompleta d o Brasil DO PreSIdente do Cruzada Na- mo tambem lImpa, lustra e cnvernisa

C0nCPrto das nMçõ�>: que cional di: Educaçáll. moveis.,
.

oãe> sofl'rem O mal deprimente
.:-------------

do 8Dalphabefismol
Facuitar as maravilhas d.-,

atphat:eto e da educaçãll
Ú.os que \'ivem Ímmers(ls na

mais completa ígnorancia' é
abrir uma porta larga para
outra existencia mais feliz
mais risonha, e é, sobretudo:

I·
f :azer obra de bl'lisiJidade e

I de solidariedade bumana.

I Abrir escolas maIs escolas.
I I é accender rócos de luz

I espiritual, é preparar homens.

uteis e cOiJscieote� Dara o

! Brnsi1; é accelerar 0- rithmo
da sua evolução e da sua

grandezal
Lembrae vos que existem

varios milhões d(' brasileiros
an&lphabetos! De vós depende
8rs. Prefeitos, em grande
parte, a satisfação do nosso
ancejo .ie ver, no dia t3 de
maio proximo, b;-i1har a luz
benefica de uma ou mala

de firmas

"

A Junta Cornercíal do Estado de
e>a?ta Catarina autorizou o Snr. Joa
qurm de Sales a tratar do REGIS
TRO !?E FIRMAS COMERCIAES

.

e
m.ou� PRrAIS, para facilitar o eum,
prImento da Lei Federal ll. 187·
do corrente ano.

.' ,

Portanto todos os estrbeleCÍml:'ll
tos, fabricas, oficinas engenhos etc.
que amda não estiverem regulári
,,:ados, neste e fioS municipios visin�
�os, pod�rão faze-lo desde já, por
mtermedlO do Snr.10aquim de Sales.

�

""._
Rua Dr. Amadeu da Luz, u. 16'

�".' BLUf<:lENAU

o sonho de todas as

ffLulheres

Ser bonita e predilecta

se reaiisâ fazendo uso

DO

Creme vifaminoso
Procutol

Que limpa, conserva

e rejuvenesce a cutis

Vende-se na

pharmacía Orl0n
BLUMENAU

TEXACO
MOTOR OIL

Agente paro: todo o Valle do .

It::tjahy: RODOl.YHO RADTKi:' .

Red. «Cidade de Blumsí.1a 1".
Caixa .!:'losta!. 57.

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

N3G�Gn:l da TI' -

V·l1G"nao.u �t u. -.!.'J
-

..

> , p�af8-1
I' �.�

I �.'.��,
o

��It.OS CABELO

J
Sed.9s0S. ahulld401eJ

UVENTUDE
ALEXANDPE;

8'jz cesser r1. quilÚ
M dos cabelos t' tId:l1zes
r\ o c III c..AQ E:

�rr�'i'1nI1·:!i
fi :'z;}
, , .,..

�

� t
.umia IIIBnOl! Coe 8U('!'{.'-'l�'"

'

•'j'.1;IóláQ O melhor r't:.l.-lHfTl':: pu rs

preferir JUVSNTUDE •
ALEXArn.:'�U!; 0(1.."1'. tra- I
tar e embellesar (,<I cab!,l, �
loe, E:r.t�ng'le!l caspa, C- .'

Isa � quéda dos cab-llos,
evitando 8 oalvicie F�i\ '

.•voltar � CÓr D!lhml1 08

csbellos braneos ..

dsndo-lhee vigo;
ti mocidade. Não
contém saea de
pril ta e usa-se

�-'iM GOmo loção,

Vllll't ••• _ •••

,. IltrralL •••

I

Viação Bmsquense I
ltd. �

�
linJ!HB c1iêlrias entre �
Brusg1l8 e BlUillBTI2U "

Caminhõe� inteil'enwnU' !
novos para phs,>ageÍl'os f

�-e cargas �
Agencias: f

Brusque: '{":l. Fisc.her 'l'el. til
BJulllE'llau: Hotel S. José 'l't'J. :!:-;:�

Serviço rapido,
garantido aUencioso

TEXACO
MOTOR OIL

Paulo
Bltunenan

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

HerÍng
Santa i�atharinB

Tinias e- Vernizes, Maledaes para

pinturas enl geral
em bisilag�s para artistas ,

II FeduccilO e oYl'icinas
! I Tl'ilVeSSa 4 de Fevereil'O n' 7

�---------------

1 Gaixtl Postal - n7

I 3LUMENAU

('1 SaIltl�al'illa
\ "�IG\r '\'I'ITr) 1\

�

"\ S..:-. .' • " f"\ _) \.:"\:::,

t

II
"

"...

t.mpreza

I "São Paulo"
! Mensario em rotogravura' Tintas

E' a melhor revista em 1_1 _

rot, 'gl'avura do paiz,
rls;o;ignr!fura onnuaJ íO:;;",}OO
Com direito aos numeros atrnzados

pRECISA-SE"
PEDRAS APPARELHADAS·'

Ka Obra Tl1nnel prec�:
sa-se de pedras appare':
lhadas. em granito e em

3 tYilOS ••
..

Detalhes e maIS ma

··formações com i) EDge�
'rigéiro na

..

.:'" Obra "Geobra"
em BLUMÉNAU

p A R A. O seu guarda - roupa, armarios,
bibliothecas use sô o estojo de

Bem treguas,
barat.as, etc,

.'

Santa
M 'f'

,-

, agm Ica aSSOClaçao,

de substancias

depurativas

Forca e Luz
,

Catharina
AOS SNHS. ACCIONIS'1'AS

Tendo Rido, em Assemuléa Geral ExlraOY·dinal'ia dt-'
\ 3 do conente,' ref'olllido o augmento do capital social
lesta Empreza em roais quatro mil contos de r-:is
; Rs. 4.000:000} pela emissão de quatrc. mil titulos de Rs.

1:000$000 cada um, e tendo íicarlfl estabelecido que os ac·

tuars 8r·cionistas tflem prefercncia, na proporção de suas

accõ,��, a subscripção dos novos titulo8, até a data de 10.

de Junho do a. C., são convidados todos os nossos accio
nistas a usal'em desse direito, dentro do prazo.

A sübscripção l1chi:l-se aberta no escriptor-io da Em

preza, no 10. andar do j,�difici(j da Caixa Agricola, onde
oS a.ccinnistas devem comparecer, munÍdcs de suas ac

ções, e onde tambem lhes serão fornecidos esclarecimen·
tos detalhadljft sobre as condições da Íntf'gt'alização dos
titulos.

Está DO maior intéresse dos surs. Acciunistas atten
der este nosso convite, sem perda de tempo.

Blullienau, 17 de Março de 1937
'-- A DIRECTORIA

«Ca rbol i na»
P()flf'r()�o desinfectante e

energico
' :insecticida

Combate
traças,

ClDADE
DE BLUMENAU

Biss3manario de absoluta
independencia

ELiç5e>: ás quartas-feiras
e. aos sabbados

Di::,el�tor:
DR. :\CHlLl.ES I3:\LSIN'

Gerente
110DOLFO rtADTKE.

Ar 10 ... , , .' 1;1$:1(\0
8€ ] e' tre . . .. 8S000
NI n. avul:-;o ., $200
NI n, alrazlldo. $400

IMP()RTA�TE
\ direcção fie <Cidade de

II' manatp não assume res·

pr Ilsabilidade pews apreeia
ções emeWdas em notas ou

artigos assignados

Attesto que tenho. e�pre
gado v "Elixir de Nogueira",
do Pharm3ceutico e Chimi·
co Joã<J da Silva Silveira,
magnifica associação de su
bstanc!as depurativas, em

diversos casos de minha cli
nica, cO::Jseguindo GDtimos
resultados.

-

Fortaleza (Ceará)
Dr. O:lorico de Moraes

(Medico pela Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro,
Dírector do Hospital de Alie�
nados de Porangaba.)

(Firma reconhecida)

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



DE

Instruccão
•

Recreativo Brasil
Asser.o..bléa. G-exalDE BLUM .•EN··AU

s. C� thronicas soclaes

i}artiste ...
I

Nota Esportiva
São convídados 08 srs, soctos deste Clube, para a

Assembléa Geral Ordinaria, que se realizará no dia 5 de
abril proxímo vindouro, ás 20 horas no salão do 'I'heatro
Frohsínu.

'

o Recreativo veUCBil. o Cip -. fi Blumsuauen&B derrotou fi

VZSGO - O AmeriG3. perdeu para D Salto Horto

ORDEM DO DIA:
Eleição da nova Directoria;
Assumpte s de interesse geral.
Blumenau, 20 de março de 1937

LUIZ REIS - 1 D. Secretario

Perante grandiosa essis
I campo assim organizados:

tencía, l't:'t),lízcu se domingo I VASCO: - Meister, Reckll Actos officiaes
ultimo, no grarnmado da rua e. Mario; Alfredo, Suspir-o e

das Palmeiras, o esperado Onça; Curio oa (depois Není),
encontro entre as equipes 1teck I, Nelson, Parucker e

representativas do Cip, de Poltcia.
ltajahy e do Recreativo Bre- BLUMENAUENSE -- Koenig
síl, d.esta cidade. Flores e Butsehardt I; Tigi,

Pela resolução n. 2,284,

° jogo trauscorreu no meio Zeugel e Müller (depois Ar.
de 15 do corrente, foi appro

dta. maís perteíta cordialidade nalno); :Zequinha, Arnaldo
'lado o contracto feito' pelo

sahindo víctortoso o Recreá (depois Pawlowsky) Altro ck
director do Grupo Escolar

tivo p�10 elevado escore de Butschardt Il e La�ro.
' "Raullno Horn" com o ser

í3:x2'
....

.

- Arbitrou a pait'da o vere.d Martim fienrique, do

Este escõre não mostra o desportista Chiquito qu- auiu
r e: ert o estabelecimento pa

que foi o jogo, pOÍP o quadro crlterlosameute.
'" rs exercer ídent co cargo na

local' encontrou um S�r-íll _ No jogo entr= (IE inf:�!Jti�
Escola Normal Prímarí« da

adversarlo DO esquadrão vi do Blurnvnauense f' do Bom
villa de Indayal.

sítante. . Retire, venc.-u o Blüm-nau
ense pelo SCOl'e de �xl).
- No encontro entre o .Iu

venil do Blumenaueuae e u

Villa Nova, sahiu vvucedor o

p-ímeíro pela (. U tagern de
Sxf',

o ';OGO

Os

A maior Descoberta
PARA A MULHER

fluxo Se�atjna
o Regulador Vieira

A mulher não soffrerâ
dores

Alivia as colicas uterinas
em 2 horas.
Emprega-se com vantagem

para combater asFlores Bran
css, Colícas Uterinas, Mens
truaes, após o parto, Hemor
rhaglas e dores nos ovarios.
E' poderoso Caim ante e

Regulador por excelencla.
FLUXO-SEDATJNA, pela sua

comprovada eíãcacta é re

ceitada por mais
-

de 10.000
medicos.
FLUXO·SEDATINA enc rn

tru-se em toda a parte.

- Passa hoje o anníver
sarío do jovem Arno Laux,

- Deflue hoje a data an

uíve rsarta da srta. Ize Weh
muth.

- Transcorre hoje o an

nlversarío do sr, Victor A.
Gevaeru. residente em B:us Visitas
que.
- Faz annos amanhã o sr.

Alfredo Gossweiller, indus
trial residente nesta cidade.
- Festeja amanhã o seu

dia dI" aUDOS o sr. Antonio
MicheV•.

- Ainda amanhã fez an

nos o sr. Arthuf L�ux.
WINEU BORNHAUSEN

Trtln�e(}rre amauhã fi. data
nalalicja oÚ SI. lrioeu Bor,
nhausen, digno f'reteíto Mu
Ilic:pal da visiGha cidade de
Il&jahY.
- O sr. Ewaldo B(!nthien,

proprietario do Boi' {; Café ViaTan·t.esBelltllieG, faz <H�nos na pI'O ;)

xi m a Sl·xtS. lei 1'8.
Amanhã, - Qnima-feüa - JOSE' CORDEIRO - Fes-

dia 25 teja ti 26, St U aunivprs8i io
!Iatalicic. o sr. José Cordei
re" digllo lnspech r de HE'n
dus da 101:1. R, !lião do Es

I N i M • G A tiido.
�

Figuf'a muito diatincta e
ro Jus hj_'r('i\_,O� ci'wboyiS sY31pathicfI, apl UI' de exe.

Gel' o irritanü: c(:jI'�{I de cal'

rasco mÓI' dos cOtIlribu;nteF Noivados
'\0 impoí-tn, ti sr'. COJ'lieil'ú
�, s iOIJU, U!ll lidimo paltldinl' Cam a 8en1101'11a Dulce
Ia impl'Ellsd onde tt m pr'E'f- Philipps, dilecta filha dú sr.

'ado vii!iosas c(lIIHboraçõ,'s Guilherme Philipps, Bjustou
�·l:dJe�!trJ/)do.se S{'!; sentímen SUIiS proximas nupcial; o sr .

11.0
p"eiÍro que tem lilVr�Ó.( E.wa!do Benthieo,

fiti1s I:' pl"t_ eh s<.:s pút :"jús. I Ao jovem pêU' aluH'jamos
I
felicid8de�.

I�I-�--�-���-�--��������l

II p:S-lhe�m� Philipps e Se- I I ii., �

nllo ..a iam o prazer de in"
pal'iicipar a seus pareIl!es í KOmôlD

I e pessoas de suas relaçoes I
;:) noivado de sua filha :

. j Dulr:e com o sr. EV,faldo
J

li
Benthien.

DU!.('E

II
I I
,

I. Ilt,_
'tnaS.�OI<.

Biurr.enall. 21/3 { 1937
Ficou iulensamel1lf' choca-

.-;;...... ;.;ii:õ1�_=__.:.:
da e constl'rwgida u opinil'j(j

"""*" ,..._..�"",""",,,,--- ,publica blumenunense com (J

lafal dei'Jenlace qi.:.e roubou
a vida (lO velho chefe d(l,
conhecida (an'tlia Bonlle-

D.i>l?C'flR" á JlliflJ�!1ta'yão d� SlH:; aves cnU Lll)8 et;pe·
CHIlS, empr', g;1ndo

do �JOl�HO '}Ol�V[1;L�, prodllcto3 RupC'riores, e o
f e ,ultd.di> lhe sa�isfad, plpnam"nte

Moinho joinviHe, filial Blumenau
C'·jxa Pos;.al, 89 - Encl. tel. SILOS

e

quP OÕf> Pln fóco a t 'In ppr'lI fie Te
do Fé! r- il,T, H Ameriea :.w.

Complt mdotos: Um Jornal e "Bamba fJo P<::rque"
EutrCldus do CnE.tlltnP

.

deRf'nbus Anim_.dus

Tu partiste levando nos olhes teus o longo e sentido adeus
dos olhos IIleus ..•

E eu. lmoveI. fiquei olhando a itnaqem tua que ia sumindo
distanciando de vagar ••• como um sonho que se desfaz. entr�
sombrcrs e luzes como as ondas do mar.

Tu partiste t.xo devagar ..•
As cousas agora me parecem absolutamente ex\ranhas. o

m!1�do nesta hota me parece differente. na sua propria constí
tmçao •••

As cousas não têm mois a mocidade verde que barrava com
a folhagem immensa a acção intensa do sol •••

O céu não tem mais a violencia negra das noites escuras
g:uando as tempestades fustigavam duras. as estrellas macias. d�
luz: fraca, em agonia ••.

E veio o azul manso e delicado. que abençoava a mocida
de de n?sso. amor: estendendo o manto immenso e pr3iedor. pelo
espaço Infinito. onde mora Nosso Senhor •.•

A terra, o ar. o mar. a vida ••• tudo deixou de cantar o
canto sonóro que faz vibrar. latejar. sorrir. soluçar a alma prof�n
damente, ardentement� moça. que busca com anda. na distanaia.
que separa. o oxygenlo do amai •••

As 16,30 horas, precisa
mente, os quadros entraram
em campo assim constitui-
dos:

.

CIP - Zezéca, Kob�g e

Líco; Antonio, Pequeninho e

Bépe; Geninho, Lilito? André,
.Masinho e Tidinho.
RECREATIVO, - V8Jdick,

Albani e Dutra; Nilo, Carte lf:
e Arécio; Mario. Augusto. Ar
tilheiro. Generoso e Schu"'r
manu.
No primeiro tempo Arti

Iheiro ... consegue vasar por
tres vezes a méta adversaria,
sendo dois ten tos marcados
de cabeça. Quasi ao findar
este tempo Nilonuma r�ba
tina infeliz conoea a /bo}a
em suas proprias fpdes, mar
cando o primeiro ponto dt)

Ci&·.o seg do t G
Buster Grabbe e Ka1heiine

uu em..,..o .

enero I
so, Augusto e Mario marcam I

mais tres g01l1 para o St'U Uma Dovelhi de Zane Gr' y
quadr�, enquanto que André
marca t) segundo gt)al para
puas cores,

. terminando as
sim o encC'utro Gom :3 conta
gem de 6x2, fuvoravel ato

qU(ldro local.
Actuou o encontro o S!}f',

Ubaldo Sada, que, apezar eh,
um tanto falhu, agJu com

crrterio. e_

Na preliminar entre os ju
ven!s do Bom Retil'O e do
Recreativo houve um, empa
t� de 5x5.

- Pe la portaria nr. 59 de
12 do corrent», fui concedida
autortze cão á n. ..m; I meura
riftH Míne lvína Curha par»
faz':'f [� urutioa re�uhrnen
lar no GI'UpO Escollil' "Vic
tor Meirell. s", de Ii [aby,

***

No mate:l l'P: liz"d" p�n
Itoupóva Norte pntre as (-'.

qulpp.lS do SHI10 do NOr!f e

,J o Am t'ri Cei, s!:Ill i u venc l'dor'
o pj imeiro por 4x2.

for !linha Triguilho

M
I
G
U
E
L

s

OSWALD

Anniversa1."ios o seu nata líc!e dará t'!t�e

jo para mostra r lhe a estí iii a
e consíderaeão que tem e .. n.,

quietado em BOSSO rne í« e

nos assoctamos prazei", s 1-

mente a essas m3nif,:,st;;r'j", "

de apreço Que- reC'ebe1 á' ()-:

seus amigos (> cnnclduoà..s.

I MULTAS'
ENCARREGA- J

, SE DAS DEFE- •.

.

. ..•
_ ZAS 1ilERANTE � 1

. O FISCO OAD- ; IVOGA.DO DR. ACHILLBSBAL- '

! SINt COM ESCRIPTORiO AN� ; I1 NEXO A' RE'OACCAO DESTE i I
.
JORNAL.· '-I

CINEMA

Acompanhados do SC. 1\1 x

Couradt, leram-nos o praz- r
de uma visita, manteuuo
comnosco agradavel pales
tra, os 81'S. Everard Krug ec

OUo KnlUse, resp�ctivamell
te gerente e representante
da Siemens Schuckert S'A
filial de São Pa uh.,

' ,

bão representante;:, gt'raes
para o nosso Estado a Em·
preza Força e Luz Santa Ca
tbarína e agentes os 81'S.
Victor Probst & Ciso
Agradecemos a visita.

BUSCH

P:I""il a 26 o annh f'rS3rÍf' mossou.

"ale iein do sr. 0,onl?ld,) Bill O f-f'l{ entenamento, qll.P
sini, I\gura de grande rpaJ- se verif'icou "ontem ás 5 110-
ce s()cial e pr'_'�Ii!!io no V !:I I· f'(JS no centitprio ElJulIgelicú,
le do JJ:lj: by.

�

:eL'e um t11oneroso aeompo-
E!-Ia f(dhu, que tprn tion .u,,(J1JIenlo de O1nigos que

<pmpl'p em C"nnllJo Bi11siui i conduzirau; ROJJ1fJin Bone-
1m amig I ,'Ill todas as con- 11la ..�'o/_t fi moru(!a da san·

ingt'nel�.", as,'" cia se a to- du{/e.
d"s as [!1f1UHer-têiçÔP8 de Compungidos, como lodos,
';pl't'ço quI:' Ih{_' �erãf) presta- com o fatdl desenlace envia·

4'1-& ... 4 da;, pelllR S�'!18 ili[;lWWlns mos ti fami/ia Bonnemussou

'lJIII'ISIO amigOi', enviói\do lJH dpsdp OS lWdSOS senados e siJlt,eJ os
j já .:s Rt'!JS �ntE'mos pUf'êlbens I

votos de pezarnes,
í e IeLcitaçõe1'l. __!li!!l!lllli_IIli!Il!!i:lllliliIo'ó!!i_

Um pr( gran;�:n;: e;;;plendit!o
de i\Jille E '1'1

Ci::RCP

Como

DURANTE AS FESTAS
Duas produccões de renome

...

- Em visita fJ. seus parf>i1
tes, I:lcha se n",S1,1 cidadE',
vinelo d/1 Capital Federal, o

sr. WiI;y Pawluwsky.
- A cna se entre nós em

visita a se!lS parentes, � sr.
Juventiuo Machado, Collec·
tor Estadual no mUGic.ipjo
de ConcuI"Ua,

:1:**

Presuociudo por regulal
assistencia realizou se eJo
mingo no campl: da Gym
nast!ca o annuocitido· encoo
tro entre os quadros do Vas
co da Gsma, dt' Joinville e

do Blumenauense S. G. desth
cidade.

O jogo transcorreu num

ambiente de perfeita cama·

rad>1g.em, sahindo vi::torioso
o quádro local pelo escore
de 3x1.

.

O JOGO
No primeiro

..

tempo. apêsar
dos esforços de ambo_'" os

contendores, "ão houve coa·

tagem. No segundo tempo
J

.. os.
é ma.l'c

..

a o primeif.o go.alldo Blume.l1auense, de· uma
excelente escapada. Reck I·
conquista o unico goal do; f
visitantes. Lauro bate um

llena[ty 4ue redunda em o

s.egundo geai dos locaes.

Quasi no fiual da parti d 3.

Altrock marca o terceiro e
ultimu ;muto para O seu qua
dro, ao bater um "hands",

013 QUADROS
entraram em Vejam

F.

(oDile de Monte
dia

Bonnemassou

a propaJanda do

e

Viotima(/o p01' um tra(/ü�o
accideule. quondo 'l'iuja?)a
para esta cidade, ante hon-

!
tem á. noite, de.,sappflrec.'eIIuma flgU,1'U f1'odiceiulIal e

rlevéras populm' elll Blume
nau., o sr. Rumain B(JuJle-

EW/iLDQ

C
I

B'"onraco alSlnl-

" .'-<�
�

..
-

-

,

f!I
�

"

�fxijam {) sabão

m .. peciali
,., JOINVILLt:WETZEL & CIA.
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