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ma luta de igu I
li i veu U I aarali pel,f cool

Boa, sob certos aspectos, I co 8àtisÍator{o, Em

compen-l
O primeiro t�nto do' Olim-j Exe�lellteS.j. óPortuoida'rI€@'j6 �'; Unha média. do 'vic�'

.

s pdBja que ôntem asaistí- sação, () entusiasmo predo- ploo nasceu de. um, penaltt pe.rderam. �B atae cutes _'lb�_. c:irr�peã,} passaI: 3 prod,uZlr
�os Ou gramado da Alameda! mínou, de parte B parte, e 8 rigoroso, a0820 mínutos delgrm:;s", are que.. :h-'S J�, m'-I m�t I}JIla�s. J�lIro�, b�8ta�le ..

R!.O. :::'.",r;anco. e.ntre Oltmplco I parte di.8CiPHD.ar esteve .1UJi· l-.U. la,. ma.s.
os rap8Z<�.S ri.e !t._. •...u u.- t.' I.S

do 2

p�.,..
r! CHIO,

'. f\.I.I,.Zk8
IJIIV ' :, d (l

••.•..
�

...•.....•..
m

•..........:.a
n

.. '.d {.U U.. '. ,.0 �Og(., "�.'.e Guarani. pecável.
. . Norte nao e smorece-am. coo I encaxou muito bem no an-i em ::�n[lsequent�ff •. maIs. dOiS

DI. gelto como vai o lJOS- O Guarani deu-nos li tm- tínuando a Iazer <,a,'g1 cer-I guld esquerdo de Waldir. I gnb h.;:raffi,.?Hnq ustados; em

60 futebol, não poderia ha-] pressão de que seria o ven- rad.a eonrra o arco de wal-I. A reação do
'.'

ot.u, �On11çÕ{';';. agsegura;n�
vür,.cotllonão houve nessalcector. tal o padrão de jogo dtr, qu,""...: �Hás, reapareceu

...
cODjU

... :)todODr.Q,�rVn!h.�.).flãi)I�:J (;_t:.,\Ul,lo ..

d
....
O ,li\yl•.lyl:lIO,

partida, um movimento técnl-! que apresentou. em explêadlda f�rmf!" .se l>z esperar. Entrnu P1L,l, uns i.J.U'DZ '. rmnutos tmars,

e--·!$\··-·�.,,_·-o-ti-��·��-�'-�_� : .-[lI-�-��-""", II ........ :.-....-.-.-��_..-�.._·If......:t :�\ll!-.�1fi�-�-9-..•...,""-:-'11>......;....,::: .j;
•._�. -�""".---.___...--.. .;._-+.;_;..�.
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BLUMENAU � SeguDda�teira. 11 de Junho de 19\6 - -

..
Dlretnf Responsanl: ACHILLES B�1..SnJl

!t ,,:

_.��......�----- J.,..__-----_............-
ANO! Dire!Of: :M. XAVIER

O a· CO'50 G.·.... "0' .)..... '. III Q.n I.
lugar será ocupado aUfÇlmafica'

B �
rner-:e pelo que lhe seguir imr:-

.

•
E"'peeis.U"ada em frutas. trios, c.onservas.

di�);;�e���1;Uars'�üt::r��;nalá no

! """', sabido imediato ao término do

_._
.

. I Rua 15 de Novembro, 770 (Em frente à Casa Hu- carnoeonato da Lo B. D. do ano

. 1',(jrr_:.1amo� entre aquel€� que desaconselharn a aceitação, por ] sadel). Aberta diariamente atê ás 22 horas, inclusive aos em C!JfSiJ. podendo ser prorrc-
pane uo Palmeiras, do convite que o Internacional. (e não o Cru-I .

. .

1 t' �

,
' l dOID' """0'" .do, ..1)')( qua quer mO iVO.j

z.e!,m,. como haviarncs noticiado) lhe dirigiu. para à realização de "'e "'.

(t01S Jogos em Porto Alegre, no mês vindouro.
--------------- 7) Aos clubes colocados em

dirige���:s 5������a���:ocifoc��i�;�.tOt���ain��!t�::s�e�t���t��:' Bases da concursô da "Cidade lsnoriiV21s I ��;,�i'. ;b�'i�����t. sr:���U�(�nfr::i�:�
de tal excursao não se concret�zara. Pelo menos, o bom senso .

f .' corno p'emiO, valiosoS tacas,

assim manda,
. ..

'

.. '.. Conforme prometemos em papel para uma Hr�gem superí-I que opcrtlJl'amênle serão exibi-

.

Nem se dJ?a que est�mos falando sugestionamos pelo nosso ultimo numero. apresen- Oi a mil exemplares pôr nume i das na vitrine de uma das

lUS�CP:;so d.o, alvi-verde, dommgo atrazado, em I. Norte, o que lamas hoje as bases para o to, resolvemos imprimir e os i principais casas do cornércin

serra �,.';!�ltlC!e, Todo clube, e�t� sujeito, mais dia, concurso que resolvemos insti- quais poderão ser adquiridos 18 i li m e n r1 � e n s e. Os

monos dra, a ser �e�!,otad_o ,por um adversário menos .categorisado. tuir, sob a legenda "QUAL O. na Engraxataria Miro.
. I coloc: dcs e,m. i�lt,mo I�lgar.:. tam-

A nossa opimao (SI e que ela. vale alguma coisa) ...obre o CLUBE MAIS POPULAR D,1\ I 6) Caso ó clube mal3. votado í bem por Dllll"'U,', fectbera() 1/2

C.�l:junto p�Imeirense já de ha_ t;Iuíto eS,tá. formada, p�la5 obser- L B. O
..
?'" e que sãO as seguin· .venh.a a se desfiiiar.. ou sejal··?UZf.;.•.... d.. e. J.�f

..
3il.'e

...

�L
..�!.teIn3.", p

'iia'�ôes eolllldas atravez suas ultImas eXibições. . .

tes: .' desfUiado da L. B, D .. antes de torh;li.�al)te mfahvf!. como pr.e-

!'ode não ser do agrado de muita gente es.ta afirmação, 1) Somulta 08 clubes filiados encerrado o concursus o < seu 1 mii;) ;:" consolação.
.

'

.i11as c evidente que o Palmeiras anda debiltado, apresentando á L B, D. poderão ser votados
.'

, .
'.

.

'I' .
.,' 'a'. m"\.'.

.

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

ialh;J.s comprometedora.s e�. sna estr?�ura. fazendo�se. separadamente, a COn(;ursoCld�(\';'�·:{,:.tSPOflilVil
, .;;; ���ezal.' de :�r, feIto otlmas aquIsIções...•

como Oscar, Nicá-ciO. cfassificacão por Divisão,. isto é I :
.

�_ .'

"

,

\'1,,,,, �>�.:".�"F ;;,,,,_,,�
e

... ,a��lZllJho; o teemco.. do quadro �e�r�sceu �fusca�·lfmte. Essa have,à o clube mais popular da
.

. '.'
. ..'

quauu dade de san�ue novo que lhe 1IJJetaram amda fOl pequena, I.a e la.a Divisão, de acordo Qual o clube mais popular da L B D. ?

�:� d�egando a ci,r�ular em todo o seu organismo, Há que pre-I com a votação recebida.� apU�
!c.",.ar uma dose maIor, .

.

,fada no coupon que publicamos. r OlVI�AO'
�ssim, sema!ltesvêr�oluciç:nad.o!.ls�usproblemas.nãoélnoutrolocal..1

a. - .- '---- --'--_..;.....-'---..,.-'--...;..........---�-""""'"......

�le cr.er ��e. Waldemar Dewlt.z: se a�nsqu� a leva: o seu quadro 2) O numero de votos é ilími! :la. D1VISAO
<J.. um,l c.d.we como 'F0rto �leg;e, pdra .e!"lfrellta.. um Interna- lado. para cada votante. e, uma

':100<11, p�Qdo em cheque, nao so o Palmelras como o bom nOlpe \fez preenchido, Ó cupom deve-l
GO fur�bol blumenaueuse.

,..
rá sel.' rl"metído á reda.cão da

A não ser que Juca e Schramm voltem a sua produç...:to an- Cidade Esportiva" caixa pos-
tiga f:. que se completem os claros existentes na linha. méâia, i�i, 51. podendo teri1bem ser DF. ir U I Z S T O T Z
ond� f/;_exi�te um ho�em Ernilie, e,possivelmente. d?is. Emilio colocado na urna. que especiat-l .,

�. . •..J

� ,.

",Bf)!�, US at.;v;antes. �ao de classe, mas, qu� p�derào lazer, sem o- mente para esse fim colocvmos. � (��t�, d.e 2� � () I �" r7ut?
,lPOlO dos tlalfes, p que estas tem que chstralf de SJJaB poucas na Engraxí!faria Miro ao lado

lião pod ,:r!fl. de Í:.�mfi algym.a
forcas para acudir ao trio flO,ctl? 'i <: f' p: .

I

� paF.t.lif oei3percel}�da. p:'HlCI-
'" . ,

,0 uae mgulm, urna essa, 1 t ,t r
• e:o p"s. 1 ndo Isto poderia s�r o3üdo p'J1" um bom treinador. Cadê

\que
se acha conv"nientemente ps.men. e fib8 a tH.i1i 11<1., t'l

pl)fl:'m, o h0mem providencial? '. d
- . . - d'i IIs.;tna18 fi pi:lBl.lc:gPID do

.

'-\ tabela do camoeonato brasileiro j-á [oi orITanÍ;lada ac3r)3 �. -

d
.

t I
natr{lich rio 01'. Luiz St{ iz,-

•

.'.' ::, - • fi apursQ30 os vo os se
e" j -,., rl d '

Os catannenses Jogarão contra os paranaenses, no dia f,3 rá feita semanalmente ne�t3 g"J'lf e f!f.''1)t,gna .ur u cs

de ou:ubro. em Florianopolis, e � 20. do mesmo meti. em Curitiba. Red:lÇãot aos Babados �elas 16 Pla·to,' O,:Sée mdO

�(.) verEermíJS, .teremo.')
de lr a Porta Alegre. e.

nfrentar os

I'
horas, pre5ent.es os rep.re.sen.tan

P:drreirelLB impcnitputp,
gacho1�', .

. . ,
tes dos clubes e demais inle- em !lua honra s,ná !'üálizddo

.l.!.. ii mesma h'ston3 de se mpre. Parece ate herança do Es- ressados. o m:l!ch l'IWlwchd Guaraui -,; .

.....1"' ''.Jo'co· I' P l'
. e·

l.,V_'J 1 v... i 4) Somente terão valor os jl"il meU/1S, qtHnb-rPlra prÜ-
- 0- I coupons publicados neste j.m� j xima. no, CdU po do (?l!ill D1cü.E agora como sobremesa:

.
. nal e os avulsos, que, .·.devldo I A.�o LUlZ. u.m mUIto fortp�

() c�mpo do Palmeiras continua no mesmo, com f;end�ncia5! a dificuldade de conseguirmos I fH1JpleXIi nosso, !li'< ..

p·tra .pior I..
' -

�;;;_ í;�rGa já est:í. pedindo «S. O. S.l> e tem !TIuHa gente com
.

.

._--. --_.'-.-
.

olb.D !leia, nestes tempos em que a carroçada de lenha está a.

C.a.·.'.rt.a.'. '

.

cem cr!.lzeiros.,. � tBem que se diz que de bôas intençõ�s O inferno está
.

� O' ...
n

'.' '.
O m',suprido. ij n (j j

�..,..,.�---J>",,".-:'-'!i'-��*-�'_".---'<Ji

Assinatura

.Oculo modelo americano,
armação branca e donrada 8 vidros verdes li er. 9(.I,fJe

Casa }\urora

NO
Botafogo. 2

Madureira, I

BonsuceS60; I

RIO
x América. 1

x Bangu, I

X Cadtopdo Rio, I
I . ,:

::.:: '..
.

:: .:

"'1
Toda colaboração enviada �so

frerá aprovação da zlireção, não
sendó

..
devolvidos os'.originais

hão pubíicados.
.' .

Rua 15 de Novembru, 1�H2
4>-c..:�-�·.-1t',;;;(ti--�-:§i�-�....,,§t Q tI>-��-.-.-"'-"--"-.

EM SAO PAULO

PahMiras, z x S. P. R., O
Portugueza de Desportos, 5 x Comercial. 2

.. .A -

I n
lumenau

._-�-'-'----- ...__-- _._._----

Sáh!ido e Domingo, 22 e 23do dm'fcnte, o afa.mado �squadrào do
ritiba. estará em Blumenau. eú"frent"l1.do, em duelos . giS,"aqtesç9�i
OLr�!p+çÇ) :r; p,"'\J!i),nH�,A� respectiyamt;!1t{j,

Andreza Campos da Luz
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pensou ...

que \
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�? r: t (: f!::· t_

1_: fI, d (J ] � t. � d 1 a. -;

L1D
rq n�;'�L'S

, ,

f\ !11t:\]"1(-fL

.i (ig'(\ (: n t r(>�

do C)"x ;;,s El

t Ld;' :��
� í (j (j B � : _j_

� ,

•

to); nr imeiro 11,,;i �.!l_,1-n�, ;r! 11!:Cjl t.

vau !_:7d G pl� 1 [) Cax ias,
di! a H 1,
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��G
Lf::;� �

\

..�\t�U�u'!fl������o�p��,u�iiJ�:
ue de asststrr, rHldeüWH cou. •

tatar a presença ern carupo
do e xe eten:e c';' nter-huH H::l
ne, um dus ruais per leitos do.

Esta.Ie erri F'!1a postcão. Hetne
que Sd Hi.�Ll;-;'V:l (!i'::8i�irio do
!l··�.w.ll:d{j em vi f!lFIE rle um

f�ei-l::,;nl::; 8 ... f� i·.j�.� tJU:i18 GÍSpti ..
ta �;btHtifsn(;}. !�O qH� pu,���
fi :.;g v trilA eud;�, cace [l tra-se

em Gt�tn:2 lórma, o

�l'"Vd" [1 a. �r�·ll�it;��·
turos j1n;"üH dú j�\
e�t'-:jU u0Upt';.i:"ÍO ftHl p:_if�1çfl· #

Pi:H'; 'b",JlS �lf) ,M?<Íg querido
'

por l'sie ausptetcso fa�n,

Crh�i�ças
Doenças da l?éla - MãlariJ

Cursos especializados da M·.!d!
ciua Infantil e alimentação rla s

criancinhas. - Medico-Chefe d"c;

secoes de l-h.�-i{'ne Infantil e C(I.
,,;n'l13 D:etótCca do Centro de
.�,aUll". - Estdgio de � anos nu

servico de Péle e Sifilis da San
ta C:�sa de Misericórdia do RIO

janeiro. - Especializado em lVI.i-

[ laria pelo Departamento Naco
:,ai de Saude Publica. - Ex
Chefe, durante 2 anos, do Servi
ço (1,� �\'I:l13.ria de Blumenau.

r,((\�(Hmi!i5i:nl) enareíhe de I.u�
mha Violeta

\' .. .riua çã o preventi va das cri

UlÇ;,:S ,'nr.n. a C';/llle]UlhE.' ('-lnal
'_1uf·r ;I:i-tl�e: t' L).l-terla ta psr tir
!:� r i r 1; ê_1' s ) �.'�í!l r(,�1ç;10 algurna

Di! (:i)/I .... U,!US. Ú"fti8 os dit'Js.
·/u 1- ,ii ;'kw íJd.!ô· (em (r'-'lIle

j j(J:,·1 !"i/ul'ia). do « io.sa
,,- t : ;; rtu.' 1-lJiO ás 17 horas,

\
I
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A- g LI a r d em ...

no bairro do Garcia,

está a cf!rgr. de "Centro Re e reativo dos Empregados da Empre

Z'l Industrlal O'H'eia S A.", recentemente fundado, que tará rea

lizar 3 grande k5ta no IDPEmo locai dás anteriores, segundo

este programa:

Prefeito e da

I
.

.

,

-

Conversa OH duas

Dialogo dB
comadrüs ''tirÍricas''

"cainÍrinhas"
.f.

1

nuas

HBSaftO OB

Imaglna-se que O' "ARRAiAL DA ALEGRrA" passou á c_ategilrw de iViUNIOJPiO, e, assim F-Fnd0, terá ndu�almf'nte que eleger ü seu Prefeito e

Co G!ieiheir08 Muoicí pais. - Para tanto, Ioram inscritos pelos varies partidos poWicr.1s dr, Ar rrlal, os SE'gu\n�(:'s e s rrnldatos- I

Haverà dancas
,

Unidos sejamos para sempre,
No trobcitio pora glôria de Deus,
Il tnmiiia,
nossa luta,
Venceremos pelo bem. de nossa gtillc.

.1llHtil to Ps ixão MeHor � F I rms ccuttco e Chefe Politico
Tristão Paciü c: - C,HTl9fCiHnte, prnpr. da casa "AguíaBl'aTIca
Teixeira Leite - A g i euttnr e criador, propr. da Fazenda

- "t� lii Vi:1u.". __ :,'_,- vc.,

Pedro Tinoco - !nlhstríaL propri tarlo da Olaria '.r;J..").'��a- B",HICIi" Ó: ",�-."
José Benvlndo - Alf.liafe, pronrletarto da Alfaiataria. "Çor�

- tand» (} pano"
Cel. Diogo Furgrmcio'- Opilulian, antigo chefe politico do }

.. ,�.·....

r-

- raia! d s AlPgrili". n
Francisco Canuto � !{epr-e3€nlrw!e Comercial
Mustalá Kalibe - Neg .cf snte retaihiste �. Vendedor Amou

- lanie, por CCIIda proprla-

Cada pessoa quo assistir li Iésta é um eleitor, tendo pois
que adquirir na porta de ent-sdu uma cédula com O.S nomes 8U·

nraclteuoa, Dê posse da mesma, terá que marcar somente com um

X, o nome que lhe for slmpa iico e depositar e voto na urnà. ........ 'Os
caüdídatos estarão desde (J in! cio da festa ás vigias do pubtíco, B,
cada um, por sua vez, hrá o seu dl.soucso de propagande.

Será uma festa gl' nrHOSB, cheia. de bom humor e muita
I alegrte. cnm organização dU, �eof.e dos aDOS antel'10re:Si pois fi ]\10,;
! .va Sociec!.ade, teul grande -íut cresse .ern apresentar um bJID pr{}�
gramaí

SERtV CANTADO POR rODOS OS OPERARIOS :

M�V"c'ila !'J-I;�!l\ ,...110 ra.Ifild.�..

O Recreaf .. ,O tl
<.It(!. # �M!llbàV \!J "\)",,ntt� h,�".' n Ç!:i;í\l,�'ãi \}""

Beneficiente da Empr, industrial Garcia"
Letra de Almeida. Láre - Musica de Afonso Merelra

Estribilho ...

Erl11J?'egado.'l ria Em-preza Garcia,
Operarias de nôbre Iubôr,
Nasso glória,
ji} -?)ilôria
t: a fábrica que temos amor.

Pomos poucos, hoje somos um mil,
crcceremo � com nosso tutar:
Nossa força,
Nossos braços,
E' lambem. pelo norso Brasil!

I

\.._'_
Bebidas

ao num tablado de
Wtb'W& *?N*tt��t?JL2E�����_Ao_' �_

1 iôllt' �",;;;;;;W:am
Todos (10 CH1111'0 esportivo do
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mo. i6 (Cirh'.\]s Esi.o ruv») - Acha-se já Da L B. O
ú a'11u�I'iq ,Li f'X':::'fCid) 44"J5 de FjFA. Esclarece e-le que
no [\:,l;Ji;:10 D'hio,j·; 8íHDal' um PlJ(�ontfo Iuternacluual fQI

J'eiiliz:l(J:� n;� l�urí)p!,; 'B�dgiC�. li: França. E que isso ü:;8SL-1

I.IO.H. �",'Jrl{:,:.�
e.un pucs co es

lluanCBU.<lS .. por faltl-l oe

tia.!l,"qllP,�iiUm"-G!;Hcl:on� pa('l! atender Ao; deEpfHHiS de praxe.

i'Com',
C!!DG .:;tl;"ncili ({ .. tud,� isso e§ltl ti F;fA em situa�â2

iliflel;:;!![i. ,'h Cor g'Ct:SSO ao Luxemburgo BVl'f\Scntala ...

\ o �d'J"d; 5- ;.;Uu�(,\ii(l e !h!h.i 'irá ajuda dag iHiada�
para rf:�!j.; ver êSfJ3 diffeu! tjadf'�

-()-

Numa prOV1 dê <1íHElnh,:p. com um premio de 50 mil
(!,;lLj'i�S - o maior aé 11i.! rt conterrdo em corrida dessa

espec!e - B'ue Agaif', ró- lJ!rLd O !lO de S,wt \ Anittl, dírí-]
do [j(',".1 Cr uis«, cb. g'l em pdllh'iríl rugar. marcando um I

novo i'('C:>rd mundial p arn o percurso de í milha {; um

{!U " Y l_i -,_;t:rn o tenipo de 2'32' I {2.

Este é o Gravata; .fóco

dos mosquitos anof'e li-

.

nos, transmissores da

.

o:úiJária. Coopere com

u Serviço Nacional

rt
:(
',_

.

o

o E' cute, Lô1ÍOS 08 dias.. a i

:' partir das l2.30, o nouetsrto

� R. C. - {. RádiQ CuHura de
o Blumeuau,

� ._-• .....__�--. ··-·-.·-.........·1

D: C n f É P i ti C U I tA I
I O o, G dos esportistas II1 �--�"""""�-"'-._'ll...,�;e·-:t

Malária na extinção.

'dêsse nág�la, destrutn-
..

' ".
.

ao ,05�a pengo8a p'an-

ta' ,. 'éncoutt'ada tanto

como nas ár-
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Fez anos aábado, &:�;I1Qg,SO
prez o do ",migo Orlapdo $c81'
pJ2lli, abastado mJmerciá�íe
ê8ta bel f cído em Fln:riariOpc-
lls.

,'...

Espiando a maré

·ferVOfmw rlesportiéi,> ....-6
Seu nome f)�tá inUntj\merite
lig"do 8.S cuisas

'.

do tuteból
catariuense. téodfl jú ()CIHHH!�
i:!. }!fiBl i anela {lO fíglt�;-
rense F. C

.: ,4' '}z
Ao �riandü, que ;j :m1!jl,t.�
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