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Edições Matutinas
Às Quartas e aos Sabados

_Em primeiro 'UgG"� a ordem, porque
l1i1a d,gsordslm iu:uJa se const!"oi!
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O ARAUTO DAS ASPIRAÇõES DO VALE DO ITAJAI!

:,>;i:,�[
'\�l��ndrl:'s, 13 (A.�.) - �!11 sua!

embaixada italiana em Ankarn
'LUiC",O cesta manha ° ,D"II,- Ex- ..

• � 'J A annnou publicamente que 11 Ita-
prcss. escreve que li rad'ia de Ar� ,

gel transrní.íu uma iníormací.o li lia abandona.Ia a guerra dentro

segundo a qual o secretario'da de 10 dias. ; ;:i '

Tropas alemãs em Caries e Nice.
i! Z.urich, 13 (A. N.) - o 'jornal! lIO de um plano para a ocupa
v'I'ribune» de Genebra disse que J cão

da parte res.anie da Franca,

2: tropas alemãs chegaram a Ni- em consequencia dá queda ,�lc
ce e Canes aparentemente deu- Mussoliní.

I
•

Dr. Afonso

ZU"iC!l 1� ('\ "1 T ') U '(1.0
' I• , ;J \1-].. '\I. - 'I;::,l...-l1 ..e

- Iníormações de ultima hora
dizem que o bombardeio de Ho
ma se 'realizou hoje pela madru-

gada. J,
; !

ma
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""5 u r S lim c o r d a r' IC���,�,�3 (���m�u�!�I��r:;��!�o d���U�)��::
ta cad� ve� l1wi.s a r�si:;tencia

I
terminou de forma ínev �tavel ii

germm'lca li medida que 3S t i o- derrota das hordas de HItler em

pus sovieticas iorcam sobre Car- Carrov.
. �
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Agredido por ladrões o tezoureiro da
Prefeitura.

Tremendo ataque aereo a Turim.
Berna, 13 (A. N.) - A cidade II�Oite passada um dos HEis tre-

de Tu.tm suportou durante a mendos ataques desta guerra.

S, Paulo, 18 (A. N,) - Notí- rindo o gravemente a cacetadas.

cía um vespertino desta capital Apesar da agressão inesperada a

.que audazes ladrões assaltaram vítima ainda poude gritar por;

116 propr:o euí íclo da Prefeitura 50COno provocando a fuga dos

de Piratininga. O tezoureh o. íe- assaltantes.
ITY?DC'TW liFC·

!ZRF"

I
Tenente Hullbe avisa ns tnteressedes que encarrega-se de Iencaminhar ii Rapartiçdo competente. requerim.entos para. ii ahtem-

ção da Cõrtejra Nacional de Motorista. cule Vfazo fermi- .

na no tUa 31 de dezembro do eerrente ano.

Para mais informações queiram se dirigir ao eseríteríe da I.....""'A""g..,e""n""c...
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Exposição de Pintura

Carteiras de Moíorista!i
Aprisionado o general Prlmara

Frente da Si:Eia, 13 (A. N,) ..
Montando um jumento e va

gt!eando na regiCo' r.ordeste da
SU ia acaba de ser íeí:o prlsio- Novo bombardeio de Ro-

€ ......+_._..... +_.�•• $••+.+@.

(:�6Ia nossa infanciê
Balsiui

profissionais
para

e amadores

neiro o ger.era] Pllmara, sub-co
mandante da 'dl\ ísão «Napoli-.
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Bhunenau ICom. e huI. alter Schmidt
.

Sodedad1! AnonymmIm}i\":KtÓg df' l:<;:;·:l):Ia��� o Pl'(ifi�MtieS
De ordem do Sr, COk:Gf' Estiidual, Inço puhiieo para Assembléa Geral OrdináriaCQühécimento dos jnfercfHp,d9S que durante o corrente De coutormldade com os artigos 88 e 99 do tl&ycrefo"

FF''<; EJr;)c:.�de·se nesta CohítiH'ia Estadual f.! cobrança do lei n' 2627 de 2(; de setembro de 1940, dou eieneía UI S
iwptJs!ü actmu IlHH1CIOrHH!O, relatlvo ao 2', Beme�tre do Iuteressadca do flue se acham fi dlsposlção dOI!! snrs, acto-ecrrente RilO.'

.' 'nistas na. séde socíal: .Os contríbuíntes que nãi?
A 3atiBfi�m!,m o pvgnmeü!ü r a) o relatorto da díretoría sobre a marcha dos nego-I de suas {iud:�s no ccrreu!e meS" pouerao f3ze·lo no IDes cios scclaís no exerclcío rindo,de S�'t,er�;bI'u com a mUHil, d� �O,��o. .

.

I b) cópia do. balanço e cópia da conta lucros e perdas.Fml!o esse"prazo St'.l'a Jnlmuda a. eobranea executíva. c) o parecer do eouselh« fisca', .

Coletoria Estadual de Blmncnau., em 1 de Agosto de e convoco os sars. acíe nístas pêra fi asaerriblên geral or�1943, "

.

_ dínaría, que se reelísarà às 16 hOHiS do oia 9 de setem-O EêCl'hão: SILVIO CHAVES, CABRllL bro de 1943 na séde social. com a seguínte

Ordem do dia •

I: leitura e discussão do. relatorío da tlir@türia. do. ba
ranço, da conta lucros e perdas e do. "parecer (�O
conselho Iíseal.

2' Eleiçãc dos ffi'!I1Jb103 eff'tivos e rnipJel1tes f.o 06n'
selho tíscal psru o exerciclo de 1913·

3' Ouiros assuntos de interesse desta sociedade,

Blumenau, fi de Agosto de 1943

EWALDO JANSEN - Diretor presidente'
,,",,�.av���Ja..�.....���

r!!��1 &s ESI�i;��[;�1
Oficina Radio ,;

Tecolea Zeniib

assembleia
15

Salto, para de

do Balanço e de Avenída Rio Bran
CI), no. 2 (cüf,re Ki.
eckbuseh li' o C�l'
reio),
A tratar c�,m

A,. tub�w

"'" :.'I.'f;';11\ �J' 'l'.� ii "'�.tHil VI 1Jl. ,ii 1.V

Pelo presente 'sãõ convidados
membros

ig���f �':r�J:��$ M�'Y;:�g} �'fe� ��e

$';!�9f.JJ�$i6:.';;�(0 f:g�$ B@�'�[.8$ de GU6!t'ra !� ,
.

APERITIVO

o MELHOt=(
no lar e no bar não deve faU:ar

istura

r��=';�;�2�;':��;�-��;;�';;�;;=���i� '"" ., ,. "'- I .

1:/I;�I; c'o '-"",' "'-�"-

I
� iii' ;;..,.. _ • .:.

I�' DOt.;·�t;j:'S Ni:.RVOSAS E MEj·1TAES

CUNJ.CA A!fr)!�lt Cn!a�l1(1, E$lnm:H;!'t:\ e
.

P'lhl�{\f?�
ri );.�s� 'L'!\\t3: 10 úS 1:� - �j tlS 7

� C"iI';!lllm:'1 e Ref5i,lefu,:l':; - Edilido Gcrrcia·Sah� ii e l�

� Rua 15 de Novembro, 1392 - ao lado do
� Hotel Cruzeiro

;._u"""""'nffl=VMI"NII'''_'' OE! 1i:,��aiiiiSiii!_�
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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NQ campo do Blumenauense, prellarão tambem
'.

.

os conjuntos do Tupi x Bandeirantes ..

14 .. s .. 43

n ntes
amanhã,

·0· que nem todos sabem.;

�mh�·���:""""''___''':;;:;;;;:'_=�,.1 :�.:::Ja::.��.&�Hr·l:e�.::;In:!°Di;;;;;;·�·��·+-··0
i 9 ponto dos esportistas! pisca, o consagrado medío do

• i 11II.-:;r>9f"'9f'''1P9f'9f'9F·�9P9F1lf1 Blumenauense, aproveitando as
.

li �
---'---�--,�-,�--.--,-

i suas ferias, seguiu para - São.

1111 Bolas__guad!adas 1 ::trt::cac O�r��!SO:e;��:ode Ie

Redaton_·.,.'.AQ M� SERTOLI .-{lIIII ..&!�--:� . '-'-��el611l1 Tiurra, o grande zagueiro di)

oo!>2St __ c ._c
" ,- __1iIGl Ha dias que, pelo rádio e pe- Amazonas, abandonará àquele

Ia imprensa, o Tupi vem se las- clube. seguindo para São Paule.

timando. Diz que é vítima dos Sem duvida, uma grande perda
juizes. Que um juiz é isto e o para o Amazonas,
outro é aquilo, etc, etc, ponto.

Uma tribu tão guerreira.
Tão hereíce, tiio valente,
Vir com tanta choradeira
Até dá Jlena na gente".

*** e-.---

Durante o jogo América x
André Sada, o maior jogador

Indaíal, aconteceram duas coisas catarinensa dos bons tempos, rea

bem orizinais. Uma. > o juiz parecerá hoj-e á tarde, integrando
apitando de guarda chuva. Ou- {) :Qnz�) d� K C. Bancal:o. ,

tra: - o Palanque oficial da Liga I 0·<&·
....• ..... �...... '!.,._••.�.0

("quit�nd�" COITI" diz o Pollbio) Sera anulada � ))iu·ttda lml.il.ial x
Q a - � - Banfieu'antes

desabou., ,

P%

Brasil x Timboense -
o lu-elio de interesse,

para amanhã

Desde ha dias que s·e encontra:

em Curitiba, o celebr-e zagueiro
Arecio, do Blumenauenso.

Vendo o juiz com tal gesto
(De guarda-chuva na mão),
Disse a "quitanda": - Protesto!
E "hrueutú" ... {oi p'r'!) chão.,.

MANO JANGO
0...•.•.•••.·········�0

Houve diferença. na renda
Indaial x rímel'lei!

Segundo nos informou i} sr.

tezoureiro da V. B'. Do, a ren

da do jogo Amerlca x Indaíal,
efetuado domingo ultimo. teria

que acusar Cr. B 1.128,00 e n5.p
Cr. $ 82B,OO, como se verifírou, Ao contrario do que se vem!
por engano do representante (j" anunciando, podemos infOl'tllo,r

Liga, naquele dia. seguramente que a nossa Lig-a,
Ja estão sendo tomadas a ne- numa resolução muito acertada.

cegsarias medidas para a de\'i- não permitirá a realizaçã;) °
da

da regularização do engano cons- partida Amazonas x America, :que
tatado. i , se pretendia efetuar na tarde de

@•• �••
-

••••<)+•••••+•••+@ amanhã, no Garcia.
Grandioso baile do Blumenauense De fat'O, a realização ,dessa 'par�
Comemorando o seu 24° ani- tida viria prejudicar os joge;s

versario, a S. D. Blumenauense de campeonato, e por isso, a L.,
levará á efeito, hoje, no salãd B. D., somente poderá consentir

e -+�:••�.::+�+::.+••+- -+eo@.'••�·.-.�-6'�:§.u·n·::.+ 'O�®o (!H++••'+.-':+9.'+.'••••• '-.Glo�+ ••�+.�.+�+"••:.-'-+-.'".�->0 �� ;e:���;:�l��i���:��g;a���i ���. a mesma se realize pela 111il-

Salv!Ç/' a S D Iumenaupnsp slmbolo do Progresso' I são �onv�dados todos os (seus j e·······.·.- +++.+e
\... ..... 1 \., \.., .1 aSSOCIado"" . Novo JUiZ Para. li L. B. D.

! ®••• (H�HH>.-�-.-�++�+-��+'++0 .

>-iilf .

i H@je, fdia 14, é unia datéi alU''' trilha: q_ue d'eu os' seus -j)rlll1e�-.· je comemera 24 aJll{!lS de util exis- cidade a S. D. Bluml�naU'ense
.

Hall Passnld será Excluido do QUil- Acaba de pedir inscrição para

pIamente significativa para Blu- r@s passos. tencia. teve como fundadores 0;-; apresentava aos amantes do es� tiro dd Juizes lia L. B, D. juiz da L. B. D:. o sr. José' PedII{)

menau esportiva. E' que ãssi- Embora o Blumenauense não s1's. Emilio Hoeltg-ebamll'; Alfrê- porte 'o seu magnifico estadio,
, !.e���o sido yrovada. �. su�, �azzo.�, desta cidad'e, �endo si

nala 24 anos de e'xistetl1ch 'da possuisse até ha bem pouc-o um! do Di-eqold, Otto �B'runner, Ar- á altura dos melhmes do nosso jJaruB,Lade, a L. '8
..D: eJm_J,mara CiO acelLO p.ela nossa enlIdad-e.

,S. D. Blumenauellse, fidalgo clu� quadro -que poudesse represen- thur Brunner, Arthul' Pelerso Estado. do seu quadro de }UlZeS -o sr, 0,.,••+...++.•+••.•� ....�._••�..+®
I K 1

.

'
. Ralf Passold, ela cidade de 1n-

be da Alameda Rio Branco. i i tal' o valor do eSpóI�te local, já Pau ie wagen, Fritz Kl'etzch- Essa realização muIto deve a daial.
Sem fav'Elr, este acontecimen� era sociedade conhecida e admi- mar, Erich Kiehvagen; Alfre- S. ·D. Blll111ellaU?ns".,. a-os "]'S. 01.t.o

- ..

�
. - " Damos essa noticia com as d�-

LO mel1E!.üe o mais digun registrD, rada,· n50 só aqui como lá fo- do C.arvalho e outros, cujos no- Abry, ,Walter lVf,p\'ipr, \Faltel'.

-' , -J � \.. vidas reservas, pois, a mesma

pois, não só re,presenta a data ra, pelas SUtl,S altas realiza(if:íe3. mes no momento nao nos reco}'- Franke, PalIIo L'loI'es, FOrl'tz
I

l' ainda não foi confirmada peja
de hoje 24 anes dê vida deUln Agora, conta ainda, o Blume- (amos. Kretzchmar. HerlJ,ort HerJ·llo·. C,"I'-

- .

E' 1
.

d d b
'c; ,.," nossa Liga.

clube de futJeból, mas (sim '24 nauense, com maIs uma creden- ssa p eta e
.

'e a negados es- los Sen,gel, Carlos lVf,el'n'e·r',· L'J·[1.-
t· f 1 �

'" 0�.••�.+••+.+++••+.+.+.eo 0.".++++.++.++.:+,.'••-.-<>:'0
an0S de labôr, de sacrificiDs e cia!: possuindo otimo conjunto; jJ-or Is,as ,anç.aram no terreno es- dolfo Natal e Helmut Hackla'ên- Cde progresse! a altura do nosso futeból, est� portivo o lBlumenauellS'e F. C., der, que nai:ruela data compu.-

oncurso Esportivo "Cidade de Blumenau'�
São realment'e 24 anos qu-e a sobremaneira apontado para ser t.endo como campo de jogo um nham a sua diretoi'b e que io- Sob O alto petrocinio da "CASA ATANASIO"

S, D. Blumena'Uense vem ;tra� portador dü titulo de campeeo- pasto ao lado do atual campo ram {JS idealizadores dessa gran "QUAL O CLUBE it\AIS QUERIDO DA L. B. D,?"
halhando sem cessar para o en- �le HI43 da Liga Blumenauei1s2 do Bra'sil, passando depois, pa.. de obra que tanto beneficios trou Esportista de toda a zona da enviados a esta redação sob G

grandécimento de Blumenau. E de Desportos-! ra diversos outros pontos até xe ao fut<,ból de Blumenau. Liga BIumenauense de Despor- endereço «(CONCURSO ESPOR�

a pn;;.va - de seu ;extraordinario Ao Blumenau2nse, pois, aos que conseguius'e abrigar. a som� tos, envie desde já os· seu$ �lO� TIVO CIDADE DE Bl.iUM:ENAU�,

CSfMÇO ahLestá: t) 'Bluill'enml'ense seus disciplinados. jogadores, á bra da Sociedade Gvnastica de Hoje, todos conhecem a fidaI- tos! Não perca tempo! Coloque Os votos que vierem pGr

que começa'ra as suas ativida- sua distinta diretoria. onde apa�
BIumenau (hoje fecl;ada), onde ga agremiação da Alameda Rio imediatamente na deanteira d mi'io prOpria deverão sêr colo-

dcs sem J..lm·a praça 'desportiva, receram nomes dignos de regis� numa marcha progressiva S2
Branco. Entretanto, jUS�iQ seria

seu clube preferido.
<'o cados na. urna que se encontra

.haje se apresenta ao publico com tros como OCo Abrj', Benjamim manteve até 1937. se salientassemos o grande im.- Aiém dos roupons publicados na redação.
.

um dos mais conflOl'taveis es� Margarida Jr., etc. e, ond'e aDa-
Nesse ano {) Blumenauensc pulso dado pelo ilustre despor- nesta pagina, poderá ser adqui- Os coupons não assinados não

tadios, c.om bom.'. campo d", I"U,� recem nomies _de si.gnificatLl··\"O apresenta-se filiado á ASVI, ;di3-' tista sr. Dr. José Ribeiro de Car- 'd J 'd d serão aceitos,
'-alI- o q'ue

. I d"
rI a qua quer quanti a e, neste

b'I
- .

I
. l}uta'ldo o

.. .

t· I,' ceIca ce um ano ]1-1- _ •

te o ; excielentes quadras de vo� va or no terreno esportivo, como
!. campeona o no cam-

(Ta. d .' � I .'.
.- redaçao ou, gratUItamente, na As apuraçiíes deste coricurs\'l

lei e batquete, bem iluminadas "
Dr. J.osé Ribeiro de Carvalho po do Bras'il, pois, estava em' ,.,�.os estmo:, c aquela SOele,- C-' At

'.
á R 15 d··N serão feitas todas as .quartas-fei�

, dade.
.

1
asa anaslO, ua e 'O�

pi'sta 'para corridas; bern mon- Fritz Kretzchmar, Tenent'e De construção a sua praça desporti- -

, .
. vembro (em frente ao Hotel S. ras, ás 19 horas, nesta redação,

tados paVilhões, etc.. ', Esta Ain;.. Hem, Walter Mey'er. P.ereira .Ir. \Ta. O sr. Dr. Carvalho merece os \ José). ficando convidado a assistir to#

da o Blumenau2nse, em projetos 'e outros, «Crbníca Esportiva de Em 1938 passou a denominar- melhores encomios porque o seu' ! !9;i do o publico interessado.

para a construção de espaçosa 'Cidade de Blunmnau> envia-1111'S se S. D. Blumenauensie;: trabalho é incansavel, a sua ao- Tambem em Rio do Sul, os. O resultado das apurações se-

arquibancada, o que assimi.lará com prazer e sillceIidade, os pa-

.

Em 9 de 'Abri! de 193B, como

1
negação é sem par e a sua von-· coupons poóem ser adquiridos rá publicado por esta folha: e ·les.

mais um. passo no terreno 'dq rabens com os vutos de utn por-
atestado do seu l'elevante 'es� tad-e de vencer, de continuar na 1'10 Bar e RestaUlanre Perola. tará exposto nas vitrines da Ca�

n0sso. .espQrte, vir sempre ascendente, para que
forço e dedíca.ção. ao trabalh-o

I
marcha �Ioriosa da S. D. Blume- *** sa Atanasie. /f ,

E' por isso que muitlO dev·emo'S cada. vez mais, elevem bem alto pelo. engrandecnn-ento d� nossa nal1ens� e um caso concreto. :' Os COUpOrlS deverãO ser preen. Ao venoedor desse oertal1íem

a S. D. Blumenauense e muito 'o nome €sporti\'o de BJumen�u. ®···+··�:'+··••"+••"*.+0 0+*.+4>_++�++••••+.+++.+00 chidos e, devidam�nte assinados, I caberá valioso premio. -

,;.• :"'\ n_os rejubilamos c.lO seu magnÍ-
°

Parabens, Blulllenauem:-e, sim-.SubSCreVí3f Bonu's dfte GlBe"r� e' Resultado da Apuracão
'�fIco trabalho, do seu prüi.2Tesso

I
bolo do _progresso! . I. v 2 fi a ...

�

.

A ,14a_ apuração deste con�urso, realizada quarta-
sem par, consequencia de :um --_ .<;,

I da r B·' feIra ultIma, sob a presença de varlOs esportistas iDteres�
('sforço SUprêI1l0 na, espinhosa AS. D. Blumenauense que 110- armas ao ras I aados, acusou o seguinte resultado:
®•• ··."++��.".+-.+..++.+.0.00"'.:'''•••·''.�.++''.+++.+.0 e�.-::••-'.·.+••'+�-.;+�'-.�+.+0o@H·:+:"+-.-+.-".-+••-+•••'.-.°.+0 S. D, Blumenauense

IldOA QUItanda. caIu a ilI!lI A partida Bancanos x, Kander
T cae. Caem "l chave e o illBlI'O, bateu com a testa na Hoje, Bt) camilO do Blunrenauense

serenç. Os fr.utos c�em, de mesa e fi�ou. Os "perús"
.

; ma?uros.�� ?ltle� vaI caIr, e "avuaram", As súmulas e os
Grande interess,e Yell1 despe!'- de!; que, fr'ente ao conhecido 'Oi1-

,� oAMussohmJá: cam. Como se crônometros.n3o deram "alte- tando, nos meios esportivos ama ze'> ,do Bancario, tudo fará para
i

.
vet t(ldO cae.' '(Nates ficates ração!'. O Artur curou-se do

dores a partida Bancado 'x: Ro' d'2ixar uma mima impressã-o do t
pend�ratesj, Orai caindo tau- reumatismo e o "brederódes"

doIfo Kand·er, que logo mais ú aBo poderio elo seu CO�jUlltO. .

�� �Olsa, ,,(cae, pas Í)alão) a deu p'ra d!!r diferença, . .

tarde será efletuada no lindo Os dois quadros, püssuidvres'
ql.uran�a . '!_.fi,Llga; no campo __

.

Como se vê, tudo caL (Ne-
esíadío da S. D. Blumenaucllse. de <'grandes valores.), s.e c1efron�

dO' Bnlsll, nao. podia 'fugir à ris et presidius im ríba'\ Tudo O f�lteból em Blumenau, parece tariio com a seguinte constitui-
regra.

_ ..... .. _ cát>. não, senhor. AhE isto não. que si contÍlIuar assim, dentro (:ão:
Como �ao. p�dla, tambem Tem uma coisa que não cai� em breve, estará lá 'em 'cimb,

c,fu. Ca�� e nao faz mu!to rá. NUllca, Tem, .que eu sei. pois, g,ente que jamais havia per
Lm!?o. FOI agora, IH) domm" S&hJID o que é? E- o título de dido noventa mhutos de ten}JJo
gOJ dllr�nte () jogo du Amêri- ('mais querldG", Este ficará ,para apreciar uma partida de fll
ca eom.:� IndaiaL O RepI'e� seI!1prr, de pe.

. .....
.

',teMI, hoje, i]lOentiva os ra'paze�
sentante:da.Liga caÍu juüto. E sÓ vocês arranjarem vo.1á pratica do futeból, principal- Bancaria: - Udo; Nhanllo p.

,.'.·.�.f'\�
At1'3:Z; �ele fgr;;lID os crôno' �os e colocarem OV predileto lluelltB as nossas firmas indl.ls'- Deisi; M�ireles, André e Weh

•... ','I metro�,. �lS sumulas, o "bl'ede. (de vocês) como "mais queri� í triais e (omel'ciais� muth; Alfredo, Waldir, Telero,
rodes '. ?,e "p,erús" e o Artur do". Depois venhamme t:lizer: .

Assim é,. que o nosso pubILo Anjos e Massinha.
. . __ .. .

�aux c0nt cadeIra é tudo. O I si é .ou não é verdade o que! terá .0 €!is,ejo ,d� .pr-esencia:;_� i�Oje:' ,./. !�:: �_ :\: !??��
epI"!3sentante,

..

num ato. de j eu dIsse. I a pl'lmeua eXi!JlçaO do tãe fala� A partida será Iniciada ás 15
herOIsmu, ].Jlu�a se salva r pfi.1 Tudo não cae . ; .

. '·1'10 tealJl. do Firma Rrd@Ho Kan- horas. • �iMii\iif#.iiíêí§'Ura&i\J[! UilM

fazendo mais uma rodada do Timboense, bem poderíamos re- O arqueiro não pode ser tràn-!SeVeramente os actos de revel-

campeonato da L B.<D., teremos cordar a partida do torneio ini- cada dentro da propria área de jante brutalidade que se vereíi

amanhã, no qn1pO da rua' das cio, onde surpreendendo toda meta, quando não tem a bola ea as vezes nas partidas de fu

Palmeiras, a partida que coloca- a assístencla os rapazes de Tim- em seu poder ou não está im- tebol.

rã frente a frente o .homogeneo bõ, conseguiram levar de ven- pedindo ou trancando um adver- Ha infrações das regras que
esquadrão do Brasil. E. C. ,vice, cida esse mesmo team do Bra- sario. não são violentas, nem se reves-
lider do atual certame e bi-cam- si! que amanhã lhes dará Juta, ;

--- :";" "� ,0 .�. tem de caráter agressivo. Um cal
peão local, e S. D. R. 'Tiinbo' Dessa forma. muito se pode- O arqueiro pode ser bancado ço, quasi sempre sem consequen-
ense, um dos bons. conjuntos rà esperar da partida de ama- dentro da area de meta, quando das lesivas para o jogador atro
da nossa Liga, nhã, sendo provaveI que a mes- detem a bola em seu poder ou pelado. A intenção, desleal em'

Essa peleja-· se apresenta íran- ma seja presenciada por grande' está impedlndo um adversário, hora, é apenas de impedir-lhe
carnente íaveravel ao "onze" do massa de torcedores. fora da area de meta, com ou que faça a jogada. Um tranco
Brasil que, integrado por todos

- - - sem a bola em seu poder. mais brusco é, em regra geral,
os seus titulares será um adver- A PRELIMINAR -__,;..o;;;;

consequencia do entuziasmo do
sario perigosíssimo, capaz de O arqueiro é o unico jogador l·O.go e não do proposito rnale-

. Muito interessante se apre' t d tdar ao publico noventa minutos a quem a regra pro ege o ran- volo de machucar o adversario.
senta a preliminar de amanhã, .

d t b I
.

dde b10m íuteból; com jogadas pois, o Timboense ja levou de
co quando não. em a o a en; Ha, porem, outros atos que,

'. e classe, registrando assim, a . .

d
- ..

f d
seu po er, assrm mesmo, 50

além de ,'nfrl'g,'re,n a Regra, tra-
f

.

L vencma o po eroso conjunto o d t d
.

dseu avor,mais I) resultado des- BI
' d

en ro a propna area e me-
zem evidente e ostensiva inten-

te encontro.
u menauense e, sera capaz e ta.

I

Entretanto, ó futebol tem as repetir esse feito frente ao Bra- Outro qualquer jogador pode ção de inutilizar o jogador con-

sil, que, diga se de passagem, ser trancado sem a bola. trario. Nesses casos, a falta
suas surprezas e, ao mesmo terá que lutar denodadamente , , tarn bem é considerada conduta
tempo que se espera uma fácil 1 ',' r'

,- d violenta.
vltoria dos "brasileiros" pode se pela VItOWI, a rrn ce nao per er Quando o tranco for brutal
verificar um jogo bem disputa- as aspirações aO titulo de cam-

e violentá, Q juiz, além de con- Quando o alo do jogador
do, devido ao entuziasmo dos peão. ceder o tiro .livre que corres- culpade se consumar com CO!1-

VIsitantes que, temos cei'leza, O JUIZ ponder ao caso, expulsará de sequencias graves, é deVeI do

se, empregarão a fundo, dando campo o culpado. juiz expulsar imediatamente o

toàos- os seus esforços para não O sr. Tte, De Bem. será o ---- culpado de campo e marcar o

cairem vencidos. arbitro dessa peleja, Escolha A lei pÇ.íe nas - mãos dos jui· tiro iívre
..
ainda que sej:! o de

FOI falarmos em Brasil e essa que nada deixa a desejar. zes elementos com ql.!e castigar pena maxlma.

t;).'+'+.-'�••••-'�'-.·.+••••+.'.e oe.H'••+••+"-.�"+••••�+.® o®+-.-••• -.'••++......-+.-......'.e ó®++-'-++++++'•• '.'.-.'c'.-'-.-.'."e

Segundo informações que obti

vemos, a L. B, ,D., anulará a par
tida Indaíal x Bandeirantes, 'em

vista da parcialidade do arbitro
Ralf Pílssold, comprovada pelo
relatorio do representante da(

Ug� ,

.

Falta, porém, a necessaríacan
firmação da L. B�. D� :
0·······.·.......••++.e
A I,. B· D. não Permitirá ii realização
da partida Amamazonils x Amarica.

Brasil x Timboense ..
E' a p�rtida principal e intereSs8nt� de

..'
'. .

...
.

_ amanha, no granlado das PalmeIras.

Continuação de
Esportes na 5a.

Pagina.

706 votos

Amazonas E. C.
Ame:;:ica F, C.

560 "

502 H

Mi,_! "

354 "

305 II

228 "

109 "

frimboense E. C,

Brasil E. C.
E. C. Ba.ndeirautoE
-j A rr '

U . .tl.. � np1
E. C. Concol'dia

n:ander: - Raimundo; TobIas
e Eduardo; . Estanislau, Curt e

Fridolino; Muacyr, Eloy, Garbe,
Longo e Gcnesio.

E. C. Indaial 33 "

;;;��mWiiiiiil;;q§ªj'@"h.»i!fufiliiii!G@$i�iii!i�F��I Concurso hportiy� :ICid.ade de Biumenau" 'í.;.

Sob o alto patroclOlO da CASA ATANASIO r�
"Qual o Clube mais querido da LB.D.r' (J
}1� oClnbe___ K�

�.- --- �.....,...-..._.�_.. ....... - ........... "__...,....,-..,...... ...� .�"....,.,...-� ... _- B�--'--

i;�
(as.)
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D � 11 .e . De acordo com os estatutos: soeiaes deveis eleger na pro-E'k,.ema�orlo. xíma assembleia geral ordinaria cós membros dó Conselho fiscal
com as 'P:escdç5es legais, vimos para o exercíxio de 19J31'1."

.

meter á VOB�,a anreclação o Balanço, demonstração da conta Lu- Estamos a disposição dGS snrs. acionistas para
nocumentos referentes ao exercicio firí- esclarecimentos.

'

. �

I '. Blurnenau, 28 ..de Julho do 19B
Catarinense de

I
JQÃO KARSTE� - Dirct?r.Pres_i.:1enté

ou seja Cr$ . B; SCHEIDEMANTEl -·-<Dtretor·Uerenle
'J.YjALTER KARSTEN - Dirt:lor'Gerentc

Prefeitura A1unicipal de Blumenau
DECRETO,LEI N. 91

o Prefeito N\unicipal de Blurr-enau, na conformidade di)
disposto n':> art. 5'J dó decreto-lei 11° L202, de 8 dG ubril de 1 Q39

.

DECRETA:
Art. r- - fica aberto. por conta do saldo do exercício 81:"

teriou. o crédito especial de Cr$ 2.202,00 (dOIS
mil, duzentos e dois cruzeiros), destinado �'!O pa
gam2111D de contribuições devidas para inscriçi;io
no 1. À. P. L, do ocupante do cargo de Diretor
de Obras PL;�)iicas; sr. Paulo Garbe.

An, 2' - Este decreto lei entrara em vil�ôr na data de sua

publicação. !"evG�;ndas as disposições em contrário •

Preíeitura Munkipili do Blurn=n .u, 1; de agõsto de 1943. .

Dr. AfONSO RABE - Prefeito

.encerrado em 31
Publicado o presente decreto-lei nesta Secretaria, aos (ii -e

I
ríias do mês de :1gôstu ih ;.i'10 de i 913 e afi��ado no lugar do
costume. •

BRUNO HILDEBRANO - Diretor do Expediente

12.25630
1 ('1:1.850,60

1.5�;\í,OO
8'3.-WD,I}í)
1·W.232,40
3'kl,J5!),90
112.Q62,tlO
400,001),00

Do urdem do sr. Dr. PrdeÍtv, fu(;o publico aos Interes
tlHUOS consumldores d'sgua encaaaoa, 11 fim-de virem €:,11·
dar seus débitos, t.dê o dia 15 do corrente mêt-l, na tC'PU'\·
flJrin da l':óde, H'f,:rrli\es nos dias recebidos durante o
mus de julho p, p.

Terminado o prazo acima, a taxa d'água só será re-
2.39f:1.279,óu

I
ceblda, acreseída da mora de líJ%.

Diretoria da f8ZB!1da de B!mrC[lriU, em 2 de agl.l§tu
I de 1942.

t\lfredo Kaestner - Diretor

i V O

32.129,50
1637fJ7,õtl
62.739,40 258.636,50

A ViS O •

46.046.70
3.695,00

.12.820,80
890.298,50
138.157,80

Não exigível.
Capital
fundo de Reserva
Fundo de Reserva legal ,

.

Fundo pa. Depreciação Cts. duvld.
Depreciações

'

I Exigível.
SQCOiTOS
@)brígações a pagar:
Duplicatas á pagar
C/C. Credores
GratíHcaçõellí' e Donativos
Dividendo

Coutas de Compensaçãe.
�iretoria

2.0lJO.OÜO,OO
120.;\4·1,::0
81.:H.)1 ,70
74.22f)�50
120.34!,20

I ..t22.568,80
2.076,30

.. 8.452,50
}.(í5ô·,O@
1.0H:i,QG

56.355,§fl
4.468,40

12.2<!2,70
7:375,00
6�OOOpO

.

467-..152,70
267,10 .'.

'7.50.6,70 1,907.988,60

'�fli$1,�;f�� r�tL� �J 1f
Jk. �..iI m.. Jj ��. .iJ!ã .m.� I"'� a. Jl

o PN'E.idp!l{(' Ila. . comissão Mmdcipnl de PiHÇOS, dêt;(n
11 j 1 4;)' cídade, f JZ :�ub�;r ao coruercío em 1,1' Ji'H\ e a todnt>-l OfJ. �{�n ..

. 1.2.:·;:: ,_L! �

hores consumlrtorcs, que a Comissão .Munieipal (lO Pr01,�('8
tendo em víata HS diiicnldades de tracsnorte e CGf_H,H:HIU\'u,

_ j ;eml.;nió a aH:! dos fretes, e 118 aeorrlo com o t�.1lt"grmJi'1
1[1.000,0°1 �) .. }.�� do Exmo, 51;1', Prt.:1Ucnií:! du Comlssão . Ehtal1ual (i�

PhÇ<.�. .

Resolve
Até que se normalíse a questão do

alterar () preço (h farii'h�t d0 trig:),lliberaçáo, passará a SUl' o seguinte:
Pr�ul�t@r

tran�portet; e ffl'ks
qua até ulterior de ..

i
1\

Cr$ T:?JIO o i:,-H'O {) :}O ks,
(.'.,"',+...\.' �."; q,� I)· '''(' I ('I .l-) Lv"'--",'.\1, ::-<\ .. 1

!
.... h,�.

Ur�; 7,�JO {} saco ri 5 ks, �e. {Oi () ks, ��,:!n
Blumenau, 25 de Julho de 1943.

Dr. AFONSO HASE - Presidente

V�rejf��a
J�iio I /�O

. da conta . ��LUCROS e

C IrI
1.405;80 Diversos
H.G';!7,50 'Força e Luz
2.'j·j5.2u fábricaçãa
4.529,00
16.411150
30.!.i�j4,ÓO
9.391·i2D
3.544,00

49.828,60
4.849,40
857;50

7.874,90
. 48.232,10
157.279,10 I112.000,20
42.0i33,1O I

78.445;90 I404.517/30
13.413,90 li17.551,20

.

2.2-11,4°1
43.U4,70
120.344,20
12{).344;20.
7.4.229;50
104.262;00.

104.262,00 I40Ü.OO1U1Q
Cr$ fi1J��1

.�
;:?!t ,

,

e Celulose
Run J\'brCünÍ, l:l,� - 30 l'�dar - real! '!-811fi
Caixa Postai, i83-A. - End Telcar.; "q;! nA"

SÃO p {�. iJ L"Ô'"
'J �'" •

Blumenau, em

WALTER KARSTEN
.

A "CO;\W;·.XHL\ l\-\..CIONAL DE i'APEl. E CELULOSL"
maior �.. :-;pre�;·�djn��tJ{J pai dCL!�:.a aíé. boje JaEç�J.o no Brasil.
�/tai.:; de q:.��!roc['nL�s pessôas, eni1c b�H'jqu�jro��, industriais,

fIZ c ndeiL:o.3, co .nerciantes t 1)12rS0LJ�L.idt�C'; d e alta represeui, cão
,. ·,"'··\... ·'''''fP c n�···l;f"' •. !,. d," '''''''�s='!<'·'···a-o "., f'amD'·"';'!·'· eUI"�c'�r"lJIIP!.u,.... .• il; .. t.��_.·1 � 1�_.��1&"-_'''''' _ (.;.1 ...·- ..... "'-. �L_,'r UQ \, J (:�llt"í C4, ........ 10;,:) 1....

•

I Vll1d) qUE:1fa SLip:':: io: <). Ci. S IO.üüü.D00,m.l U),;z. '!1�Hbões de,
Cl �:Z·�;i"O�:).

r �,,<V:.- ...Wf�op .� '""f,"',tJ "t,""."'4'" , .."",��\"f.2�
D�"i.te! '5;1S f3.h!"i�.:::?;s :�e p:pel C c2!ult.-':-SC S' �uadJs C!jl Santa:·�:);:'.�';:'<i'X'mOO�/��J.,,;��[(h.��-L�":4:.� Cat·:,i;" ..... P:t' 2."'á C ;:'2c1
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8:

Cr$ 1,50
VltCEftlTE

�
�

r.1ACDO:t.J�I.D CAEEY $IÉAt� PHIE1P;:; em

-D"">I_ �:�t�12!l'E;>;\��'1!�.,ç�,w;;'�Jj"i'� .

!!;.:;.-WC-H m-.. �l!f ����.�I,;V ii'l;_,:t.,. WJ
, --- ',.

Ag orií;r:!.na",�\ e d'í:veriida.s·:�:.W;:;;;i}.h.;:r.Hl
da um celsbré medi.r:o dct .D;:oadwo.y

li
envolvido nl..1!11 ce130 c�nnplii::ad:f.!slnl<}!.

.
_
E mc:is a: continuação" dtt ESTie

Entradas: Gr � 2;00 Bal�ãn- Dr $ 1,00
CELESTIN()

, Ouondo um h01USt'!l tem um bom. oronôslto na: vida, avança PGla:
sendõ: da verdade cor:o. tl'anquHcr ssgul-anca como o faz o protag'onisi<I de

rn lJ
'

�'�1 C
p

U
com o celebre a ..Usla FRED E�:! C O lA]i. ri SH e a encauta:dom

NLftB.THA SCOTl'
Uma: '[:;:ogl-comica produção cl�j gmn(.�e valo,," 11 •

Entradas: Cr$ 2,50 Balcão Cr$ 1,50
�15,: noíte Poli].'. Numeradas.

em no

��
i�

uma peça. - 11 escolha do" de-} tradas que se il1Lxilia essa orga

mentes, a sele.;::o ,de papeis, o I uizacão, pois qualquer íorasteiru

estudo destes os longos '8 esta- faz a mesma coísa, porem é com

íantes ensaios, as encenacões ir,i- o lncentivo e com" o
-

esümulo�

d�,is a organisação de cenanos, que Sê pode dar sem grande es-

11 rompostcão de guarda roupa, ío«,o.
o preparo de maquilagem, o pre-I Si ha falta de t'le-menws, e, � i

paro dn plateia, a l'es)o!lsuti:i.- alguém deseja praticar para o

darle da co'o"::'J.ç':-o dos i:!gC!!SS3S,1 palco ou para o mícrrr'onc, de\'e

a .propa�;anila etc, etc. - Tudo I vêr uma üporiunidud.e de apren

isso é trabalho e muio tra'ial' o. i der, I�O;S é uma b-:'la escola, alem

P2SW:lS, I:O�1'v, os elementos eh ! de 2S,;:H' pl"esl'_mdo o seu 'concur:

A A T Ih que tem a sua ocupa- \ 50 a uma Associação qua hon

(LO di :'ria, que não vivem !de';]'a Blumenau.

teatro e que ,'S::U1i1ÍrUlll a lO::SPO"'· Tambem se toma interessante

sabilidadé de do.ar esta 'ci(h- ter aparecido elementos resíden

de com um (0;-[:0 'de amadores a tes aqui, porem filho de outras

altura, muitos eSfOl'103 tem '('ue terras para fazer parte -do elenco.

dispender para levar a c'.lho' a Porque motivo os moços e mo-

I s?� .obri',;-ado3 a d�3pel1Sar ,w�lo Sim ardu� tu!'�f;l. Por, i3:0, é jus- li .(::s.
blumenauenses se eSC�lSCHn

, aeselto (\:01 jJI'OilUl1LH. Mas tanu- to que, lHO so as <in oridad es, o de tomar parte? - A arte ].(1('.10-

I J
• o .• [) 'F I P

., 1
'

'1'
.

t- b"
.. � .

I
.:.em une izrnente as peSi:ORS que I;.w ,. B os seus SOCIO:;; aU;',I' Da orasi eira e ao - oa e é, o nn-

! tem b!ôa pronuncia, que só usam lli::l1l a r s.es elementos. E' preciso II p,ortante como outra qualquer,
! o ídíoma nacional. pouco se in- tamt.em que, to io tom brasllei- Vergonha de aparecer em 'iH'!_
teressam pe�� alie de Tepresen- 1'0 s� mal1ll'est-em l�e�se -au:d'10 IlJHco? Em pu1Jlico Se aparece

taro
.

. pai';} qu'; fS2U U!iJ Asso�h.�fi.o n� o 1 muitas vezes «representando,) pe-

tambem grmld.e o numero tSmor;':l:a na sua trajetória e : (?S q�ie n':'.; ��rall1 el;ltri::1s. A�-
daqúe'es )c,U:'� rouco se interessam [,ossa vencer sempre. nunca jl1e ; SIm, e neceSSéll'10 que llaJa au;ü-

®���<$:>�+{)�-t.-++.'+�<$;"{-.+.® pelo .teatro, lmven�o ain,la aque-
faitaiulo o tstimul,t) de pl'Os�e·: tio da parte de todos,

\'i':em guir a,m�--8. I Pam inscri.;6es de candidatos

Os e�êm':l1·os da A A T }-} .. nEo I n i10VuS amadores é n€cessar:o'

só a;uam 'em Biwnei'au ::', aS3il�1, I sémente o interessado Di! ii1ter�t;-
d

.

d
- .. todo blum�m:n(:"lse ,ie,,"'e rI"'l' "1"1' i sada, se diIlqir a Secr·etaria da.

êV'er,. e s.::o patno;lsmo.
'-' ,,�< -

o :'){>Hlsth o COIlcurSO a ,t'ssa .�sS(l�açâo par:-l I ,A A T B;,
.

situada a Trav�;;;�u �

que, DO smrem cabUl, em Sl�as de FeVeJ'íelfO nO 7 que sera 1mB

e:'\TUrs'ã:es arÍÍs·:.icas, 'os amado;:.,,;:; diatamente aceito.

teatrais dt Blumel1au pos!:am (�'e- Eis pois uma bela oportuni-

II
'! � I� fHl "'ii �.. I<IT-';t, f!l! � �'1:à � m.onstrar ,que nesta teITa, dade de contribuir para a arte

i }, �!lI <.:E!1, lIJj !iJ \lI:;i1ll � �;!l :;" ii1 IS il1
'

I
; ,

- - •

;i se possue um elenco ( qUê. e, bem assim aprender a 'enfre!'-

,
: t: TRABALHOS E�\ GRANITO, AU.RNWRE -E TERRAlZO •.MnE li

i honra o sr>t: lugar Je mip·em. )1ar o publico 'eles ,iminandú a arj�
j�l (� l;'l.ONUlVU�NTAt PARA. CEP,UTfJ�H} f QUALQUER : Não é s':'! com a compra' cIG eil- nacionaL

.

-A Lara',

I;
f: ARTIGO DO RAiiH)' :.

.

I H Santa Catarina - BLUMf'::NIUJ - Rua S. Pai�lo. 23 �? l
o 0��'@$�{l�.,��+.$.44>�+�.+0 e·��+.+-+··_("..·++++._.++·..)e

!
l �;.:..�:.:..:;.:;.:.��.::.;.:;�:;.::���:.�,-����:.;�;::.�:;.!.;�,;�:::.�:.�:.�:���;;;:;�j 9@�J)'45 ...6B3 nonelad�§ de navios

_

�.. _. ,_. 1?!1 AdqUIrir Bonus de GU6i'ra7 e contri- '" ...

.������,�VV'�'_i.i<.. !;;;;;;-�,..�..·ãiYJ"���-==�:�i (�. "I' perd;�u 'i) eixo até de Junho
I a CiraSU!

1··%tiRW�.f.� AI>.\Y'X(J��.aw_=;;-PK��,;�,_._.r_..._.. '=-=1 ll'���,. �. "." _ _-I!JR=���-"f'-!",,��)'lr,,-·'·:":1"��""'é'-' -,., Lond�€s, .11 (R.) � o Ahniran- [ Não se cOllÍam nesse total as

�� � l')-;t &'� ey_ , ç� _r� • I f:\1
- iüw>�""",,"i?�"'""" - '_�iAi!.=-"'",,,.., .;,jéq;:;)! tado bfltamco puhhcou o seguin� ! perdas infliO'idas á navega(:ão

& $4 ,,�� � t. � ���, � U;:; R-
M � .. 1 !

""

.' , •. �
I (f. ;.�, ;ti'l:1: ":;"!!!��� 'iP';f-4� '" !

..$.'i11
te comumcuClO: Jiap0112sa. Tamhem

- ,

_ �1.:1.;;1�!t_,,:��_,_�_.P,-�._-��If �(a. 1�JTh';;-'$j:r_!!_n,., !1,: t�.._,,'f). .�.�
• 't��>.�_ 1í:''à.�'''&''''':.4> '.

nao !;:� m-

IL _� _._. ; _ .!il�:tt!I, _ __:........ �J� �_ � ,_ """ _ Q..'1 ._ ��, «Durante 46 meses de guerra, I cluem as perdas infligidas pelos

" T;r.,+-.::;t... c_,

f,,! até o' dia 30 de junho ultimo� russos á naveo'aça-o lo < '" .:"-

_
... ltt;4v t::

�0,l1 r - , d f d 1 J "" (.eL.O·,

OS m.'ô)lhO!:�s pelos pre;;;os menOl:'-SlS �ll l��. Ca�)lura o, a.�m ,.(\c,o ou 1I�-' nem a tonelag;ern dos navios do-
.

�'
_ par.a

1':-11 Inl1lcaao por navIos de supera- . . . , -

CACA DO.' Clh �'. . .- . ceow:'lll1obllIzadospelObloqur'lO
"!�U

.ft
' � :;::; , .,:, /1';'" ! ele, submnnnos ou anfJcs ou :1111-

'

-:

.

I' I Uh�� P�l.
nas, um total de 9.045.683 10ne- nos ponos dos paises que Í1�o

'H
-

••, 1\i� �hlf, ja�as. brutas de navios alemães I estão em guerra com! u AI'ema·

�.�
_ ",.,.:_� e Italml1os.

.

nhu;J.
c �:.' -

_ '; -i

. '«l�ssodaç10 de Amadores
TCJtrâis de Blumenau» uue foi
fundida em abril de nJi2, r o
rem 'q�ie desde 1 ;}40 lá os seu,
uriiu;ipáis elementos vinham

"Uiuan&o ,-'o In {!'i\tncL's sacrí Uo'.;

ao lhicro�üi1r3 71ft ::strv;.'o de r a

dio roeu I, Vêm fazendo �OJDs os

�s:or'ç-qs para (ola. Blumenau de

nina -ag((�mia,'}o naríonal Ó'� di

fusão' da ai'te de representar a al-

11 tura do des,C'nvol'l.'Ímen:o do pro-

gressp deste rico muniripio.

A f4tllB!lria de S!uméhii.lI tamb�m r.:ail.�rnmi3 para o gig ilm1u�llri8m!)

IaerravtiI:rnente o Iufeból DIRE;,TORIA DO MAFISA:
.em Blmneritm, está tomando
proporções gfgantescas. Clu

.
v0rdatlsÍ1'amBllte' am�dà-

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



Cronica
c I U M

Social
E S

{Para uma Leitora}

Fazem anos hoje
-- A 81'a, D. Elsa Borba Puei
ter, esposa do 81l1', Walter Puct
te)'.

Nacimentos
Encontram se em festas 0.5 se-

guintes lares:
- Do S121', Francisco Oontecini e

de D. V-aieria Contecini com o

nacimenio de um menina ocorri.
do no dia 11 do cÚ1'rent�,
- Do sn», Aleixo Andrade e de
D. Otilia Llndrade com o JW8ci
menta de ullIa menina, ocorrido
no dia 12 do corrente.
- Do SJ1I', Siloio Cabral e de D.
Masrili« Cabral com o nceimen,
to de um menino; ocorrido no dia
13 do corrente,
- Do snr- Orlando Sehramm c

de D. Rosa Scnramm com (I na

cimento de um menino, ocorrido
no dia 13 do corrente.

***
Casamentos

.1

1

Ooniraem nupcias hoje:
-.iI «nrta, Frieda Heidridi e

o snr, Carlos Ven8ke, 610 [oeem.
par, Cidade de Blumenau almej«
mn feliz e prospero futuro.

*** --

.

Falecimentos
-- Dia 10 do corrente faleceu.
com 21 anos de idade o Mi', Ni
to Day,
- Com fi messes de vida faleceu.
terça (eira o menino Hilario (i
lha do snr, lIIaif.'irniliano Screqna
ni.
- Ontem faleceu. com a aeança
da idade de 84 mW8 a sra. Joa
guina Clwres,
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