
Estalóu a RevoluçãO·· eral na Espanha? D�se�;;�í�1:!��I.��� ��.nn!s�or
.

�a •..
J Londres, 24 (A. P.) - 1\'.011- outro lado fontes brítanícas i��. tenor elo pai� diz a.enússora es- CaiDpanha para ta· tr..-_ipedICIOliarIO'das chcgeyctas a está capital. rê"; .íonnanr em suas. notas que tí- panhola, Rev'�!QU ainda que tro
velam G1U� travam-se iU,'l·a·.'s·.. de ·llL.a"'s··a'arl·'o'a·!··'\·o!>!";co· {)'-,,['a'111a

. .'

- Ii'� t, 1 -

.

'.�'. < ,,c, 6"'.' pas regulares írancezas 'estãozrande intcnsídade �.I1tI\� os T-c� Esoanha .'1 '

�ubIicanbs e' as Iorcas rezuláres
l:' .• - u.

______.:..... empenhadas em violentos com-

espanholas. A radio �s�nhoJa Graiedes C�ifJ�U®S iO interiO,
bates cOJU 95 membros das for-

:não Identtiica os revolucíona- .

! f·
. .

.. ças republícanas. Acrescenta-se
.rios corno grupo, admitindo que

nl (lUZ que a' luta. está centralizada na

alguns deles estejam fugindo pa • Londres, 24 (A. P.) - Grandes região de Navarra, na frauteíra
ra as montmhas deNavarra. Pn:r .choques estão se tra�'rrnd{) no iil� fra\11:.o-espanhola.

Foi acertada a nossa especta- leb 5 cr., Hermogenes Schrap1l1�
tiva de que nesta semana p:Q� 5 cr., Edw�n, Ohrt 5 cr., Bertin
deriamos informar diariamente Schulz 3 cr., Reinaldo W,ernel�
aos ·r.DSSOS leitores contribuições 5 cr., Herbert Schwaernmle 3 cr.,
para os soldados expedícíona- Antonio .de Zutter :3 cr., Reínai
rios brasiiehos. do Schmitt 5 cr., Placído Lópes
Si O dia de ontem foi feliz pa- 5 cr., Edmundo Gonçalves 5 cr.,

I'
.. '"
.. ". 'ra a campanha com a coleta pro- Arnoldo da' Silva 2 cr., Alberto'

.

'.
DUlflO M�t�!l�O I

cedida.� p.'ela SO

..
cie.dade Re.creaü- dos Santos 2 cr., João F. Schnei

anual Cr.::ti ��,oo I va Jo<.,O Pessoa em: um: de seus der 2 cr., Da!1i;�1 Schmitll1 3 cr.•

��I.�r:ot.ral g$.�; .J��01·1'
bailes socíaes, na Vdha, e a pr�'" Danuel \'Çerner 4 cr., Emanuel.

.

..
l o

meira' participação de operarias M. de Souza: 3 cr., Alidor Kie'"
.

_
.

. dai MAFISA, cuja relação sae pu nold 2 cr., Alfredo· Schulz 2:
blícada neste numero, o dia de cr., Eurico Mueller 3 cr., Adolf'o:

'""
- _",..- k .d '!!>J!l'.'.<;;1I_ ..11_' IIi

.; � hoie não é menos promissor com Schneíder 2 cr., Alwin Eeckmadni,�",",pl!W"""v�""'S �@ wwll.'5:il' 1i.iI ...... II G,J 1i J �

_=��"=-���=�,��=" """""""='__ • '_m__� ==.
.

• =, .. _ as duas nOVElS ofertas que nos 5.' cr., Erich Geske "1 cr., Anto-
BLUIVIBrlllJJ • ill.Hlrtaeféira: 25 de 3r;tUlll.'1l Ih 1!J!i4 - 01'. ÁchiUes Balsini Diretór Responsàv�l - Ana XXI - N. 22 chegaram ás mãos: nío Kíenold 3 cr., Bruno Trapp�'-"'=-""'-.-'''''_'.�=�__'''���=-=

.

··w. ' ........_..,_ =..;..0. Trata-se da coutríbuíção que 3'cr" Felipe Gross 5 cr., Wi1ly

frac�S$�1,,��tl as tr����s �� ti��$.��_i� p.'0.pl§l�r I t$buiant_es uruguaios ie� nós foi enviada pela Relojoaria Hausmann 5 C1'., Herbert Schu-
!; �.> t!i Catarinense S. A" conoeituaoo es mann 5 cr., Antonio Mello fi
(�e íl1n�er' ! ;, o,;. ;:;O� :ü::all([�({es habitadas r•.o ao BraSil tabelecímento de nossa praça cr., Clara Seeteldt 10 cr., HUde'"

, ,"
"

terrítorio al ��nao. Em sua prI�' t
"Ir ') i (A P) 'r ! 'H tevld .) f (\. P) E com ü comercio de joias, relo-' Q'urd Berndt 3 cr., Ruth Roth...1.1 JSCOU, "','-' . .

- lOpi'l5 l meÍí'U il1formaçf.o aqui l"�Cetü:la i mon Vi (0, ......., f.
.

-- S" �

de assBlto fopu:a:r do? Hitler fra. da ltnha de frente ammciDu que tuc1antes industriais de Mon:{e� gios, artig,os para pr,eséntes e barth 5 cr., Eva Rothbarth 5 fer.•

cassaram. .no·.· primeiro CO;l.tilCtO os rus�ns. 1á ext�rmi>13.ram {�cap- vi.de.o. solicita.r.am ..

ao COinselho ÓtiC<1 em g"cral, na importanc.ia Ernft Gaertuer 2 cr., Gisela Kochl
J

d U de Cr: $ 100,00 e da' oferta d,;;
I
4 a., Emmi Vo21z 4 cr., Irmal,em �1.lst2ntar alinhá .nazista da turarmn grulld.e nuiuero d� de" drretlvo a: :n,.lv-erSIJdade Gü Tra:.;

P .

O
.

1 b li ,- ! meia duzia de magnificas pulo� Schulz 3 ce.; Alte.na Gabriel �I'Usna nenta. -contl'u o a\.· ...aa.ço
.

me�1tos (ias tI.opus m.'.tZistas ,eni i
'U 1.0 a au

...lonza.çao para. rea i�
S'dtE' d verS de lã com man,gas qUê nos cr., Iris ci1ü,ei(L�r 2 cr., Wieriojas

. lO.t�:S russ.as qu� n

...
2st2 1l1.0-1 couseQuei1cia.·· da bri':cha aberta i! zar uma

Vla�el;n.
aos .staut)3' ,;! endereçou o sr. Roàolfo Kand'é,r, Passi::r '2 cr., Irel1,� M. Barreto 2meHto li). capttlraram pzlo me- iia d-ef3sa alemã. ,.

S. Puulo e RiO d:c Ja'i1'2lt O. Entre- - -'

�'. � ..
'" '.

41, u
'.

. "'.. ::.
. .

.

.

.

tanto nâ:o se sabê a data .da vÍ[t:-' importante atacadista nesta :ci� j cr., Astd Bernhardt 2 cr., Maria!

tllOdnna aSil. ,sen[j® arma��a gemo dade.· I d'e Lourdes fi.omão 2 cr., Hilde-i
Além: .desses generosos gestos bert Suttêl' 3 çr., Ad�lia Wagnel1L,I :' :i." --.'.�7' . ! aCr:8dít!'indo�se que. esses civis te- i ,Iocaes d'8sejamos informar qUe I 2 cr., Else W'ehmuth 2 cr.• 'B"'!Il..lNova \'ork, 2$ (:4' P.) ,-;Em r5.o delltw em br·eve a Opo!;tUl1i,.;. a

anlOMOVEIS? I de Brusque ch,ega�:nos ainIorma- ta' Mach;ado 2 cr., JDsefina Oi..
. �m� iCa?iaç�.o p:;gistrada .....

'i1a;1 .dl:Ú.le. de us�<"'Ias. Rev!cla ainda a tU.'. 'B ção de qUe \"em: àe ser iniciada brisch 5 cr., Gertmd Is1eb 3 ·:Cr.,.

.' .. '

': u-ru(,:mdo p'ela 'cl11iSSOtil emissora' que \J.800 canhõ'es an� DISQUE FONE ali' pelo destacado faz.eii.d�iro sr. Genov2va BOliner 3 c"., Lídia!
.

de B,{;rlim" disse e�t�'r se:ndo.d,es fJHanquês já 101'a111 ·envi:�<tos a Antonio Maluche a Campanha d<� Duml-\ic t Cl�'r I�ngeburg H!)ff ..
trUmído annas e mu'niçõçis ao te

.

ColDni-a e outras armas d� guer� ..g '.� O fi Aga'salho e Natal para o ScH� mann 1 çr., Catarin,a. S2inCÍ: 5 '('r.,
,�--'-""-�---'---'--C..-'-'-��C�·olóni'a, . r� estão em caminhá daIL" '. Jl J U da'do Exp:edicíonario, assumindo Paulina Dum-k:e 1 n., Maria Ro'"

Fl ó.,i·· .... ..... '
. ,. . .' .

.' .

o lnmjmenta dvico um earat2l' drigues 1 cr., ld'�mê B. Marcos
nl�!�!�rzS.· � i��lni�ari��s

..
.

,11��@�i�e�j�� I) UOYCUilO «nó.. S Ununasines de aluguel popular, que ·está senti,o' liderado 1 a., Irma Schmidt 1 cr.. Lucia!!Ufhfeaii1er&C2HUBS. :'
'.

." ,n$�rfi�." de' De Ballie ..

i.!..
.

.

.

.

. p,elo EXlT.o. Dr. Juiz d� Direi,ÍO. Nl!serlJ 2 cr" G2rtrudes $t02W2f
WashÍí1g�pP:éf4 (A: PS .:,_; D-es : 'Moscr.;u,24 (A. _Fi:) � �� lRus� 7.

...... mm� '.
- _,'

da Comarca e tcnl' o int'2iro. 2 cr., Elsa Bernhardt 2 Cl'., Ali..
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.•1'dunadO.� 2.correspo.nde.ntes apoLo das industrias e do co-< dia B:eier 3 a., Rosalh Goetzi:n"
11.1,�a a;1U"cwm� ü, per(iã .m� ��CI" 1:,b!�.1.�?$ .-:ecu:lh2C?ram p .. gqy�Z1;i:>O· de imprensa . merdo. gel' 2 cr., Hêlga Voigt 5 ,cr., Li..
ft....o L'�S sufHllUnl10S lilCvl�lg, w. plf:lVIEOrlu" u,c De' G�uI;.�i; '!-1lU1Óc, .•

"

Até o presente momento a im seloth� U� Hnebe 2 .cf.,' Brigitt1a:

9i.;lt�..,...,..Gld.a.:.u.
t

..

11 CO

.. il1.: tu.'.p. '.t.•. J l.: «.".í'.,.,.•.I.·'(j ..•. II..
:

.. gQ'v�.T.';i.:.�.U pr.o.,:i...'.isor
b

.•
·.tla. �.�.·>..;.t.W:.b.�l_i.•

-

.•. ·: .•..t .. Co.m!. �o E.xt,:.r.'ci.tol 23 (A.
'

..
P.). portainda lelll dinheiro qu,c nos Gnenther 2 H'f V-eronka Batas ...

ü� f.b hom�l1s.
'" >,"; i,,' <::a frEll1çeza, ,.' "":"·1

_,... VenfU:;OU-Sf! a alguns qUilo- foi of.ertada para a Campanha Iii 3 Cf., Maria Go:etzing2r 3 tcr"�
_.�"�"'�'i."""':.'t:""".-:fé"':"'7�_,���f .. o.�.;;_,�i:�_:..:".�;-._:__.•+ ... �:.•.--�i .111'etros d� Aafhen um. aci?ent.e eleva�se Cr. $ 1.860,00',

.

Adelaide Eurtado· � c!'., N'ormal

Em11l�íl�·a··· •.
'

Dl"Ollna 'o"L1IQ - ? tr��
.

ta'nl�'na'
.:

S'. A': '���I�:;nJ:���s �u�: i������l�N�� Contrihuição do;Õ;rarios da MAFlSA �. �� ..�:ll���d�i��;��l!IVlt�r�����g:'
.; , pi U.u .•••.

"" y u.. ..!J f.)U;ff:. i.· .ili. v� Yortp e d,� :'M.agazll1e", .Dn- para Comprai' Agasalhos de Inveruo Hausmann 5 cr., ZHa WulesznYi
.

'0",,: ..•• :
. iI1'> 4

'.

d!-�
' .. '.. vId Lang e HIH�r. Se a�rl)-::ru� para os Soldadas Brasileiros que 5 -cr., Virgi,nh de A. Coutinho!

. �'i;,�C�OH�J!'h.ãhO .:;; que Lang tenha fal�cido e Hill2r Latam na ltalia 5 a., Maria do Carmo, de SOUZi1i
. A:..V

IJ� àfl\ .

€f e/mfi �I Á' A
sofreu fraturas em Ul11; dm bra- Carlos RQtbbarth 10 cr., Gui�

I'
5 .cr.� Elvira Es·sig 5. cr,. Alaide,

....
FA ' m��,.' D .. :.J 1!!� ...� �� ços, tendo tambem p'en�rido :) lherl11e Gonçalves da Luz 10 cr., da 5hh-a 5 ce.', I C'" ,.,

.

A (lfORQALUZ" avisa a todos' os seus consumidores cO,ridutor do Jeep. Milton \iolkert 10 Cf., Franz Is· 'i Total Cr. :3 280,On
que. a partir de quarta-feira .. :lia 25 do corrente mes, vi- �����������������_�i����������������gorará o seguL'He ....

.
. .

lBr'C�
. '.

.

HORARIO DE RODIZ10
para () fOf::tecimento. de Força Iv!oWz Diúrna � das 6 ás
1.8 toras: .'

l.o) QuartaAeir;!""':' dia 25 do correnta.

a) - Bfusque (inClusive a linha. do . Bairro da
.' . Garcia) ..

'. bf� :aajai (Gaspal' e Hajai)
d' _:_, I.uteriol' (Indaía.l, Timbó, Rodeio, . Ibirama e

Riodo Sul) .

2.0) --: Quintá-feira - dia ·25.
a) - Blurnenau (excluida. 11 linha do

Garcia)
b).;- Hajai (Gaspar e ItHj8Í)
c) .� Interior (Interior, TimlJó, RodeiO)

.
Ibirama

. Rio do SuO,
Sexta- feira �. dia 27

a) - Blumenau
b) ....... B�usque (inClusive a linba do Bairro da

Ga'reia)
.

"

4.Q} ;:,._'Sábaio - dia 28
.

..

a} ..,..... DEUíilGUe (inc!usi',ré a linha do Bairro da
Gare{a)

b) . .,.-- Itl:ljaí (Gaspar e Hl1jai)
c}.:-. Interior (lBdalul, Tlmbo, Rodeio, Iblrama � \

.'
'.' Rio do Sul)

lLUMlNACÃO PUBLICA. E RESIDENCIAL: Continuará
a fUllciorlaJ.' nonnalmenfe. .

FORÇ� .l>10TRIZ �OTiJRNA: í-iaverá tojas as .noHsEl, das
21. á� [) ll\_)ra,s da madrugada, em todas a(S lioha2 de trans- Missão Brasileira lU) Uruguai Itra\fessanun a bonfeira da ftecebide p@r S. S. o Papa
IDls-sao;.

..

'. MontcvicW{), 23 (A. P.} -'..' ---.

OBSERVAÇAÓ: EB�e 'hol'�ul0 de rúd.izio continuará a ter Membros eLa Mi.ssão .Cultural Hortllega 9S fUSSOS
•...

,

.'. Bp�ic8ÇãO P�l'fl OS ,dias subsequentes aos brasileira que se CI1Cül1tl'am nes�

8<.!lilla mencWB:w.doS:. enauanto Dão houver ta: capital, realizaráll� �l),aís duas
av!so f.U:ll contrário,'funcionando cada- Bnha conferencias, ,;

.

t.ransmis�ol'� tlOis, dias conSecutivos, seguin
do-se um dIa .dl[; Intel'mpçãe.

..•• BiumemlU, 24 de OutUDro de 1944
.

'. EtflNeza Força (; Luz SEtllta- Cat�rina S.A.

Oferias da Reloloaria Catarimmse e de Rodollo ihmder -
'Iniciativa de Bmsque

' ..

to'!
Illiversari«B ui

•

rle :tO�
Aniversarie

L-
I)

lqUI a

3.0)

Grandes .loucuras para enfrentar s crise!
Grandes reduções em todos os artigos ii venda!

.

'.

� ,

SEDAS CASEMIRAS
.

Confecções' para Senhoras e Cavalheiros
TECIDOS EM GERAL

Rua 15 de.Nov., 89B PERFUMARIAS WBrller Eberhard
BUJMfKIU

em audir.':nci:i -espcchl o T'2U'entel

rvkdko da F. A. B. Lut�lo Var-
gas, filho mais vell1:Q do Pr2si.�

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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,'5a� Região IU,mar e !ia. Divisão de Infanfaria ia I�·D. 58.

32- Batalhão �e' Caçadores
.

, "

De ordem dt� Sr. Ten. Cel. José de Mello
.

Alvarenga, Co
: mandante do 32' B. C .. faço sab�r aos Srs. intere�sados,. <_Iue,.

na Tesouraria do Batathão, estarei etétuando, a partir de ho!e e
dentro' do horário abaixo, os p:�gam.en�os das CONSIGNACOES
DE FAi\\ILlAS DO PESSo.:',L DA F. E B .• relativas ao mês de
setembro proximo findo.

.

HORARtO ás 2as., 338., 4,'ls., 53:;. e 6113. feiras das 13 . ás
.

. 16.00 hor"s. aos sábados, das 9 ás 10,30 horas.

RELAÇAo DOS CONSíONATARH)S .....
, �."Reinóldn 5ii:bed, I-abel Dias Oouçalves, Wal!y Korb, Mar- "'(

tin� Wrocb:·ki, E:;tfv�'m Pf�dl'í:; níb:ciro,
.

Maria Eberhardt. João
I Anhmió de Bem, G,'!fkb Huscher, Vero.iica Karnrners Zeredo,
Helena Mar tins, };J nclrio Gauike

.'

. .

Blumeriau, em 21 de Outubro ds 1944.

Chrh,tiano Paulo de Campos Bergo
20 .Ten. I. Ex. Tesvureiro, Almoxadfe e ,APíOvisionsdor

"

,

.

-fãiiriêi de'�Tliitils�����=-'�1" Bh.unenau L4da. '

.
.

Tintas e hVerrdzes - Material para.

IP&lduf�S em Geral
.

.'

Tintas em bisnagas para artistas ,

Blumenõu.� Sta. Calarina .' ..

.

•

.... �._.sa...............,W!"""

Precisamos Oficial· Marceneiro
Com conhecimentos completos das -máqutnas do

ramo! para assumir o cargo de mestre de DI secção. de
fabricação de cabos vt pás.
S II E O E l- E & .1: III.. - ltollpava ..Horle
..-+�.='•.:......+-.-:+-+.

..::.... ...,-� o .-.-.�.-:.-+-.--.�+-� .

: .'

Auxiliar de Escritdrie
'tenha prática em contabilidade.

Casa do.Americano S/A., Nesta
��, •••+•.•_...._._•.�.•_.+ .••_+�.H!ü ®•.•••.•.•.•�.,.,.'t•••_;n •.•c·u.(!

I Soc. Baneficiadori do MadBi; L�1.

-=-=-COMPÃÃ:SÉ"---=
_.

Madeiras em 'Toras
como seja BAGUASSÚ, CACHfTA,' BlcmVA, LUCU
RANA! CEDRO, CANELA, PEROBA e outra qualidades.

RUf4 7'de Setembro

Aparelhos
da RCA

, .

{

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



Blt1mênall"�

asa d
A comedia qw' é uma é�pJosão de disparates e um vulcão de gargalha-
Um verdadeiro diluvio de loucurae ,e alegrias!

.'

No Progr.: PÁRAMOUNT JORNAL e o complemento musical:
..

"LAMENTOS MUSICAIS')
. .

Platéa 2,00 � 112 e Mil. 1,00-. Balcão .1,00

em o
. Comercial: triunfou. I(�onforme tlnhamos anunciado, realizou-se na noite ae:

Babado ultimo na quadra do Ipíranga, 1). esperado encontro
de bola ao cesto entre as coesas equipes do

.

Comercial e

Ipiranga, saindo vencedor o forte "tive" do Comercial, por.
16xl0. .

.

A primeira fase findou com a apertada contagem de 4x
2, pró éomerci&l. Na rase derradeira os eómerctallnos fize.
ram uma troca em sua equipe, melhoran do .

sensivelmente l
o padrão de jugo, o que deu margem para colher um triunfo
expressivo, e onde teve ocasião de .apresentar fi sua real
pujança.

.

Os pontos e (IS quadros: .

Cnmerclal: Lt'y Heíuzelmênn; Kammrad (10), Walter
(4) e Baumer (2). .

.

. iIpiranga: Probst e Erzinger (ó); Parucker, Snuek \4! fl .

Geraldo.
.

.

.

Referiu essa contenda o snr. Mueller que teve bom de-
sempenho. ,

1>_'+-+-.-+-+-+-.'-.-. o .:.........-.�.--.-.-.-.-.-.
.

Bananeiro em nossa cidade
.

Papelaria
"MELIM"

Ate:Idendo a um Mn,vHe feito pelo Esporte Cluhe ln
tero8cionali seguío na mllohã de domingo ultimo, pelo trem
da Estrada de fetro Santa Catarina. para a progressista

: localidade de Indníal, o. conhecido time do Aimoré, do Gar-
ela.

.
.

Dada a igualdade de condições, e animados pela mes
'ma vontade terrea de vencei' em que se encontra vam 08
dois colltendnres, granâ 3 foi a expêc!:1tiva. que levantou se

naquela ,comutnl;;pelo eotE'jo .. Aimoré .

x Iaternaetonal, cujo
resultado final foi de 3X2 tavoravel ao time bluínenauen
sé, vitoria ju�ta e merecida, porque tudo fez pára conse

gui·13,. poriíando todos os sens elementos com mai� entu-
. zlasIno e' 'ardo .. ,

.

o •

Gom referencia ao decorrer da porfia podemos Írizar
que a'mt:sma agI'IHlol,} a regular asststencie que esteve
presente, tendo ambos os df'gIfldjt'nt�'f: se empregado' a
fundo pela co.r.:quista do almE'jaclf) tríunío. qU6; como ja dis
semos, coube muito; justamente aos cornandados de Bola.
A unica êoísa que DOS dscepcronou iú� a atitude, do. beque
"jndàia!e[l8e,�,Sébasíião; que a certa altura dn 'período fi- Encontra-se nesta cidade a serviços de seu' interesse,
nal, não c'HHlordando com a arbitragem honesta e ímpar- o .eonhecído "az' do peból parenaense, Bananeiro, ex-lute- Rua Carlos Gomes RIO DO SUL
eíal de Jú�:é 'pera; motivo por estarem perdeudc, virou a grante do Santos de S. Paulo e que por varias vezes ínte-
atacar o referido arbitro com palavras indecentes; Numa grou a seleção arauearíana. Cxa. Postal, J 8 • Telef 20
decisão acertaüísstma Pêraexpulscu de campo, apoz a inter- lioje, Bananeiro treinará no Dllmpíco, que efectuará,
venção da policia. pois o mesmo negava-se li sair por ser um "jogo-treino" contra um .quadro d.� futebol dos Estudan-L___,.__----......�-----'�
aeonselüadu para permanecer era campo. por ce,·t(,g des- tes de QUlmica Industrial do Paraná, que õrs visita' nos-

D'fl·c,'rul RanJO fUM.KE;<"
. portistas ignorantes. Nu roais, o prelio te'{t' um uceorrer sa comuna.

IIU BU 11
� bastante disciplinado, interessante, e, sendo os 90 mtnutós •..:....-......:-.-.-.-'-."""'.-·..-.0�-.-�.�.-:-.-.-._;_.-.-.

l'i'!pletús de at8quBS_ �e um e outro lado-
-Ó» '" A1 écio e Teixerinha novamente eUl Blumeuau

.

.

A contagem ifll Hwgurada aos 28 mmutos. RIHmh� 1'e·· ..

1 .

..

IA' d r teebe o boIão, aVÍlLF)a, serve muito bem Boião, este' finta De regresso d% capíta
,. p�ramleDS,:,. ou e em_p as ara�

um adverearto, e muito iutgligentemente coloca no canto es seus concursos ao
. Scratch; es tadual, la �e encontra� no

querdo d-e Ati. Um minuto apoz ease tento; V1ildmniro ernpa- val?an�e em BlumeD�u, os Jogadores Aremo, do Oltmpíco e

ta, .t1ep·.oís. de dribliH' ríols a.d.ve:sarios... Fu. i um.a bOIiHa J·oga._ Telxerl.u.lha do paIm.eiras.
_... .. � ot!> e•••••••••:.:•••••••••••0da do extrema-direita Iadaíalense. E corn o marcador acuo �"'"'._••� "'.•.••_._,..•_..._ _ ,.. . .,._.,.._"'_ 'O:.)

saúdo 1 xt é nnflHzado o pl'sdió tnictal:

GIl' ., � A" Ca'p lta I
& ,,-�--,-'---r-""

No período suplementar o placard veio a funcionar aos "Ânt'Bna' 3. 1" : r '...... r ---

28 �inlutoS'j por infermedin de IvUojo, apoz Téceber a bola : .� '., . " . Avó 1 Mãe! Filha!de 'co fie!'., üomo be dizna giria. Aos 36 miftutos foi em-
• .. ",' � A casa que tem todos ...

patada á .mta. Celso l'ecapa pel,a esquerda acossado por um .. E' a anten.a prefenda para: � artigos do maisbaixo � .

TODAS OEV�EM USAR

adven;aflo. Chegando dentro 08 gH'rde [H.eH chuta il8 pe. : o seu radIO. com esta an-�. � •
.

FI' S d t'lota vai fttingir os fundos dfl rede�, Logo em -seguida Miújo! : tena o seu radio tfe:á uma; .. preço
ao mais alto.: '. UXO'" B a lna.com' um petardo li la Lélé, rOla dá area, desempata, mar. .. . recepçãO per elta•.. ' : .� Grande sortimento para 1.'cando o ultimo goaI da tarde, e o que dea o triunfo ao :, Peça hOJe mesmo: lJmq de-.. '" ,.,

"alvi�celeste').
.

... .. monstl'ação e'Íl suB casa: :' �, .

li L f ft I AI 'E S ..::
E' núcessarlo salientár aqui, o IDfgn!fiC;) trabalho do: infol'macii_!ls ç011!G sr,JQse f�. ;

cenlro-m.edi�J Bai�no"que e'mbora peleja·se cOlJ.!undido, tf�' : 15 dt1t'flNhaDl b.• 36.6
.. !!l RuaiS de Novemb�o,505·.

ve en�f'Jo de ::têmonslrar as suas granues qualIdades, 1'88o-! Fua 1fium:::� 1'0 : � '. ::
Hzandó jogadas infeligentt?s, cc.lhendo assiduos aplausos da @ .

"

..

' � \@ fone 1011 a

aBt.ish:lt�cí(!� Celso :e . Valdnm�ro lambem foram de·Js eleroen'
.

®+••.�.+�..,..,�•••,._...�.+• ..,•.� 0.�....._<o ...,•.••••.;;;_._••_._._._..�
tos de ·gt3fith:l vulto DD Xl Índaialense. Os demais atuaram

.

, deutNLdas f?uag r.eais lIo8siblHdades.' ,S''0' !'!l'0da.da 'Bnnaf'}'OI'a'd' 'o�a da· Madnl'ra tt'd·a I
. No. bando vencedor fiS' as dfl m"tior destaque to· ti u u u u ... u

. ram BOlª. ,M:inote, tend(): Q uI praticado quase nó final
daluta uma, dd8sa.;simpHsr.óente espetarmlar, quanto gilS

demais (Juntributram eIieazmente para. o' brilhante triun!Q,
,. Os dois pelotões alinharam se 8ssim:
Intel'naciJ)llal: Ati; Sebagtião

.

e Victür; Lula, Baiano e

Oliou:
.. Valdomiro, 'ArturHng Alvaro Celso e Hendrick.

.

Aimoré:'Vin!of€; NeHo. e Nabol', Machado, Ba.Uillf::l' e La
geaDo;' j'uté" Boiél', l\Hojo, Boião e Ratinho;

José Pêra, arbitro da Liga Biumenll'uense de Des
portos refe.riu essa contenda com honesta e imparcialidade.

'. A prelimenhf ,entre 08 segundos teans lfirminou tam,
em com a vitoria do Aim.oré põr 3xO:

.

•-'_';"-_.t,'-')",:_,,-+�.e=;•...... ",-'Ii'0 .-..����-+-.:_.-:--•...:...._;.
�.

. . .

,.

�
l( :

itoJ

't
I
íO]'
I,
ti.

J.
....
••
';$i

'f
J

. "'-,-' - '--, "-"\"': � .:. "'-';...... o ;....... - --- ...... -� ..... ...:.. -- - .�.' .. .!t..... � ".._ !t=� . .9...� " .t. .•+. :J:. ..•"i: .+. .+.--,'" ,Il.!l'

Seções de atacado e varejo
Preços fixos

Atende todos os serviços de

Radios receptores
Se�viços Rapidos e Garantidos

TELEFONE 1395
1_'

.

Rna 7 de Setembro. 13

(Oll REGULADOR VIEIRA)
. A Mulher Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uterinas
Emprcga-He com vantagem
para combater tiS írregula
ridades elas Iunç ões periódi·

.cas das sonhoras

. E:' Calmante e regulador
.

deE;;SctS fun�ões
fLUXO SEDATINA

Compra e'"Venda
gua 1 da Setembro

de Madeiras para todos os fins
- T0101008 1248

pela sna comprovadil eficacia
é muito receitada. Deve ser

usada com cônfiaça
'. fLUXO

.

'SEDATINA
Encontra·se JD1 todapade
Lic. D. N. S. P. n' 67 de 19..,.&
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hora que vivemos», O Papá fa�

,- Cidade elo Vatfcano, 21 (A. P.) Iou da sua' biblioteca partictr-
,'- Em! alocução Irradiada para o lar, na presença do Encarregado O diretor das Rendas enviou a seguinte circular a to-

Congresro Eucarístico Argentino, de Negocíos 'da Argentina junto das as allandegas e mesas de rendas bHandegária.s: Fazem anos hoje: '

o Sumo Pontífice manifestou á Santa Sé, de um grupo de es- "De acordo COm o resolvido pelo ministro da Fazenda O Sur. Roland Renaux. díre-
.

o seu pesar pelo fato de o ml1in.., tudantes do Colesrio Pio Lati, declaro aos Inspetores das aííandegas e administradores tor das Industrias Textís RC'n:1uX

do não ter ouvido a' mensagem ,no monsenhor Fernandes S2- das mesas de rendas allandegúrtas do pats, para seu con- S. A. em Brusque, e pessoa mui

de paz do nutro Congresso Eu... cret�rio de' Estado, e de' va:'; I �.e?im;HHO e de_;ridus eíett is, que as :VÍsceras �ov�nas elas- to 'estimada i\':lH n0550 meio 80"

carístíco tamtem reatízadó na ca rios sacerdotes espanhoís: (,Of2� sítlcsdas no fungo 99, da atual tarifa das alralJ'legas e. a! cial.
'

, ,

píta] portenha, Iifl. dez anos recet a Deus \'OSWS. desejos e que 813 nfere o dec�eto:lei D.: 6.612, ,�e �2 de j�nho p. I�I1'1 Nu' mesma data de hoje trens

atráz. Como se sabe, em 1934, o vossas esperanças, prometei ao do gozam do favor da l:senç�o de Olre!tos d,e tmpoztação 1 corre seu natalicio elo interessan

atual Papa então cardeal Pacem, Senhor que somente Ele reínaa para. o cC!1§um� e demais taxas aduaneiras mciusiy� a d� II te menino \v/alter, filto do Snr.

presídtu ao Congresso de Buenos tá em \Os�'()S lares, parasamífí, prevldencís scclal meSillO quando congeladas cu eesfríadas". Ernesto Aíchínger, resídente ,�111'

. Aires na qualidade de legado cal' o matrimonío e presldi'!.· ái P d
-

b
. f' d

e
'

t Brusque.
pontificio, e trans'mj,�ilU uma men

I
educação de \OSWS filhos, e per- ro uçao raS'helra e cnnen o fazem anOs amanhã:

sagam ao mundo. Disse o Pa- mítí.Jhe que seja o uníco sobe- Segundo dados do Serviço de Estatístlca do Ministerio A Snra; D. Julinha M. Bernar-

pa, referindo-se á mesma: «Pro- rano das Nações, afim de excluir da Agricultura, a produção brasileira de cimento. no prl- des,
vera D'EUS que a 'Humanidade ti. as modas indecentes, os, maus melro semestre do corrente ano, alcançou 399,093,716 qul- ASma. Vva, Maria Lídia
vesse ouvido aquela mensagem costumes», aíírmou o Sumo Pau los, no valor de Cr$ I 38.(lIQ.291 ,00. A maior quantidade Abreu da Lt.z,
de paz" e teria stdo evitada esta ttfíce. produzida foi registrada no mes de maio, 71.6.25.718 quilos, A Snr. D· Maurílía Gaevard,

no valor de Cr$ 24.497,654,90. resídente em Brusque,�.���:;"'�:.� ..'.;,";��=����-;����
li .. .... -"i e K1

• 1 !'I.Ri' A Sara. D. Alma M; Benaux
ii expJoraçao üas mmas ue luql1ei em lnl· digna esposa do SUI'. Guilher-

t'J<:l!C e Goiaz me Renaux.
_ • • u�,;'). A� .,

A Snra, D. Leonída H. Kor-
.

. NotIcla>s� que ,as minas �e níquel �e Llbe;:aade, em _ mana, esposa do 8nr Carlos
Mínas e de São [osé de 'I'ocantins, em Oolaz, estão sendo

I Kormaun residente em Brus
intensamente lavradas pelos métodos clássicos de minera. uue

I .

cão sendo pensamento das autoridades estabelecer nessa
J.

A' Sm·a. Erica Petrowski Ií
última cidade uma Industría metalurgloa do minério de nl- lha do Snr. Erich petrow�ki.

,

quel dessa região. A Sara. P"tiriam, Illha do SUl'
José da. Veiga:

'ií -*** !

Nascimentos

,Congresso de Orquidófilos
Do ,dia' 12 f;l! 15 do. proximo ção de pla!ntas de uma regré.O •......:....-'" _-:-+:-+'-+:-+--+-+-+ o�-.,-.�.-+.-.+-,'t-.:9:-+-.

m.ê.s de Novel1lblo será instalado em; outra de condições climate-

.'em S. Paulo unI; CO,ngresso de ricas difere.nt€s. To;uos oS par" AOrquidMUos doO qual participa� ticipautes trarão consigo mudas
rão representant<es de todos os colhidas. nas z'(}nas mais diver
Estados do BrasiL sas do pais, as quais serão 'ex

: Este .congres�ó será. o primei.. postas I enquant-o durar o Cún�
'ro a ser instalad.o

.

em todo. p' gresso, no predi.o Matarazzo. O bicho do pessego, da ameixa do Japão, da goiaba, na-
:mundo, apesa:t; da orquidea e Entre os t'emas a serem cleba- mais é que a larva da mosca do l\Iediterraneo, chamad(]l
sua cultUra ser muito desem'ol- tidos no Congwsso figura a de- mosca das, {mias
vida 'em! tOd,as as p�rtes d�, ,U�1'i- f�sa do !Ja!rimo;nio. orquidrollo'-' O primei;� cuidado que devemos ter para combate-Ia é
versa. Um aüs aspetos mms ,m- g.lCO b�asIl:lfo, mUlto ,necessa .. nunca permitirmos que fiquem frutos c'l.idos no chão, e, pril1ci-
Leressantes do COl1gN�sso sera - no devld� as ?,errubadas de ma.. palmente em ocasiões como esta em que as goiabas eSlão ma-

confO,rm.e. d<ecl.a
..

ra�õe.s
do Snr. �e tas .que .fLZ,er.mr: desapa.reeer i .•es.j duras, ,e p.reciBO todas as

ta.rdes juntar a.
s frutas caidas e enterrá· las

ry SlqucI,r,:- e SIlvar,. secretano peCles de prqmdeas de grande em covas com um minimo de 5,0 centimetros de profundidade.
geral do Cll'Culo Paulista d� 01'- valor ornamental.

.
,

' Tambem quando as frutas c'omecam a amadurecer é muito

tJ._u.idóftios - ° caracter de bra-
.-.-:�-"-�-,,'--�=�-�'--ítl útil uf!la .ihSP�ÇãO a fim ,de colher' tôdás as frufas que mostra- �-�-+=..-.--�-�-�-§-�

silldade de que o mesmo s,e rc- rem SInaiS de estarem bichadas enterrando tambem, est as frutas. Ithulih.1 a 315 bUhifeS o
. v�sti�'á ... Ntng_u,el'l1 :ign.ora que (J Levou onze anos ..

A� pulvetizaç?fs, quando as frutas mostra0: os primeiros d®biio n€lzi$t�
,

Brasi[;�, o pa.lZ maIS nco ?O �nun I
. V.

r smals de, amadureClmento não dev�m ser esquecIdas. Emprega- Len I ' '), -'-". ,]' .

do �!lJ) orqmdeas: possm ilPno- 1 do . atlcano a se com o!imos resultados o Sfs8nrato de chumbo 100 gramas, ,
(I�S, _3 ('t\ .. P.) A m�IO.

X:ÍI;nadm,nent-e 1.500 espectes clasflnglaterra r misturado com acúcar mascava 2112 quibs em 100 lilros dei d�oB'��lll:-, anUnCiQl;,que �,.a��
sifliCadas, esp�lhadas em todo o I B Sgua. Para preparar, mistura-se o arseniato com pouca água, b_.� . ,.aCl�n�l ?le�l�:o nazlsl�':
territerio nacwnat do Amazonas � LONDRES, 20 (R) • Um car- m('xendo ate formar uma pasta bem igual, depois adiciona· se atugm a.:.!::> bIlllfJe::\ de marco".

ao
. �io� <?ra;nd!e do Sul. C?xa, os :1 tão posta! levou onze anos para o aç�car. e n!ais a 8gua 'p�ecisa para fazei' bo� pasta e somen 'e oI);-.-�«t-.-�- •.-.�=::.-..-'iIl

orqmdofüos de todo o pmz s,em:- 'ser entregue na Inglaterra, tendo depOIS dIsto e que se aowlOna o restante da agua pai a forIDar C. e$c��ie of��slva üliuida
pr.e anseiz\,'m por 'entrarem e:m! Sido postado na Cidade do Va· os 100 litros. dllesi�@e a IlemaiDha
contacto uns C0111 os outro,s, ia- ticano no dia 13 de outubro de Tambem é muito usado umedecer fitas de madeirds ou Estocolmo, 23 (A. P.) - No ...

z,endo·o habitualmente por cor- 1933. Assim é que Só hoje MI3S serragem com esta solução e pôr isto pendurado nas árvores, ticias chegadas a esta capit�al:
T,espo,ndendas, ew que sülidtam: Banham Carter, filha do como- protegendo com uma coberta na altura própda para não ,sef revelam qUe CO'1stant'e ofensiva

.mudas, inform�çõ:es, etc: O 10'O�S'? doro do Ar J. M. Bonha.m C�r- tudo lev.ado p�Ja3 chuvas.. , . . . A � I a�red aliada f;�tá (J,;:;struhdo p!lr�
conclave, l'eumndü �s orqUl(��!l: ter, �eceb�u em sua resldenclé1,

.

No manejar o arsemato e precIso cmdad? pOIS ele. e I cmlme'1te as Cldades alemãs. Se-

lOS. de tOdo ().
o Bra.sL!� p,er.m'ihr'.a

em St.urn:mster. Marshall, D.?r:fft. m

..

Ulto

VS,
n

..

e::080; fazer t�do em lugar .s�m vemo_ para eVitar

I
gU>ldo levelam mulheres .d.e Stu.t.ampla: troca de Opl\1lo:es e estu- esse cartao que talvez sela o que se forme po que nUa, deve ser resplrado e nao chegar as gal't, algumas casas J�erm)):'1eC(�m;

dos acurados quanto á adapt'a mais antigo em transito. niãos aos olhos sem ;lava-las muito bem. üe pé. ,. "._�

J
--

I!! lllB

I Irier r:.<l �
" �)�

li:1â

Vísceras' Bovinas

Banco' Popular e Agricola do Vale de Itajaf

é contada como Salada

Deposito à disposição
Deposito Popular
C/Cts. com aviso de 30 dias

.> " ,..,. 60 dias
Idem id!Jl� gn dias
Idem idem ISO dias

CíCts. Prazo Fi:xo 6 mêses
',Idem iaem 12 »

2 O/O
5 010
4 0/0

.

5 O/o
5 112 Oío

6 O/O
512. O/O
6 oi

Gorgeta não
o ministro do Trabalh(), em exposição 80 presidente

da Republica, sobre a pretensão de um inte,ressado, que
deseja a suspensão da vigencia do

.

dispositivo da Oonsoli
dação da.s Leis do Trabalho que veio excluir do computo
do salaria mínimo as gorgetas recebidas pelo empregado
que anteriormente, eram cons!derad:as .para (} calculo da
quela remuneração - manifestou'se contrário a essa pre·
tensão, declarando que, ,atualmente, ê h;adimissivel a in
clUsão da gorgeta no calculo do salário minimo, o que fora
permitido na vigencia do 'regime anterior, em cara ter !rimai
torio, como a medida de conciHação, em uma época de fran
ca adaptação aquele salário. Aprovando o :parecer do minis·
tro, o.presidente Getulio Vargas mandou arquivar o pl'OCeSl'lO.

RaM , .

loção
EIZEl

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

encontra..se a venda nas
farmacias e Drogariasa

às moscas das frutas

uitur
Combate

Aniversarias

.• 4lI

. .i.

Encontra-se em festa a lar
do Snr Rodolfo Behl'ioger e
de sua esposa D. Ida Behrin·
ger, �om o nascimento de
uma menina ocorrido no (ra 23
do corrente no. Hospital San,·
ta Izabel nesta cidade.
"-,"'-.9..5;!�,-�-�-�-.'!1i-<t:-� J

.'1111
.

"VIRGE1\II ESPECIÁLIDADÉ"
da elA. WETZEL INDUSTR�Al jOINViLLlE (Marca Registrada)

O ideal para Gosinha, 'lavanderIa B lavad1ira
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