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ráno'dial
guerra

ta
fi')

12:
lista uenisãn resultou do Gonhsolmento da media da8 OpInIÕeS, refIButindo ainda

mento das sitnaoõss Bstaduaes
� . .

RIO, 15 - Notícia-se em uma vara especial em subs
circulas politicas ligados ao títuíção ao 'I'ribnnal da Sê
situacionismo, que o estado
de guerra cessará antes do
dia 18.

t.iça, com a presença do sr.

::\Iedeiros Netto, senadores,
deputados,

.

e elo procurador
geral da Republica cogitou-
313 o modo de ser solucio
nado o assumpto referente
á ordem publica e igual
mente sobre'<os que estão
implicados na rebellião de
novembro. Está alcançando�( prestigio a formula que
cogita da constituição ele

Na ultima reunião verí
ficada no Ministério da .Ju::!-

O�1S
o MELHOR E MAIS MOnER�

NO SYSTEMA

DO MUNDO.

DE FOSSA.S
Sr. .i.l-fedeiros Netto, presiden

te do Senado

Frente de Bilbáo, 15 - A
primeira brigada da Navarra
ISO!J o commal1do do CeI.
Garcia Valíno venceu Duma
extensão de 3 kms. a nltima
linha de resistel1cia dos bas!
cos na «Cintura de Feno».
Od nacionalistas tem agora

pela frente, apenas terrenos
nE..o entrincDt'lÍrados 0 os pri
meiros cor.ttingentes Hrmados
jã occupam os bairros d3.
cidp.de de Bilbáo.
Os meios ÍllilitaJ:es il1!or

ma;:n que a quéda total de
Bilbão se dará af.t;.anhã a

tarde ou quintli-feira pela
manhã. (J gaL Franco reue

beu um upp?lo da embaixa
da ingleza. no s�ntido d� não

r����,���;�:��ê�'·�
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convençao
Deliberou apeiar a nandidatma lUIDan:lo Salles

na

Fpülis (pelo telr-phone), 161Z0TI� norte,
- Healízou-se houtem. nOI .

OIto deputados estavam
cíne Rex, a convenção par presentes, nlem dos srs, Jai
tidaría da Legtã« Republica- ro Franco e Cori Amorim
ua e do Partido Liberal Re que representavam o partidogurança Nacional.
publicano scb a presídencia Cnnstttucionallsta de S. Paulo.Acredita-se que o estado do sr, Hupp Junior.

.

Nesta convenção foi dado
de guerra se extinguirá a O cine Rex achava se Ilte apoio á candidatura Arman-
18 do corrente, resolução ralmente cheio com uma do de Salles Oliveira, tendo

que não se chegon per ar- assísteucla ealc�laua em mil uiscursado os srs, Rupp -Iu

bitrio, ruas que foi perfeita- e duzentas a mil e quiuhen- níor, Gil Costa, Thiago de
tas pcssoãs. Viam 158 59 re Castro, B, rreíros Filho, Cas

meníe examinada e z ssen-
presentaates de quasí todo sío Fonseca e Jaíro Franco.

tada, Alem das autorída- o Estado com excepção da
des competentes, foram ou-

n-vidas sobre, o importante Communh::affJdo a [�,.�R�assumpto os lideres da Ca- Utsnnil
mara e do Senado. A decí- q�éda de Madrid

s�,o final resnlto�l do conh�-. Hendaya, 15 - Aviões na- A entrada de cães na Igre
CImento da media das Opl- eíonallstas na frente de Gua- [a, a maioria dos quaes li

uiões, reflectindo ainda G darrama, Iançararn milhares c.,ompan..
hatn as .p,essorrs qu� Ipensamento das situações de boletins com os següíntes para alí se dirigem, esta

� di
.

te r dizeres: «O Exercito uacío- dando orlge:n a abusos e
Iestaduaes, .

Iirectameu .e res-
nalista que teta estado a ar- scenas desagradaveis flue I

ponsaveis pela manutencão cumular tropas nos arredo- devem ser reprímidos sem
da ordem DOS limites dos res de Madrid esta prompto mdís tarda!', por todos os

respectivos terr'itorios. a destechar o ataque final,). crentes e fieis. Neste seutído

.,. recebemos do SI'. Vígarlo da
. Parochía um pedida afim de

"
I em seu nome apelar paraFarinha de Trigo? Unicamente
todas as seniloras a fieis pa grações á mínlru candidatura

� ra não perrnittlrem mais qu- é o apnio do partido Liber-
l C

·

S
.. Dna-Vista quaesquer cães 05 a cnrnpa tador pela pureza de SPII

I
. rUZeIrO -

..

urpreza t" Uu ., JII ..,. nhem nuando Torem assistir programma, pela parte civtc..
aos orficin8 sagrudrs e iu de seus grandes chefes que

marcas ínsuperavels nossa matriz. 'se estreitam aos meus ienes
.

.

.,
Estamos certos que to-los compn.mtssos com as forças

P
.

e t· h···· e·
.

êd fvl!
.

h J. 'II Fili I Blumenau comprehenuerão os motivos políticas que me apoiam.revls'a para
.

o
.: �.e.·· a que. a >Iom.o OI,N! e· I Ia,

Id,s.e apelo e o atend,,,i\u ��_

Caixa posta!. �9 End. teL SILOS
I
com fi, melhor !}oa vont.ide

i Ruiram. varias Golnmnas dade BHbáo
.

- - -

•. -I ba�]ica de S. Padro
Quebrado o flUnoso systema de defesa basco, BilLão Co.n·..S·pl' ..raç. ·:l0 cont·l�a o· czar· VlPf:m··� p!h OI Cidade do Vaticano. 15-encontra-se a mercê das tropas do general Franco tA; L !.l. �

.

..:. ...
'

,'com grande estrondo ruíram

• gf'élf1.déS pedaços de ruarmor'e

�H'e"" ,,:,m ; de vari/J.s cülumllus das 39'(>,lIa � - J

b '1'I que embellcz�ml a RS] ler;,

I de S. Peàl'O. Nilo s0\'erHicol1

I ueshRtr8 E.Igu�, ��'U(if) q,UE' (j

I
ciirdeal Pucelll, ]a r

..
l'OVlden-

c;ou sobre os repal'üS qliS
I cnI'&riío muHo tempo e f:�!1r

I retarão enormes dCbptZ;JS.
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Consequencüts da quéda da LONDRE:-; - Cousou viva
capital basca sensação em todos os circu·

Londres, 15·� Os jOl'naes los europeus a noticia da
informam que a quéda de descob'el'!a na Russis. de nma_
Bilbáo trtlrá asstguintes con- conspiração militar contra o

i

sequencias. govemo de Staliu.
1) Serão cortadas a9 liga- Os accusados foram fi�u

ções entre os bascos c3toH· ra8 de realce do exerCIto
cos e os agentes comunist8s verrneliJo em que cccupavam
2) augmerrta consideravel- !,uH.as patent��. 9 julgame�to
mente o terrlt0rio sob o do" de agora Ja e o tereell'O
minio do gaI. Franco; 3) Pre. deste. anno, neste genero,
cipitará. o reconhecimento mas difrere dos anteriore�
dos direitos de beUigeraGcia em que os réos de hoje exer
do gal.. Franco, principalmen- ciam, quasi todos cargos da
te pela Fra::l-Ça. e Inglaterra. mais alta relevRncia junto

ao exercito sovietico. ao

passo que OS anteriOf6i-- já
haviam perdido as graças
do poder hamezes! vu annos.

.

Segundo as autôrIdades soo
vieticas a trama doscobE'rta
visava derrubaI' do poder o

governo de Stalin e a istal
Iação de um governo mais
mo d e r ado. A accusa<;ão
oHicia!, entretanto, vae mais
longe e abrange-os como

trahidOl'.es. do

...exercit.o, .

do

I
-

-povo e do rE'gime 8oYietico.
.

come «tenGo entrado em li- Stalin, o czar ,/)(!1'1nelho
gações com cheies militares

I L,;ndres, 15 - Foi oHicial-
de uma potencia extrangei- neral Kork, ��.commandante. da persuação já passou. E' mentp. nntWoado 1:108 gOV�l'·
ra, blcHando·os a attitndes úa Escola MIlItar de ,!runze, ag01'3 indis];'ensavel fulmi-

D(lS da He:3pnnha li nota do
Íllamistosus para com a

o generf'l Roberto l<�ldeI?an, nar os inimigos do povo» -

accordo realizado entre as 1
U. 'R. S. 8,1' ex-cheft' da «ASSO�Vlskhlm�; declarou Stalin ao declarar noh'ocias encD.rregaúus dú
Esta potencia se:!"iaJ segun-

° general V, M. ':rlmak';?ff, o o inicio de uma guerra de �ontfol do pl1iz,
do a maioria dos observado- general B M. PrlmakofI e o extermmio á opposição tro- Fde ti ccmdo preve: l' &0-

1\1
.

h J:-
. general Putna, tzkista f' «outros elementos licitar á.s duas partes eiHre8, a

.. l�man
.

a ou o apao. Este ultimo já foi commall· subv('!'sivos». lucta a extensão das zona:-l
.

Os oU1Cl�eB !oram su�ma rlante do exercito russo ne «Df .pois .

da �ppuração do de segul'ança e um comprorwmente Julg...dos. secLt:ta- Extremo Orieote e serviu, I'!-nccl(i[JalIsmo e a do e�er- misso ITeraI. para evitar todilmente por, um tribunal �ul- maIs tarde, na embaixada CItO. quP se dará,., frlzou
I repetição dos 1'ecentes acon-gador. e !ogo em. segUl�a dos Soviets em Londres, es- Stilll:l.

_ ! tecimeotos; 2' _ Caso cc,execUt,ados por um pe.!otao tando preso já det_;de agosto. A c:)�dern[iaçao dos 8 chp.
coram incidentes, apesar dosde Iuz.lc:trncntr, sendo untes O «Daily T€'legraf» salienta fe� mllItare.s .• pelo _

Supr6illo compromissos, 82rão feita',de�radud(ls, '. que ° exercito russo jamais. Trlbunali�'I1lt ar da U R S S
. F,oram os. seg.u.lOtes os.oÍ' ou sómente mUI'to ta!'de, se' ."

.

- t

� (.j.� .•• '. çonsultas entre as qU!1tropu·
f t 1 d -, e b�m uma expressa0 des· teocbs a proposito das me-!Clae� . 1l�1 a os. o eX-VIce- refará do ü'emendo golpe saa palavras, didas u tomar,' 3· _ O. pro-commIssarlO ID3!9chal Tuk. que Stalin lhe vibrou poishasevsky, que ate ha pouel S

os seus SllcceSSt>res 'talvez cesso .Dilo excl�o o direito à;;.�
dI'as e a c che"e da D"fes" legitima defesa. reconhecldn

.

. .

r
....1..

.

v

_ 'f' os rua. iores commu"l'stas, na-o n�_"'IIIi!!'I'� tJ!'.o.
• A

l\Rll t t ;lera ...., 11"'11 "''''''fI g"iiiH'.iii nUla boa pelo Comité,' 4' - Nenhum:"I'
't I�ar SOV.le lCa, o ge

.. passam de soldac:.os medio�YakJf, ex-cGmmandante mllI
eres empregada que saiba co- f:pressão poderá ser eXe�··

I tllr de
. Lennigrad; o general' _ h I fi ' CHia Dor ol.alquel' potenci:t

Uoorevitch, {�X commalJdantf1 DECLARAcÕ.t:;S DE STAlIN sin ar. n ormaçiJes nesta
I sem âs' 'con!'.ultas aos quatro

ida RUBsia Caucasica; o w- lI..íOSCOU, 14 - «O tempo· redacção. í _�q�T!:, rnOê.

Bot"ABAS HYDRÂUl�(A�S

s
Auto�aspiras:ão perfeita, mesmo
com o tubo de sucção vazio.

Gtcmde segurança de serviço.
Montagem �imples.

Aaeni'es e Distribuidores:Y .-,
-

-. - ,

.

nIO T;; (,� N) - O !::j'.(1. ,J �.J ...-:\... •• .-'- ..

José Amerrco endereçou 8"

sr, HauJ Pila, chefe do PJ.?
udo Libertador do Rio Gnu
de do Sul o seguinte tele

grammc:
"Uma das maiores COllSJ-

Sr. Raul Pila

Entre a::; 4 potencias encar

regadas do controle da

Hespanha

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Certos orgãos internos �as
mulheres inflamam-se com murta
faci1idade.

.

Para isto, basta um susto, um

abalo Iorte, uma quéda, uma raiva.
uma commoção violenta, molhar os

pés, um- resfriamento ou algurra
.. ,. '

rmpruoencra. �
As molestias mais perigoscs das L'-

-

....5 �
começam sempre assim.

Justamente os orgãos mais ímportanw i se.:. os
que se inflamam mais depressa, sem que a mulher

.

sinta nada no começo da inflamação.
-

..

•

Nada sentindo no começo da inflamação. a mulher não se trata. a
tempo de evitar que a doença se agrave e vá peiorando cada vez mais,

Ê esta a causa das moJestias mais perigosas !
Para evitar e tratar as inflamações internas; use Regulador Gesteira.
Regulailar Gesteira evita e trata as inflamações internas, desde °

começo.

Trate-se
Use Regulador Gest�i�a

Edita 1
1arr�amentn da Taxa de· Gonserv3ç30

...

...

'. fi registro e fismilizayão
B meIhoría da estradas
de vsionlos

.. . De ordem do sr, Diretor do Tesouro do Estado, faço
püblicf> que, em cumprimento a decreto n. 8, de 6 de [a-
·lHÚro de 1937 se peoeedeneste coletoria. o lançamento da
Taxa de serviço de conservação e methoria de estradas de

. roâaçeni e de serviço de registro e tisaulizaçtio de veículos,
para o vigente exerclclo 'pelo que são convidados (IS con-

tríbuintes da. referida taxa a apresentarem as declaraçces
exigidas pelo art. 15 do citado dbcreto n. 8. até o dia 3�
de maio p. uinâouro, nos. termos do decreto .n. 99 de (

(1.{)' corrente .mês. . ..

.
incumbe essa obrigação:

.
.

.

... 1 - Aos propnietarlos individuais, empresas, .socieda
dês .ou seus prepostos, de veícules que BC utilizll."BP, das
estradas de rodagem estaduais como tais consíderadas
pelo plano rodovíarío

.

do Eetado e nas quais existam
turmas 'permanentes de donservação,

.. .. ..
.. XL""':"" Aos proprietaríoe de terrenos margmais áquelas

estradas até uma profundidade de 5 kiiometros, desde

que �ej;m elas pavímentedas �om macadam, _

revestimento
sílíco-argtloso, ou õutro destinado a consólidarIhe a su

perficié natural ou exigiam a construção de obras de. �rte
de valor superior ii. 50:000$, estar..do Desse caso. sujeitos
sérneúte os terrenos. até unia 'distancia, de 50 qullometros

. de elida lado dá. construção pelo eíxo das estradas que a

ela convergirem.
..

..
III - Pelas pessôas 'naturais eu ]aridicas, nacionais

I,)U extranzetras de ambos os sexos, fO <:ti i) reS de 2t anos,
que exerc�r no' Estado íudustrla Oll protícsão, arte, 0fício,
OH emprego; ou vivam de seus bens ou rendas, estando
isentas as pB8sôa� cujos vencimentos ou rendes torem tu-
Ieríores a 2:400$ annuaís.

..
. -.

..

: Os cODiribllÍnt�s que não apres�ntarem, dentro do
jJl'!lZD, easns ueclaraçõe�, setão lançados á revelia, pelo
exntor, ncando sujeitOS ás muHJ'ls de que tratam as letras
Ü e b do flI't iH fio decre.t0 Ti" 8.
.. .

A"i decüuações que apresen.tarem fraude ou
. ne�açào

sujeitam nos contribuinte_';; à multa de 20$000 a !DO$OOO.
•. : Nesta exatoria obterão· os srs. contribuintes inIúrmes

soore. 58 rleeiarr.ções de G!üe h'ata () presente edH,'lL
•. . ..•. Coletoda Estadu&l de BlumE'Dal1, 15 Je nbril de 1937.

.

N SCHEEFFER - Coletor

Oue dente excomungado!"
...

CERA

2».
pela sua cpplicação facil.H·
ma e sua o·=·�a.o 5�ri.!n.e·cL�i";',':·..�.�,

é o rerned�o ideol, n{io 'fi. ':;:.
mando C! lingw:1. um-r, ,�8

ge�'tgivos.

CORREIO AEREO
, .......-

FECHAMENTO DAS MALAS

PARA

SUL (Sul-bras!l e Republí
eas Platinas) cada TERÇA

FEIRA as 10)00

NORTE (Norte.Brasil, AIri
ca, Europa, Asia) Cada SAB

BADO ás 10,00

BllllliBnan-Enropa Bill 3 dias e
.

maIO

Informações e Papel-avi
ão, na Agenda dos Correi
os e com. ° Agente da AIR

FRANOE

Robedo Gl'osstmbacher

Rua 15 de Novembro,85

HOSPITAL SANTA. CATHA
RINA

.

Attesto que emprego
com opíimcs resultados Oi>

cachets de Apyretina, neste
hospital.

I!'ml5� �mt:WlilMW1it :;:g ..

II Machinas de Icostura

Ass. Dr. Haíner

"APYRETIN�\" ? -- Um op
timo remedto contra dor de

cabeça e nevrajgiàs.

de todas as marcas e

systemas
.

concertam-se
nas officínas rnechani-

I cas especial c]f}

I
VI. L@��R

_RUA15DE
NOVill.mno

!:Jo. 20

A falta de t'illllde a

torna desanimuda e

frisle? Uma dor in·
.

cessanle lhe magôo
..
as costas? Senle
dores de cabeça.
vertigens e falia de
sôno?

Seu organismo mecisa
de ser eKPurqado do acido

urico e oulros venenos acumulados
paio de!icienie trabalho dos rins.

Tome quanto aiiies as PILU1AS
DE FOSTER;
l1bandone· o de:sanimo. P01S. milha·
res de·pessoas. enfermas do mesmo
mar, leem recuperado .ex saudê
usc-.ndo as PílULAS DE FOSTER.
'I'ome o primeiro vidro e observe
os resul!adcs ..

qua:idode·

os melhores

em 1907

Fabtiéantes: - -p... ····�··ulo·.'.. v·Q ....

8r Filhos

,.OC�aE��������

Oh Saúda... Vid.Si lGn(iiL.. I�f�j!N:9 nMfH.hl o m
ELWiti "F ��ntUIP�f,ªilAin u� i�t:UUWi&.ai�fd"'li&

lO'
1)9 PIl. Cio.

.Joio da Silva Silveira

� com re$.!. irrutÍlolgl!lm
UGe��I!ICU'i)il:

�mQ.
DêlmIatil'im!) em !fe�
�f!nt6 dou C\l\'!t!i)".
�íWA9&M d� at0ire,

.�t.0:S::�
0�
Eil�
&..'"'.U�
��
&...��
D=�
.�
�
�-�
lSon�
D&e!!I De pafte.
Cm�tm�eto.

FOIllJe:�·i!:IlIlI.

A·NT/�SYf1tC1U.ITIC ;O
AMTl.IUUIJIJ!�Il/"Tlca i
A f.J TI. f!!}J{'"'RQPN!,;"i..OSO �

umL .r!i ![VKRlStrZ �a7lJmu�J Cl.'� fUlAt:lB
5 Clr�adao: �mJ'C'..; .. 5 b-�':n1b� .�� �
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HerÍng.
��ntat?!� .

Tintas e Vernizes� !��ateriaes pHfa

pinturas em gera)
fnU bisHagas para ·arUstas

(2)

Praca
,

Edital de Primeira
o Doutor Juão de Luna' e as casas com o rancho e

Freire, Juiz ele Direito da. demais benfeitorias por dois
comarca de Blumenau, Esta- contos de réis (Rs. �:OOO$OOO),
rio de Santa Catarina, ua e tudo junto por cinco con

Iórma da lei, etc. tos de réis �Rs. 5:000$000).
bens esses que se acham em

FAZ saber aos que o pre- poder do deposítarío parti
sente edital, com o praso de cular sr, Anisio Dortas, e
déz (lC) dias vírem, Interes- que foram penhorados � E-
sal' possa ou dêle. noti?la ti-lwaldo Metzzer e sua mulher,
verem, que, no dia vínte e na ação executiva cambia-
um (21) do corrente mez .e ria que, por este Juizo.
ano, ás 10 horas, na sala de lhes móve Leopoldo Blãse. ,.
audten cías deste Juizo. no Néssa praça será observado
edifício da Prefeitura Muní- o disposto no artigo 1.771,
üip:Jl, o porteiro dos audíto- ultima parte, do Codígo -Iu
rios, levará a publico pregão dtciarío do Estado. E, para

. ;la venda e arrematação, a que chezue ao conhecímen
quem mais dér além <lo pre- t,� de todos mandei passar (l
ço ,la avaliação. os

se�Uin.! presente edital. quP será a1:
t('s bens: Um terre�o, Sltua- xado no lugar publico do
do no iogar denomin3do Ve· costume e publicado na fór-

[Iha,
def;t'J municjpi<:l, conten- ma da lei. Dado e passado

do a área de quinze mi! me. nesta cidade de B!umenau,
tl'OS quadrudos (1 ?o�O mts2). aos onze (11) de junho de

I
rrwis ou m�nosJ lImltaDdo�se 1937. Eu, Jú.sé Tavares da
pela frenle cO!�::. a estrada Nchrt'ga, Escriv50 8ubstHuto,
jlJubHca, pelos fundos com o subscrevi. Blumen�u. 11
térr3S de Ernesto Ehrhardt, de junhO de lS;}7 !8SS.) Jr.ão
de um lado, com terras do de Luna FreiI'<'. Juiz de: Di
mesmo Ernesto Ehrha�(lt e reito. (Sóbre 4 el';i�!mpilh3S
do outro Jado, com terrl:l;':; est�!duais no vaIôr àe 2$000. __
de Teodoro Schlupp, com acompanhadas do sêlo' da
�ma casa de mürada, cons-. taxa de flaüdf'o, devidamente
truida de m�delrp" cohería inutHi�ad()s). Está cGn!crme
cum têlhas de barro, com o original; dou IP.
uma porta e varanda na O Escrivão Substitutú
frente, em bom estado de José Tavares da Nobrega
conservação, mais uma casa, __�._. _

tambeffi construída de ma

deil'a >0 coberta de telhas de
barru, Gude funciona uma fa� Ib:,ica de charutos dos exe�
cuíados. com duas janélas Ina frente, em mãu estado de
conservação e mais um ran
chü com forno e outras ben
feitol'Íbs encravadas no ter
reno acuna 81udido, sendo o

teue;10 avaliad;) por três
contos de réis (Rs. 3:000$000)

-0-

nEDIMOS a08 nossos
J;t'"p:ezados assigmm

tes de nos scientiríearem
lIa todas e quaü;quel' ir
regularidades que OCCOl'
rel'em com a entrega
desta 10111;:;,.

A Gcrencza

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



Art. 20 - Ao Vice-pl'13sídente compete: .

, t t
'

..
'

Substituir e Pre.sidcuteem todas as s:.J[I� fahas 1

e ímpeotmentcs e com as mE}smas etrtbuíções dn.quele. I

Art 21 ----c AI) 10. Secretario compete:
aI Dirigir e. distríbuíno' serviço interllo pa Se-

'. .

cretana, tendo sm ordem, debaixo de sua gU:!I'da. e íuteíra
,

I. reSI;>OfiSfl.b.iIidade,
08 livros

...
e

..a.rqU
..

iVO da. Secretaría; .

.

.

.... .' . b) Fazer o registro dos soctos acettos, co?=,um-
Art. 1 - O. Recreativo Brasíl. S. C., iuT.\iado em 27 de '

cando mensalmente quaisquer alterações á Tezoarar13.; ,

março de 1936, neste cidade. de Bluuienau, Estado de San. c} Secretaríar as reuniões da diretoria. redIgm-
ta Catarina, onde tem sua séde, é .ums sociedade esportí- do as atas das mesmas;
va � recreativa, que tem por fim promover e estimular. a . .

. d) Assinar, com autorização do Presldente, a COf-

pratíoa ..
do Iuteból

..
e. 0.li... '.;.r..

os esport
..

es

....
e

... PI'O'PorCion.lf d.i.\W.. Pc jrespond.enCi.a exte.r.nH;' . '. .... L

trmentes a seus 80C108. • .. -, ;" '. e) Sunstínnr o Více-presídente em suas faltas e

-.
Art. 2 -- O Clube será constituído por Dumerll Ilímí- impedimentos; .

. .

.

'.'tado de socíos, sem distinção de sexo, nacíonalídeIe e opi- Art. 22 - AfJ 20. Secretario compete:
níão política, divididos nas seguintes classes:'

.

Axuilíar e substítuír o 10. Secretario, nas suas

a] .Beuemerítos, íaltas e impedimentos.
b) Contríbuíntes. .

.

.
.

. ,A-t. 23 - Ao 10. 'I'ezoureírc compete, .

'.

Art. 3 - Será sooío benemeríto aquele que houver a) Ter sob sua guarda e i'1teira. responsabílídadc
prestado ao Clube serviços de alta retevancía, mediante os valores e. titulas de qualquer: natureza, bem coma 06

propcsta ue qualquer membro da dh'etorlá,: com a aprova- trotéos e outros premies conquístados pelo O!Ilbe;
ção dos socíos em assemblêa geral.

'

b) Organizar anualmente, no fim de cada ex{'r��.
Art. 4 � Será socío cuatríbuinte todo aquêle que pa- cio, portanto rio dia lD• de maio, um balanço geral das fi

gar a joi� e .rnensalldadea respectivas.
.

. .
.' nancas do Clube, com a competente demonstração e do-

§ umco, _. Aos socíos que integrarem os quadros eíe- cumeatação; .

tívos Je esportistas ser'áfacult!ida a. íseação de pagamen- C) Arrecadnr toda a receita do Clube, nomeando
to de .jóia e ménsaHdH.des.

. '. .'

.

.

.' os procuradores encarregados iJa cobrança das mensalidades; .

Art. 5 - A aumíssão do 80010 far·se�á mediante pro- d) Assinar os recibos de [elas e mensalídades
posta ao Presidente, assinada por qualquer associado em dos Bacios;
pleno gozo d� seus direitos sociais, a qual será submetida e) Ter em dia o registro dos socíos contrIbuiu·
á aprovação da Comissão Admtnístratíva, tas indicando mensalmente, 'ao Presidente, por intermedio

Para a readmíssão poderá ser dispensada essa exí da'Senretaria: os incursos no art. 7 destes estatutos.
gencía.

.

.

..

.

.'
.. .'

.

• . .... Art. 24 - A' Comissão esportiva compete:
§ uníco - A proposta: a que se refere o presente a} Dirigir a secção esportiva do Clube;

art. deverá ser encaminhada pela Secretaria, O&1'a o com- b) ltesponde'r pelo material esportivo distribuído,
petente registro. . .

....
até a devolução do mesmo;

,

Art. 6 -.:.:.. Ao soeio que ínfrin�ir qualquer disposição
.

c} Organizar as representações dos esportes que
nos estatutos e regulamentos; sera aplícada uma. das se- o Clube cultivar, treiná ado as e es')ulanJo·as

.

com !! ante

guintes penas, de ucôrdo com a gravidade d:1 .íalta e pro- cedencia precisa, para O que terá. toda liberdade de f!Ç�O;
cedIllento anteriql' ue infrator: . .

d) Ter um livro otícíal que contenha a relação
a) Observação, de todo o material que o Clube possui!', escriturando as

b) Suspensao, entradas e saídas;
.

c) Eliminação.
".

. e) Zelar pela conservação do cs..rnpo e outras
�r § uníco -- O socío que cooperar direta ou indireta- dependenetas esportivas, solícttando á díretcría OR concer-j
m�.n�e para 2. desorganização ou díscredíto do Cluhe será tos que se fizerem necesseríos e sugerínao medidas de in-
elímínado.

. '. .,. .Ó>Ó' •••• ter-esse para a sua. secção.
Art. 7 - Os SOcl{)S que deixarem de pagar 4 mensa- f) Designar um socío para servir como guarda

lldades, sem motivo justificado, !:lerão eHminadqs. tio material. etc.
Art. 8 .� Nos jogos e I.estivais promovidos pelQ Clube Art. 25 - Ao Vice·diretor espurtivo compate:

as socios quites e SUas famílias terão abatim.ento de 5{h/o Auxili3r e substituir o Diretor em t{lcas as suas

nas entradas..
.'

..... ". ..
faltas e ímvedilllerrtos.··

.

§ 10 . ..,.- Para controle ·.da bHhe:eria, au GOmpT:lf I) in· Art. 26 _; A' ComiRsão Recreativa compete:
grasso, cada socio deverá àpre!:leuta.r o recibo da ultima a) Dirigi!' a partesocial·recl'eutíva do Clube, pro·
mensalidade.

'.' .
. . movendo u· realizfiçãn de festas, divertimento:;. e jógos,

§ 20. - Aõ pessôas eSLrBUn.8.s. que estiverem em com- dentro das possibilidades financeiras dn Clubp;
llll.nhia dos 80ci08 e suas famílias, não gozarão deste prê� bfApi'eSentar. antecipadamente, 80 Presidente. o

v'Hegío. ': .' .'.

.

.' '. I programa de suas atividades para cada mês, programa IAd. 9''- O socio suspenso ou eliminado. peJa Comis- esse ti que a pl'esidencia, de acôrdo com a Comissão Ad
são 'Administrativa poder&. recorrer para g assemlJléa ge- ministrattva, dará a sua aprovdção ou oporá o seu vetu,
ral, dentrv do pruzo maximo de 15 dias. tenào em vista a situação da tezouraria, ou outro qua1quer

ArtlO 7 t\ assembléa geral, em que :reside a sobe, motivo que p(l�8a tornar inconveniente a sua efetivação.
rania do Ciube, con8ti.�ir�Re·á dos Sl}ciosde todas as ca- § to. - A Comissão Recreativa terá plens. autGnomia
tegorias, em pleno gÔzo .de seus direitos sociais. de açào, na p1:\rte que Ião diz respeito e funcionará sob

Art. 11 - A lt'Ssembléa geral ordinariaserá realizada a presi,hmcia de u·m memhro entro si escolhido .

. , l.o. de dois em d0Í.s anos, por convocação do Presidente do .

§ 20. - A' Comissão Recreativa Iícará afeta a nsca-
{�Clube, para eleição da nova diretoria, Bando permitidO liza.ção dos dlvertimentos realtzado�, devendo os Seus

tratar�se de outros assuntos de intere.sses sOGiais,
.

membros dar oleada á diretoria das ü.'l'\>gularidudes come.

Art. 12 ...,..;. A assembléa g{'ral extrlJ.::mHnaria será con- tidas pelos socÍQs.
'

vocada pará os fins previstos nos arts. 33 e 34, Ol! á SD- . A7t, 27 - A' Comissão Fiscal compete controlar se� SemCaJomelarros-ESalfarádaCruna

licÍt.lção da maioria·dos Súcias quites, quando se trat&l' de .mestralmente c movimento da Tezour'aI'ia, dando o seu DisposmParaTudG

casos não IH'Efvistos nos estatutos.
. parecer ne respectivo livro caixa, ou E'wüvalente,. El!�=!�Ua,:ri:;wrd�m:JÍz�i!��;e���

§ 10. - Quando houyér a imperiosa necessidade de. Art. 28 _._ Todas as Comissões diretoras são obriga. "orre livremente, os alimentos nãt> 55<>

se convocar uma a.ssembléa 'geral pela maioria dos socios, das a prestar á Secretaria as informações que lhes forem :�:=��.e�=.:m�O;�<lSd�n:!::.
deverão estelS requerE'�la por escrito !lO Presidente em solicitadas. Você sente-se abatido. e CO.lI)O envenenado.

exercício. '. '.
.

. Art 29 - O Clube terá duração ilimitada, po:!endo T��es: �a:g:i!���a!a�m:����:
§ 20. �.O Preside-níe

.

convocará então a diretoria, ser dissolvido por motivo de diUculdades insuperaveis, gantes. de nada valem. Uma simples eVD.-

b· t
. . - - I- d e1

.
.

/ d
. euação não tocará. a cansa. Nada ha comI>

para su me er 8. aprec1.açao as razoes apresen�a as p os 8ómente� pOl"ém, eom a aprovnção .de 2 3 e seus SOCIOS
ns famosas Pillnlas CARTERS para o

·l'eQUeA1'8tnte1!· e dA'epois J.abl'l�' o seUl. de�Rach.o. r.u "xtra'o"d"l qUltes§. eU! assemN?lêa geral, ed�peclial�en;e �olnvbocada., I �:::iiv��n:n!s:i� d�e��is,!�:
r. i.) - .' assem. ea gera, Of!.tmarm· v. \. '_

-

UDlCO -:- 1 o caso de ISSO uçao '!o ..... li e, os seus

I sente-se disposto para tudo. Não causam

rraria SÓ poderá ser constituiria, em primeira couvocaçao, bens S8l.'ão entregues a uma associação (le· caridade, indi� damno: são SU:l.ves n. ,?"nt'udo s�o lnnravi-,

d 2/3' d .
. ..

t ... d .

..
.'. .

l' J d d' lhoO).'\S para. fa"er a. blhs ootter livremente.
com a pl'esenç? e f·. OS SOelOS. qm e::>, em segun a, cada pela Bssemblea que o dlseo ver" ressa \Ta os os l� Pec:a. as Pilluhu; CARTERS pa.ra o Figado,
eDm 1/3 e ni:\. 'ultima, com qualquer numero. .. reitos dos possuidores de titulas de div.idju� do. Clube. .Não acceite imitações. Pre�o �OOO.

ArL 14 ...,... A convoc�ção das assembJéas gerais será
. .'

Art. 30 - A jofa e a mensalidade serão fixadas anu-

wií.':,,,if'ita pela imprensa, com a, anter,edencia de, pelo. menos, a!mente pela �ss,"mbléa geral. .... .. .

�' 15 dias. .... .
. � '. .

. ... ".
Art,31 ...... 'Os socios não responderiio snbsldlarmmen-

Art. 15 _... O. Recreatlvo Brasil S. C. se!'á dIrlgldo p.OI" te pelas obrigações contraidas pelo Clube.
úma dtretoria. eleita. de d{)is .em dois anos,. a lQ. de mal.o, Art. 3� - Os casos omíssos nos presentes estatutos
e empossada dentró do prazo maximo de 7 dias.'. ..'

. serão resolvidos ,pela Diretoria em cQujunt.o.
. Al't. 16 - A diretoria compor�se�á rl�: uma ComIssão Art. 33 � Os pres�ntés estatutos, depois de aprova·

A�!rnitüst.rativa, com PresidB�tf2!, Vic���.re�ldente, l�•. e 20. dos e registrados no Cartorio. eompetente, só poderão �er
i'�f' 'i'etarl0S �(). e 2c. Tez,?u��!ros; Comlss�o Esportiva, com anulados, ou alterados Cílm a aprovação de 2/3 dos SOCIOIS

Di,·�tOl> .t'? Viü� diretor; Comissão Recreatnta, com 3 mem- quites, reuuldos em assembléa geral..
9;w:; e Gomis:..;;í.o Fiscal eom 3 membros; �. . . _ i' Art. 34 � Os presentes ,estattitos entrarão em vigor

§ H.nico.. - Todos os membros da ú'rreteI'ta poderao após a sua aprovação 13m assembléa geral.
ser r�eíeitDs. . .... . . _ Blumenau, 18 de maio de 1937.

Alt. 17 - O .membro da. dIretOl'la que D&.O tomar pc:s- Comissão adrni}'i,.istrativa
se dentro, do p'razo eS�!lbeleCldo no 80rt 15, OU. que ;�ao Paulo Glemcntino Lopes Presidente
estaudo}weomad?> de1}��r de f�ompar�cer .80

.

5 l'e.:umoe� Antonio C. FerreÍ1'Q Vice-presidente
conSaC�lllV�S, .ser�. consluerado reuuJlcI3nt�, salvo St essa

J im de BaUes lO. Secretario
811s�nCla for Justlflcada.

."

..
'

' ..

-'. . .. .

."

'. Jazu .' .

.

.

20 "

§ uaicO - Nas.�ssembléas geraís 9ua1quer SOCIO se N: �fozzB.�usi .

P'� Tezoureiro
?�1(lel<á fazer representar por �Jutro SOCIO, 'mandando, po-

T 'W�
.

h 20. "

l'ém, c. seu vete em sobreearta fechada� '.. .

. De a
_

�

Art: 18 -'- Uma vez demitido nu exonerado qualquer Comissâo esportwa. .

. membro da diretol':a, os soeios sei'ão co_nvoca40s, na fór Art_!l.ur Laux., D�reto�
• UHt do.. art.14i em aSsemnléa gf,3l'al extl'aol'd�narla, para a Joao Ubaldo Bada. _

. J.�.
VlC6·dlretor

eldcãtl de �m 8ubstitnt�•.cujo mandato termin'uá· com ()
.., ...

'

q' .

qOln'lssao RecreulIlva

da dieecto1'ta em exe.I'CIClo.
'.' ..

' .'.

.

'.

'. (]ass�o J... 'llve�ra
.

Art.19 _,;. A(). Pl'E'sidente compete;
.

.

..... Ata_l'tba Cabral Neves

a) Representar o Clube Bm suas relações exter- Utnratan Leal

na;; (lU em juizo, ?{l.l' si, ou p"ocurauor legalmente cons- Comissão fiscal

tituido; . '. .

. '
...

'

.. EdmundGO Poz�s.
b} Resolver assm::.tos Illadiaveis•. justificandO as Adolfo. asamga

sllils delíberaQõe� na priruelrareuniãü da �jretoria;. '!t.°eScéo:{:�.�rverdad.eiras 'as firma
..
s supra de Paulo Ole.

'.. c) RealIzar despesas urgentes, na.o sUflerlOre-s a y.

100$0.00;' . <""'" .. ..... .'.
. .....

".
'.'

..
, mentindo �OPN�.B. A:ltOHOiO 9·-TFerRrtli�a. AJOat"hQUiIDL de Sj��S,

.. > d} Vi�al' e assinar ot"defls de pa�amflnto e cbe. M. Razzml, Icamo
..

oe81,·. Dcua, l' ar . d.UX, o

ques,' çue. forem apl'esen.!ad�)s Il�'o TeZOUrell'O, ouveta..los, UbaIdo Sada; Cassio J. Si�ve!rêi. 'Ataliba Cabral Neves,
."'u.ando lhe parecer cOllvemeut_e, .;

Uhiratan Leal, EdmundoPozeG. Adolfo Gasanlga e José
....•� e) Convocar assembleas�ge9Hs_ .()rdma!l�S e .ex· PreifCl'; do que dou fé: .

traQ:rdinarias, de acôl do com e CUi�lSSl;i.O JdmrDistratlva; Em testo J. T. N. da verdade

.
Y', t) Numerar e rubricar (j� hvi'oS de todas as Co BIUj��;U, T�t:a���ddJUfl.t��br��a1937.rris�.�es;

a) Punir qualque'r SOCkl,' Í'Iu:mdo incorrer em i"ü·
(,::::e.'.a'd

..

o' C"fi '1m
. 2°, Tabelião SubstItuto

.

...• )lia cohtrâ�s !lresen�es e�tatlltos.. -.J • 'J' selo estadual de 1$ e Mno taxa de saude)

ecreativo Brasil S. C.
E STA·TUT.OS

.

I

..Mj

anro ui
rasf

d

C�piital: 4.000:000$000
Stde: HlO DE JA�ErRO

Succursal em BlumenH.u - Ca.ixa Postal N. 5
PAGA JUROS. EM CONTA-CORRENTE,

in'F: 1 'I. AO ..zt�!NO

"Depnsitos Popular-es" clpstie a

QuanUf.! de 20$í}(JO até 10:000$000 pu
gaG.Jo jurcs de

DESPERlEA IU,.IS
DO SEU f�GADO

Façam seus annnncios nesta

folha

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



SOCIEDADE GTIdNAST1:!A DE merecedores apnlausos.
INDAYAl.

P

As danças das Campon e-,

Sabbado �dia 12 do correu ..

zas, dança typíca dos Bava
te mez, DO «Salão Harrlt», ros; Dança dos GnoIDOs; ds n
reâlizou·se uma linda festa ça dos Marujos; Gymuastica
organizada pela Sociedade dos meninos. todos estes nu
de Gvrnnastica de Indaval, meros Iozam bastante applau
que alcançou um exito 'ex� dídos.
traordínarío pelo desernpe- O numero comino, foi 11
nho cabal dos componentes dança das "Matronas". queda Elesrna. O bem organiza- melhor seria o seu titulo,do programma foi magistral- "A dança das Avosinhui:",mente d€'sempe�hado. Com-
punhà-se este de uez,:;:;eis cujo numero manteve a pIa
- téa em constante gargalhar

I numeros variados, teodo sido pela origínalidade do mesmo,
(IS mais app]audidos: os exer-
cicios da <,Barra Fixa» e Z.Pa-

Porem o Ilumero que mais

raldlas», onde o amador Ar- agrad-ou a 8ssÍfoltencia, e nós,
thur Roehme, dl:.monstrando

foi o lindo baBado final, que
uma perícia firme, arrancava

foi programmlido �.\. dança
O chronista romonUco, quasi sempre - apesar da melancho� da assistenda calürC'sos e

de ValsaJ alie bem merecia.

lia que transpcn:ece t;m seus escriptoB - é phiJ030pho. ser intituládo «Bailado da
Quem escreve 9 nal1.ll'almeníe observador. ���';':����� Primavera».
E observqndo tudo quanto se lhe passa em torno chega á I �: :} À.' Ir

.

conclusões que o toltnam inrlifferente, incredruo. insensível ás sen-; Ma'imil;,ano S'l" :} pOS O U lIDO nu�ero do

sacões multiplos qu.e a vida lhe apresento:... : Sen'"
1 velIa de !} programma, deu Se início ao

.

Ou se as sente. é de u'o: maneira diversa, sente com a sen- �': rh?ra, tem o prazer

e:l baile, que prolongou.se sem-
sibi.lldo:de que lhe empresta o espil'ito artistico que o domina. : �ar_lsclPacn a seus paren}es . .

d' t' 1

Tudo o que elie escreve, quasi nunca se baseia em facios de, ,; o'" Pno"';vsaodso dd'!,suO'sf:'l�laçColes_: pre alllma O a e a�tas h01'::'8

"d
.

t d "d
' � t d b r· � -- sua 1 na a �) da madrugada.

'

sua pr?prlO V1 .a: g. mOlor par e a.s ve�es. tl.l. o e �ruc.o ,e ?
-

�: rindo, com o ST. José \'102- �sel:'vaçao .•• ASSIm e que esaes senh.."neuios. que empolgam taru:a� : niack :.: SBri.a de nossa parte uma
e tantas a�mas, para elIe não passam daqueHas palavras quo es- .:

•

f
creve nos jomaes, espalhando em torno de si um romantismo que }: :� :;tlta lmperdoavel se omitis'
não possue.,. r: . : I !olmos o nome da distincta

E eUe se adl:1l.Ü'a de escrever coisas romanticas. sendo assim ?: CLARINDA : senhorinha Anna Wanckl', a
tão Mo••, E acha sempre pequeno tudo que o rodeia.�: H quem escJuRÍV&mente deve-

_ Excels!o!'! diz o SIJU espirito. _sedento ,de idéas superiol"_es, 1,: e )
_ ExcehnorJ responde o coraçao, palpltante por 6moç09S q h mos a noitada alegre que ti·

mais elevadas... !: JOSÉ
:1'
vemos o prazer de assistir

E um psychologo q;ue lê os seus m'Ügos. define. em, poucas : � nã.) medindo para Ífsso él'-

palavras, a sua personalidade: : n o i 'li 'O S
• for '\t... . .

__ « Vovê é um Chopin em lT.iniatU'.ra: o seu ideal é sempre F ;�
çps e sacrlllCIOS; 10lCJOU e

alguma coisa mais elevada do que o nivel em que se encont�a.••» d . � realIzou a explendida fest.a
O escriptor ouve isso, ri. com um. riso t!'�ste. ;- se sur.l?rehen- (: : que aClibamos de comentar.

ele mesmo, porque descobre a. verdadeuo !'az",� ue ser ae sua t,' J3lumena'lt, 1J - f,' -1.987 �� I A senhorl.·fiha \Vancke.. , os
melancholia: {I 1

Sonho? Phantasio:? N':::o: IDEAL! (; : nossos maIOres e rue ;JOl:'es

VIRGINI1i M. R1ZZARDI ������ parabeIi!Ol,

bàHe do Recreativol
s. c.

o ��
'w.i.';",

VENCEU O CONCURSe "QUAL o MAIS LINDO VESTIDO DE
CP.J.TA» A SI {)l'UTA JOSEFINA PEREIRA

�". :I

I ornero interno do Tennis Club
Blumenau

·:.b,Gf:lo as H·tas.' Irma Laux
um 3H votO);; alivia Schnei
dpl.... 23 votos; Eulalía Santo e,
22, Zeny Borba. 19, Annema-
1 ie Teschentin, 18, Elvira
POES 1 t votos e outras menos
votadas,
A' senhorita -Ioseüua Pe

reira foi entregue, pelo Sr.
Presidente do Recreativo
Brasil, um elegante estojo
dI> toíllete oüerectdo gentil
mente pela Casa Peite!'.

f�.;";;�;;;=="::��.�! í'i!hos fortes e robustos 1

l��:.:::.:
tazei uso da

::·:.�.'l� Fari�bª de Banana
§Qiilluge

f;:: Marca Chaves ."�if Fabricantes: J

�� �oao Chaves �ll
f� TJ.JUC!S - 'S GATHARINA �t
......................................................
�.._,._,.,._,._,����

Conio havíamos m'11C' ,,: .

teve-lugar sabbadc á noue.
nos elegantes salões do C.
N. América, O baile de Chita

promovíd« pelo Recreativo
, O, resultado dos jcgo§ e a fda!F�\fi�a�;;e; ���J�� Brasil S. C. em homenagem

a seus associados.
Teve inicio em dias da 86- vence Meyer. Nebelung x Ooncordando com os prog-

mana passaua, terminando no Konradt; vence Nebeluug nosticos o baile teve um de

domingo} o torneio de tennís Marquardt x StiDgelin; vene. senrelar' alegrp fi anímado,
promovldo pelo 'I'ennís Club Marquardt. ! que Bt- urolunguu fjlé altas
Blumenau entre seus nume- Classificação: horas da manhã. O jazz dos
rosos assoctados, nas quadras ,1" Iogar: Laubm=yer; 2 Foltõ-s, VHl:1o I-lspeCil-dmente
desta sympathíea agremiação Meyer; 3' Karmann; 4" INebe- de l�l;ljahy. <1er�e"1lp� nhou.se
esportiva. Os jogos désenro- iung, 5' Konradt. . a contento, espal nando o eu-

Juram se dentro' do mais cor
'

th!lziasmo em Dotas alegres
deal espírito esportivo e ti-

,A,: t:..;J.lOS. officiaes ep'r'eh"sHernIDte'Jsn.iosas .9 todos os

veram a virtude de desper __

tar amplo enthuziasmo entre No melhor da noite real i-
os amantes deste nobre es

'- Para exercer, interina- zou-se o concurso para a

'porte.
'

, mente, o cargo de professo- escolha do mais lindo vestí-
Vamos dar a seguir amar- ra da escola mixta de Subida do de ebíta que teve franca

cha dos jogos e em seguida Central, municípío de Indayal, acceiração e despertou o in
a classifícação final dos eon- foi nomeada Anna de Souza teresse de- todos Quantos ali
correntes. Soares. se encontravam.

-

Venceu-o
.Nos jogos entre ar; SE-

- Foi removido o 40. es- com satisfação geral a se-

NHORAS os resultados forB.m erlpturar!o Bertholdo !\ficheIs nhortnha Josepbina Pereira,
os séguíntes.. para exercer as funcções de que alcançou a votação de

, Joços: Estelina Brandão x
escrivão da collectoría de 112 votos. Seguíram-Ihe na

F1'au Dr. Sroka; vencedora Indayal, �icando disp�nsado
Frau dr. Sroka; Frau Nebe- das mesmas e rnc.olpldo á

Iung x M., Lulza Balsíni; veu I sede. de su_!l repartíçâo o 40•
cedera Frau Nebeluug. Frau! escrlpturarlo -Ioãe �ena..
Cremer x .Prau Konradt, ven-I ----- Foram_ coneedidos CInco

cedera Frau Cremer. Estelína i re.ez_es qe h?ença, em, proro
Bmadão ,x" Fl'au, Nebel,un,g; I ga,ç,ao,

a E,zilda Caldeira de

venced, Fn.m Nebelung. M., An{l��adei' professo.ra do Gru

Lulza Balsíaí x Frau Webel; po ",sc,olar «Baulíno Horn»,
vencedora M. Luiza Balsíní. de Indayal.

'

..

Frau Kcnradt x Frau Fed- Foram
.

conceOldog
,

12

dersen; venced. Frau Kon. mezes d.�.. 1!cença. a Hans

radt. Frau WebeI x F:,au �1aar, .o!llcIal de 31l.. .cl.a�se
Cremer; veneed. Fl'au Webel das oHlcl�as da 4a• DIVtSaO-

G1 ' ,,.·f·. -.

,. LfJcom?çao da, E. F. Santa
as,'/, waçao. Catharm8, para tra!ar de ne

l' logar Frau Dr. Sroka; godos de intereEses narticu.
ff

2:Fra� Nebelung; 3' EsteUna lareo, sem direito a' v6!lci
Brandao; 4' M. Luiza Balsin!; mentos.
5' Frau WebeI; 6. Frau ere· - Em prorogacã.o fornm
mero concedidos 3 mezes de H-
Nos encontros eiltre os cença a Paulo Celso Flores,

CAVALHEIROS observaram· Ajudante do Enc5.rregado Ge·
se os seguintes r(>sultado�: ral do Tekgn:pho e Tele-
Jogos;' Laubmeyer-·x Kar- pbom: da E. F. S. C, para

mau; vencedor Laubmeyer. tratar de y;egocfo8 de jute
�ayer x Nehelulig; vencedo-;: reases parll12Uiai'es, sem tli
�eyer. Karmann x Meyer; i:eito a Ye�cimentüs.

��.�-,�---�--------------

� Nenhun, FARELO reúne tantas vantagens para os I
hltimais cerno o I

Farelo de Trigo
Faça uma experlencla adquirindo o produto do

Joinville
FILIAL BLUMENAU

Caixa Postal, 89 E�d. tel. SILOS

sociaesCbronicas
é/xoelsior !
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�I 4 �
ii � la g

p
g

f: B�ar,;1�j�UU,§, R�a 15 de �oyem!ttro, Dr;l S1 �1
��, Durante ÜJclo ° mez de ,Junho concedemos H
i; os descontos espe'<·jaes de 10 a 25 ." sobre :!

(f:.:.. �.',tr,Jdos artj .!!,os do ,crrande i"ol'timento eUl 1

g f'tock d; arrna��nhos. bijoutorias e !�
fi ' brinquedos. =;
� '�
� .�
g I o·'i � n ", .1" Jl-·""O·,S" g
i'� 'b- J � �.::JaU mi H
� 1
u :)�:';:';�"'::'���.�:'�:":;':;'�"5:!��;'::.���

Anpiversarios

Procedente de Curityba
encontra·se nesta cidade em

gozo de ferias, o sr. Fritz
�HDger, esforçado terceiro
aDDista de Fh'lrm�cin da Uni
versidade do Paraná.

alaIca

Não deve falar em casa aJguma!

IndayalDe (Correspondencta espec: n

Amanhã - Quinta-feira - Amf.nhú
Dru beHíssimo Prúgrl:unma!

l' PARAMOU:--a JORNAL
MARY ELLIS2'

em

A clallla faticlica
Um poder mysterioso marca cum o signo da tl'agedia

todos (IS que anw.m 3 esta mul�er
Um mm Pelícial da Paraillount

a

Entradas di) Costl!lJJe
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