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I cana,
Hl (A. P.) -- O mar::�cha!,.

.

-. -' �11 Smuts, primeiro mlnístro <la
I União Sul Africana declarou que
«a guerra está agora em toda

parte, em torno <C nas portas
da Alemanha ,e SU'l Iase final

já foi atingida no oeste»
«o PO\'O alemão - acresceu

tou - levado ao desespero, ag·['
COl11{) os que não esperam mio,
sericordía nem a receberão'). O
discurso do velho marechal enr

que estilo contidas estas decla
rações foi Ieíto durante a inau

guração do Congresso Provincial
de Transvaal, '.A rudeza 'e o hor
ror da luta final 00 oeste h�111

pod-em ultrapassar.n tudo quan
to já aconteceu nesta guerra>
- adiantou Smuts. (�Qli'e nossos

pe-isamentos. nossas orações e

'.lDSSOS esforços se concentrem
',1este ataque final pelo oeste,)}

-r" ......
. "_

líit'lm

tem o prazer de comunicar a sua inumera [requezia, que a partir desta.

data, nomearam Se1t8 representantes para esta cidade lO; o Vale de Itaiat, 08 Surs.

�,
( .'

I�$ia��hi��d@§ fjf.1 ,Cí�rmba e com Wmai em 8lUMEN�UI' ã rsa 15 Ei� thHfembro I
�. �lSl, e �ã!� serãe os d�$tir§�u!i§fior�s dilS pr�ãhdos: 'IfarmcnU! fres.co "F t E ( S C li M A i'� r�" em pacotes. paru PiHtarias

IFermsntn Ír61SctJ "P1. E I fi C iI M li N N" em tal\lleres parà consumo dGffit'isHco.
Fermento em PÓ "F L E i S C H :M li rCM" !lara Cnnleitarii!s. I

�:::;:n:n���e ":a� Yn!l�: 1'€111.:»: S:j�::ad:.::::lt:C:das as mesmas 1
atençõe« e pretereneias concedidas tiO 'representante anterior, I

___,_B�U.MENAU, em 20 de Outubro de 1944. !!�;;:;O;;;;;;;;;;'�_;;;';��;;;;;;;;;iiã;;i";miíii"�""'5;;:;,ii_;;::';;W'�_-;t'IIt"'���,.ar�1

filhos

para uma revoluçãâl na 'palestina E! ir�iaS�8 �as, filipinas
Londres, lH (A. P.) - O mi", rimas, afirmou ele que ,(!Ç'du: Londres, 19 (A. P.) _- A ernís-

nistro das Colonins· do R"fl1()' maior Importancía que compre, sora de Toldo dando os detalhes
Unido dédarou que as r,ec-:!nh�s

.

endanros a exístencia de. uma si- sobre a invasão das força" nor"

perturbações t.prroristas· na Pa- inação bastante iensa», .Por sua. te.americanas na área das Füí
Iestina prejudicaram scriamentel vez, (I membro conservador \Vi'!

! pinas
anunciou que toda a cos

o ,�s-ror\O cí:e guerra das Nações ! terton ?Cc1af'.JU que recebera in- ti.: da base �tJ'e füi S�l1l1!,::::tjd.a a

Unídas ';:O tiveram apenas uma Iormações Sl!:;llraS s:�gumlo as '\'101,9,11,,05 Lúmbard,'103 ad03

-co;lú�'equencb: pr:jjudii.�rir, Q .c:m", I quais �stão s::!l1do L·i!os Pl':.:'pa ... l·!�(n-ais [)Dr p:trt� das Ullid�des
�a cios illdt:ns'. irDlh-os paw· uma n�volüção na I yanquç:es, qu::,: COmpÕL\!11 a fr.ota
F{\lando 1Hl Camal'u dos Co� I Pal-estindl depois d(.! gU2\'L'a. de imTISfüJ.

. ......

P���iraram OS russos
na JChecoslovaquia

Moscou, 19 (A. P.) --:- Stalin
em sua ordem do dia endereçada
ao gen. Petrov anunciou a pe
nerração elas tropas sovíéticas no

territorío checo :: continuação de
seu avanço através ás cordilh,::i�
ras rarpatas, tendo canturado Oi
Passa Lupkuvo, Ruske:-Uzo�;_�, Ve
reoky, Jabionic1\;_v e Tatu pc-i
netrando no 'i:errilorío checo, nu",
ma profundidade de 20 a 25 qui
Iometros numa Irente de 275 qui
Iometros ..Trapas russas . ainda
capturaram 'na 'Checoslovaquía
K0101', Rochove, e Ytcíenc e va..

rias gral1(Í'[;s localidades habita..
das 'ê na Transilvania setentrío;
na! a. cidade d-e Szígt. Moscou
'"uh OH nossas .valorosas tropas"
(lU':! penetraram na Yugoslavía,
com vinte salvas de artilhada.
com ::!2t canhões. Pela excelente
opej-ação militar exprimo 1l1;211S

agrad,�cil11eD(üs a Iodas. as tro�
pas sob \'OSSO comando que par
tlclparam no rompimento da

Checosíovaquía. Gloria eterna
aos heróis que tombaram na lu
ta pela libertação e independeu
da de nossa' pátria.

Conq�istada ir cidade de
lioins

.

ROilw, 19 (Á. P.) -- Tropas;
americanas que convergem sobre
Bolonha conquistaram a ímpor
tante cidade de Liginís. No se

tor. do Adríatíco forças do 8"
Exercito I�ominuclm p.I-o;;rndindo
pata (I 'vale cto Pó" cuptura\n..
do mui:; uma s'ed'iQ dE! 'estrada
p<:ya Rilll'.:!!1S.

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



Precisanl0Sedos emais uma ves

brinquedos Com conhecimentos compietos das máquinas do

ramal para assumtr o cargo de mestre de n/ secção de

fabricação de cabos pI pás.

À casa que pOS811e o mais fico e mais lindo sortimento
em brinquedos tinos na praça!

Miilhares de Bonec�s
das 'mais baratas até as mais finas, nem võz; olhos moveis e

cabelos, nas ultimas. creações.
Gaitas de boca, tipos de luxo, da afamada Fábrica de Gai

.

tas "Alfr, Hering", bem como da marca. "Hohner".
Bolas de borracha. Bicicletas para crianças.

.

. Enfeites para arvore de natal.
--- A melhor fonte para revendedores! -

E não se esqueçam fazer na mesma casa as suas

compras .. pelos menores preços � em

f�%end�l: completo sortimento.
i�da$: Líndss novidades, artigos finos; lisos, fantasias

e listadas. Lumier, organza, laqué lavrado.

Roupas p" �ulfjhora5: finas e elegantes, kimonos,
pijamas e camisolas de sêda,
Exeluvidade em Blumenau.
Enxovais completos.

Casemiras: moderníssimos padrões.
'ferft«)s Feitos: o melhor sortimento, preços sem cano

correncia.

Chapéu�: dos ultimos modelos em pelo, Pelux e vVool�

Flex, das marcas Cury, Ne]sa, Prada e

Vitantonio.
-

Capacetes: para Crianças e Cava.1heiros.
(;amls&:!s: de tricüIíne nOl5 mais lindos emodernos padrões.
artigos p. pr�Sei'âte:i: de vidro e p�rcela.na, Apare-

lhos p. jantar. Sementes H,)rtaliças, es·

Carrin.hos.. AG CriliUi(tUS: de pano couro e tipo esp'}rte. trslJgeiros de todas as qua- Frlço saber que pretendem rã"
F

. !idadee. sar-se August Ernst e Irma
Armal1'iRho5: mil e um artigos diferentes. ._..__,

_ . HenscheL Ele, natural deste Es�
Pre�05: Os mais baratos da· praça ! Infol'm�ções: OTTO \\:ILLE_" ����.��.�.��!;.E';:.;"= tado. nascido aos 4 de· novem-

neste Jornal, ou ex" Postal, 9t> bro de 1896, solteiro, fundidor,DISCOS E VICTROLAS ����·0"t.���,..�'U.�"?,�� IdomicíIiado e iesidenfeem Itou-
Para as festas de naíal ofen:ço o m/variado e g��nde es!o- �

, n' • ., 'f: I'!' • ...

I
pava, deste Distrito, filho legiti·

que (mais que 2.:000 discos), para todos os gostos. LliuHas no· � Q n
G f.l "'" n,� n � i1 !i!�. r1 i �li I � 1. : mo àe August Ernst e de sua

vidades em gravações nacionais; completo sor.timento em todas I uOG! DulltHIGkifaOl a [m 1�1adBh a llÜna. mulher Clara Ernst. Ela, natural
as MUSICAS CLASICAS.

. I deste Estado: nascida aos 12 de
Vidro6as Sui&sas, de superior qualidade

.

""""'*h==!';.,.��;!,,=,,!':��.'!'.:�;.,��.':!'=��=�"";:� jUl1ho dE. 1902, domestica, 501-
"fi> ft· b 1 d I ('"'-t�P""'- ffirA �r-
r: �;u;a·yU$(OZ: só ca. ec.as, com Draf'O e em caIxa e &: � ",,,'. :,;;.."';;(� Ef" '0..::(", ;:6i-<

1
feira, domiciliada e residente emy �� t Y "'.J iã��h";�5l.'t� ril".i.S

g'd����Ja d:" ln!�o acabamento, marca I .

MIad"*1W�S 0m l'""" lí"�S
I ��;-����M:!��i��;�et�;

AlbMBS para· discos ! Apresentaram os documentos exi..

r W·
....

II C! Olo -d como SEJa 1BAGUJtSSÜ� CACtfEIA, B�CmVA, U1CU- gidos pelo artigo 180 do C9J.
"asa ..... I·· . Y �. I e ver.l RANAt CEDRO, CM�E!LA) PfROEA e outra qH�}Hdacles. digo Civil, sob nO 1. 2 e 41,

alguem tiver conhecimento de

Vareje e JUacado Rl'\Hl\ 1 [fie §e1®��b1fo
I
existir algum impedimento legal.

��j�iE\rWJE,':t.��íi':!:Bb1ü�{"l2i�K"";01:,;i;;,Ê",,�j:wd0.�,,, I acuse o para os· fins de direito.
·

...-:+:-�-:.:-�-�.--:-:+E3.-:.-•. 0 .t-•.-:..:·--�-:f-:.·-:.e=·.-:of-� �""1�illf<:;'h:&""r�=.";;:;'��·'·""'�,,,:li�,,=n""-'7.,,,,.p':'''''':'''d',,�Talli��1 l E, para consta'!, e chegar ao co.!

I· nh'ecimento de todos lavro o 'pI'e.J
. sente para ser afb:ado ao logar

\ do costume e publicado pela inl'�'
. prensa. :

Blumenau 18 de outubro 1944
VictorÍno Braga

Oficial do Registro Civíl.
***

Edital

S I il E O f. L t & C i s, -- �2oi�IBawa .. t�®��ie
.-:���� {;-�:t>:--+-'-�-:�-���� o Il>:_*-�_.i>-+'�i,}_�""",,;)-�-.

� EDITAL
"t1�!;!��q<1'il� ��ff.I"""����fi�.�@ II v.� .<� � 4 - � �a lfi'!.;\'\4- f';' ",,�,n. ... .

'

h h!;ll!Iill� ���6ii�í'j.��k!;]fjt1l>
I
L� � Hl.ll ue ír"rv ttt:iS; to Faço sabe!' que pretendem cax

Comprl1-se qualquer quan-] 0"'0 h 'DrV 1 o Tabelião da sar se: Adolfo Guilherme Koel-
tida � , I l' -I'

.

D ,,"1 " tu L1 '.' • ,,-, a'� ". S d' EI1 ane ce n nos ecauvrue'. Comarca n'" R!"lTI""'3" na Iórrna bel e Vera tau mger. e, na-
I e _'. !\. n

U rt .�1 .._ ...... u_u� �t:,..l. ii-lf � U cs
-

P 1 -, .. _.

n_:ormaçoes com 0E1,a .....e da lei, etc.: tural de S�o au o, n2s�lUo 110

dliç�o .. =:; .. _ ..

_

..

-\1> f�z, sabe!. que existe em seu di"�. 22 de )ul�o de 1�2r'. sol-
., ...

fi

(ç, � + .(0. � �." cartono, afim de ser protestada lel,,?, meC;;n1co,. domlc,.lmdo e

Obietos n Ven{Ha' por falta
..

de �allamento._, uma r�s.ldente nesta cldad:, fIIIm 113;j w � 'V lo.) &;'. •

nota p"OmISSOn3 no valor de gititno de Adolfo Ko ... lbel e de
1 Comlnhonete, Chev�ület, Cr� 552,20, vencida em 30/8/1942, sua mulher Anna K?clbel. E!l�!

Rarnona, de 1 1/2 tonelada, Emitida por Mnx Fcddersen a natural deste Estado, nasorca

com chapa. I a favor de Paulo Fischer. no d�a 20 de noye':�:bro de 19,22,
.

"·1
E como n devedor reside solteira, de profissão domestica,

1 SerTIH'H1, completa, hl �' '.
.

'-'ri \. \I U • 1.

dnrniciliada e residente nesta
..,_

1· ...... 'or'_] rI·... ce·p pel: urescnte o •

I""a.Ul.'''11 com bnRQ., F'P'"iT.' "".'
,�"

'H�._ u_'.
_.� ...' '-'�'_

..
''''

.

f'lh 1- ".,. d L d
-

�4 •
,v:., .. ,;.

�

{� v,,'
<]

;.�:� intimo do respectivo protesto, cldad�, una egnrma e U wlg
ta-, e íuapcclonada com 'llh} PJ _, .• • 10

"

0..... -1' de Staudínger e de sua mulher
f .... de 1':0 ",t .. �. 1 ,';" I o,l1<11blatl, '01 oe ,,.,L1Uro e

.

U
"

«." UI D me •• iii, ue pID110.

11944.
MlI1l1a Staudmger.

1 Serrasta, com Ierrrigens O Tabelião: OTTO A3RV �p'resentaram: �l:'! documentos

inferiores, com quota de ma. exlgido �elo artigo 180 do Co.

delra míxta 1· digo CIVIl sub no. 1. 2,
.

e 4,
0..

ir' diJJ' Si aígnem tiver conhecimento de
1 Moto!" eletríco, de I3 H. .� "'.1iP ... " exlstir algum Impedimento legal,

P. Marca inglesa, de 14'10 .t1'ttfJiiin ,ll..ljU9 acuse o para os fins de 'direita.
rpm. .fvdiJ dhem' E, para constar e chegm ao 00"

J O",� conhecimento de todos, lavro o:
i"íüiió� V(�M;rVGQ presente para ser afixado rio lo·�
ot'ErEno SEGUQO

gar do costume e publicada. pe"

lia
imp!'Bnsa.

Blumenau, 18. de outubro 1944
Victorino Bragff

I Oficial do Registro Civil. i
'*** .,

fDITAL

iA;; i "OS!

de folha, madeira, ceh5!�ide e pano, oferece a

ILLY SIEVERiCasa

1 Locomovt'l, de 16 H.r. I1 Cont.ador A.E.O. de cor·
rente aHerntda, tipo fI. 7 de!10 ampereB) 220 vfJif, 50 cicIos,

I'com 1.500 rprn,

Motores elétt'icos, Tl"ÍÍ8Si·
cos de 0,6 a 10 HP,

Industria Boneficiadora GasparansB 8. Â.
Assembléia Geral Extraordinária

Aviso aos Acionistas
São convidados 08 Srs. acionistas desta sociedade a

se reunirem em Assembléia Oeral Extraordinária a l'eaiÍ
zar·ge no. dia 20 de novembro de 1944, ás quinze horas, na

séde sociâl afim da deliherarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1,0 --:;- Renuncia do Diretor-Gerente.
2.0 - Eleição de Diretor-Gerente.
3.0 - Assuntos de interesse social.

Gaspar, 10 de Outubro de 1944.

RODOLFO VIEIRA PAMPLONA
Diretor·Gerente

----------'---_ .. _.�.

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



Um gra� e cotejo para dODiingo
Ao que parece, os afeicionados do esporte bretão em O segundo prelío entre Santa Catarina e Paraná, que·

nossa cidade, terão ensejo de presenciar domingo no esta- será efectuado d{]miogo á tarde, em Curitiba, vem sendo
dto da Alameda Rio Branco, um sensacional. cotejo. E' que esperado com a mais viva espectatlva por todos os espor
a dlnamlca diretoria do Oremlo ESportivo Qlimpico. com o tlstas de SlJ.l1tn Oatnrins e do Paraná.
intuito de fnindar os nossos esportistas com um magno Enquanto os catarinenses apresentarão o mesmo time,
jogo de futebol, está empregando todos esforços no senti- os paraaaenses incluirão' posstvetmente

.. NOO.'lACA(}fõrOMAG(J.OSOINS.HMOCO"nCA.O
do �e tra�er domingo á esta· comuna, o forte e Íamc�o Servilio em lugar de X;WÍGf, que domingo ultimo fr.i uma

§:líli®í*S>Y�.:§'lí� I conjunte ao C.af.los �enaux, ex Bresquense, para um anns- decepção.
®••:t-.�-.�.+:�n.�.-••-.:.·.·.;(® ii toso com o seu XI títular.

" � Gr�·�_��·�.·�i"t:•.��'t-..__(B':��__�<tf.�_,)�O�{\;.:>�!J!�of>�<)-{>�.:�-.....-.�.-�-.HG
ri.· A· 'e

..

'"

t I � .\1.
Estamos certos, que se tal cotejo venha a � ser eíec-

; ..
. a pJ .

a .-fI tuado, àeix.�ará satisfeito o mais eXigente. espectador, pois O Aimoré exibir-ae-á domingo em
!+ . ",....,..: ambos o� clubes são j;].tegra�os por

. eléID:entos de real lnd "'" i � I� .

. � valor, t31S como Mussulíne, Pllolo. HelIo, Dirceu, e Sarará,. � UI t:4 r;;;:.
.

ii. A casa que tem todos � por parte dos hrusquenses e Valdir, Piska, Longo, Nandluho, Com o mo de enfrentar e valoroso
..
"onze" titular do

= artigos do mais haixo·� Bodinho, por parte dos locaes.
.

.

.

Esporte Clube Internaci{)�3J, (�p;verá seguir. na manhã. de

�
lJr.eço

ao mai.s aI.to
.�..•

-.-.�.-.•-�-..-.-.-+ o�-'g-� :<fi'--.-��.-:iS-e;-.ld(m�[lg.o pfi�a 8.

p�(]gr�8gU�.�a
cidade d� Iudalal,

uma..
dele-

_. 1:. .: Fia Flu o grande cartaz de domingo gaçao de futebol ao Aímoré Esporte Clube.

I Grande sortimento para·:·
13

�
.

•

•
..

S A Yi8H� do cl�be lo.cal � aguardada com viva anele-
:+.

.

' ...� nO RIO dade pelos desportistas Indaíaleuses.

I I L F III T f S . E .A parttda de ffiaÍ(�r atração de dÜ,mingo DO Rio de é)-t.'f��',..,��<!>�"($�$,,�".�i}+!�® o ê)�•• ""�-.·��".+�.,,-,,,,!...+-.-..+-::...e

Rua15 de Novembro 505
� J,aneli.'o, e � que tr�Vlil'B:0 Flamengo x Plumtnense, respee- Emillo sara o centro ...médio

.
' .: tlvamente líder e více-Iider (In certame caneca. De pessoas radicadas ao Aimoré Esporte Clube, sou-

� fone 7011 � Essa sensacional porfia que será ref.!-Hzado no campo bemos que é pensamento da direção técnica daquele gremío
®Ji:U'+.��•• 4'_._._._._��o.�-::��.]i.e

do flam�ng�, vem ,despel·tando um entuzíasmo Ior� do eo- reíorçar o seu time COm O concurso do famoso centro-me-
. .

mum, nao so no RtO, como também em todo o Brasil. dío Emílio, do Palmeiras .

•-.-.-"-"-�-.-.E="-.•-.O <!I--+-if-.-:+.-..-+"'""...·_..-. I Não resta duvida, que será um grande reforço para
O Ipi ranga voltou as lides cestobolisticas I �.�·.a}vj:c..,e�!�;.e.':�/l il1cl�s�� �o '�?olore?" Emili?,. __ . __

Depois de longo tempo de inatividade. voltou as lides ",,9i'_�_��" ,,<1; "-��:..,,,#,ey, :�jO ���$��.!'<H�••��'{f tt

cesfobollstlcas, o valoroso Ipírauga, da Itoupava-Seca, par-· �ii1arc!ho D�as X Palsandú
tícipando

.

domingo ultimo do torneio do . Aimoré Esporte Dlsputanrlo a ultima pugna do certame da Liga Espor-
I Clube, tendo uma "reentréa" feHz 1 Uva do Vale do Hajay, empenhar-se-se domingo á-tarde em

\ ®••••!i......-<f•••-4i� .... (>:4i.Go �:.·....�...�+-+-.-.-+T;��oi)H.� ItajaL os Iortes times do IViarcHio Dias e Paisaudit.

S. R. "João Pessôa" .

Trat�nàG-se de .um duelo em que estarão fyente � fren ..

A novel Sociedade Recreativa "João Pessoa", ÍIHa te dOl� .�l�a�!;:,. � ::.� s� preV8!Jue �,�sa p;;�rhda seJa uma

efectuar amanhã á noite, nos amplos salões do "Duggen",
das _�iU<: 1:;elLwA�n_t:li.S .

do. eertauIV .d_R_ . .u��� � _ _ _ _

com inicio às 21 horas, um animado soirée dansante, Il ���. "'+�(>'!lo��.*.�+�(>.��+""�o �H-��+;e;.��F��.��*••�.�<tíifti

qual promete revestir·se de grande brilhantismo. BaIle daPnmavera do G.D. Se Lourenço
-- Da secretaria daquela simpatica sociedade, recebemos

.

O s[mpaHco clube O. D. São Lourenço. de Rio do Tes-
um honroso 0onvHe, o qual ficamos muito grato.

_.

to, fará efectuar na noite de nffi!'1ohã, dia ·21, nos amplos
.�._;_.-.-...-.-.l'E.-..-. o .-+,'-:';<E!.-.-:':-�-�_.•-+ salões do "Oaucho", em Rio do Testo o grandioso Baile
.. � da Pl'imavE'i.'.fI, com li eleição da Rainha, o qual é esperade
i U O G·E ·RA·L � com desusado entuziasmo pelos seus associados.

I .

.

.

.. ........ ..'
..

.
I Essa reunião dansante será. movimentado por um oU.

.. � mo jazz.
� - DE-. ! Para assistirmos esse saráu, que por cerfo alcançará

1. ROf\�EU VIEIRA l Plenod exHo, recebemos um honroso convite, o qual
To

" agra ecemos,

l PEÇAS E ACCESSORIOS �

� DARA AUTOMOVE IS l ;�-�e;�-.-�-�-�_�_� o �-�---�-if-�-:4t-�5i3-.::::-� -;:
I.. 4 ,. n R m � a •. � .

•

� L �
T

r.. Rua São Padlo, 1 1. �I: ���fB...
· fJ flg �t

..'�P.·l��I�.. ���.·.��..g.�m-'�r.··· tf.,a :"'1:
� '- .... �.h�i)� ih,B ��IJ� � \:9HB iRU�fJ I � '.

L.���.-�-H� �-�1l�:�H��.H_FH��_: I t -:,C(;;�;;;-;;:;:)S ;;;:108 "::(0Ú:;ia t
mê@ii§iiiiMi%�$8m�AM"üNl�",*,.í@@$gl'r {' • L f.
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Rua Carlos Gomes RIO DO SUL
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Compra e Venda de Ma:lairas pala todos os fins
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Telefone 1.249 I I Madeira -- Fumo - Queijo - Arros - l'.l!anieiqa - Banhei
",,",,""" ...__ !ii � Compra e venda d'3 qualquer produto na praça dê São Paulo
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RELMUTH PROBST
DENTISTA DiPLOMADO
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SERVICO FUU?IDO E GARANTIDO

CONSULTAS: Tel."í:à e Quaria-feira - Sexta e Sabatio
ti ij A 15 i] S fi Q V li M 11 ti O. 742
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to. o seu radIo. com esta ano �
� lena o seu radio terá uma;:
� recepçãO perfeita,. ;.
1: Peça. hoje mesmo uma de-:
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Papelaria
"M ELI M"

Atende todos os serviços de
Radios receptores

Sel'viços RapidQs e Gari!llti�QS
TE�FONB 1395
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É esperado com grande interesse

Sempre foi e continúa asar

elhor
IBi §lt"4W1.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Prado do Rio, La
e Rapsodía

encontra-§e a v�nda nas
farmacias e Drogarias

Club Blu enau
Assembléia Geral Extraordinária

.

Oonvída se Os snrs. Socloa deste CIllb para. a Assem-!bléia Oeral Extraurdínãela, a ser reallssda no dia 2D fie
'
.. Outubro ná sêue do Club a rua 15 de Novembro nO 366 ás
'·20 horas. Assuntos diversos e eleíção da nova diretoria.
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Banco Popular e Agricola do Vale de Itajaí
De[JCtsHo à disposição -

Deposito Popular
C/Cts. com aviso de 30 dias

',> " 1'" 60 dias
Idem iã <J� 9(1 dias
Idem Icem 180 dias

CIOs. Prezo Fixo 6 mêses
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