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Im
U

a mensagem ao, Congrésso
m' longo a ç

Roosevelt fala sObre a politica iRter�la dos
«Ao considerarmos o ,estado de J íntenaídade, Está em j06'G tudo I) ; objetivos. O ponto culmínantte I gímos ()OJ.11' um: violentll' ataque"

coisa da nação, a ;g1U2lt�r,1 e a B�lb que t�mo3 e tudo 0 que somos, I do. es!.orça, a12�11i.i:J foli atíngãdo foi, em grande. parte, ,possivel,
sequente paz H:;;uram em' lugar Americanos que lutam lOi1;;e ca: cIÜiS oras oepois do Natal. 0.;:;8,,: , porque ternos um supremo CDr..
predomlnante no pensamento de pátria conquístaram vítórias que: de então. passamos á ofensiva, I 'd O' 1 E' e 1""'\)··.0 ....• • . . • .I , • _

' l11an o. .()··en�ra iJJS' n 1v ""Lo"

t0\105 'nós. Essa guerra dzve ser o mundo Jamms esquecera. ( SaiVEl1GO a guarn,lçao d-e Bas- '. b·.., . ,','. .

travada', e trava.sz, com a maíor Não há duvidas sobre a vító, : üJ;:;ne 'c obrlgaudo os alemães afrontou esse penouo crltill:qD:

_______......""""......_................'"ID'v..._...........""""..."'..........,."'''''...''''y9!''"",_'''''''''.""""",,_�m ria Iha!. Támbêm não I.:.\tisten.l! á �eti.rada 'em. !oda' a .linha do eDm. admi�;"el caIm:a e goza de!
.

..:
.

duvidas sobre. o praço que ela I saliente. A rapiaez C01TI que rea- toda a m·íinna· oouflanca»..

II conlribuipift do. B.��il ,�."r� �

I
custará. Nossas perdas S2rZo I

�-�""""""'.... ""'" ....."',.,.

iiyaU 'II II U�ilI� pU � � gra-ides. Ieausa .am;�.d·�. Nós, � nossos aliados. lut.al\'�· Ij�''ª�a "Rrina Secreta" dos110 U mos juntos até a vitória Iínal :tl !2�W i' "'" II i

�.....m=' = "'�. integral. Vimos passar um ano mliadosque se caracterlsou, em coajun., II II!
to, por um grande avanço av'

""""
- . .._...........", r=-

longo do, camlnhn da vl:ó:da:
Entretanto esse ano terminou
com o revés para as 'n::lSSJ.3 ar..

mas, quando os alemães desfe,
charam viol::,nto'S oontru-ata

ques, SOb1'2 a Belgica ,ê sobre
o Luxemburgo, num <evidente
propósjto de cortar o centro ,lU
nossa linha.
Nossos homens lutaram com

indescri<;:i'J!el valentia 'e os ale-:
mães sofr.eram consid'eráveis bai

; E' o seguinte <O texto da par..
te xefuNJlt!e á politica interna,
�d;a mensagem enviada uh 6 pe
"1'0 presídente Franklin D. Roa..
"sevelt ao Congresso dós Estados
U'n�dQs da América:

o ex.presídente co tombía
'no revelou que partirá bre,
vemente para Bogotá, sen
do provável que não regr':;;;o(
se tão cêdo a esta capital.
Corista, entretanto, qW3 CQ114
tínuara como sub...cHl'etor ho
norário da UNRRA, até qU3'
seus :n::g'ódos p'essoais lhe
permitàm voltar a 'exercer o

posto �m carai,::r ef'etivo.

'Washi'ngtnn, 11 (A. P.)�

I«O Brasil é o país onde os

planes de fomeeímentos á

UNRRA progrediram com

maior rapidez», declarou, em'
entrevista coletiva á ímpren
sal :o sr. Eduardo Santos,
sub.díretor 'da Uníted Na-

tíons Becovery anel Recons,
trutioll Admlnístratíon. O

Si"; Santos declarou maIs
q1le :sua milssà.o :na Antériica.

Latina tinha sido satísfato ...

ríamente conduida.
Londres, 1 i (A. P.) - o

correspondente do c:Drüly
Mail» na frente orí.lental,
Noel Monks, anunciou que

I os alíados contam com uma

• nova arma norte-::nu?rk:ai1G,

ri do setor da artilharia, que

causa verdadeírs devastacão

I ao mmngo.

Acresc2n�ou Monks qU2 os

-����=--=--------�------------------------.,

alemães lançaram rum' forte
contra•ataque contra as no

vas posíções aliadas nas pro
xímídades de Beffe, tua Bél
gíca. Lançando mão da no..

va arma a tropa alíada le
vou grande vantagem na f,e..

frega, pois o hlliroig,Q come..,

çou a recuar, deixando o

campo de ação UteralmeJ'lte
.

juncado de cadáveIles.

._-_....._--------_.._......---_...�;�; qreZj

xas,
I�=

dos bolieiros
dado em cadela

ltiJe'ÍriOs Harold Sch�dt !f!. José:
Gabriel, . !

De :nossa parte, f�zemos' sin�
ceros votos para' q'l.1e {) cubiGulOi
venha i[i corrigir essies indivf*i
duos, pondo mn fim as S\:H1S1

desel>eg:antes iRutudles.

:1500·

IlUIOMOYEIS ,
DISQUE FONE
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'Juizo ;�a DirnÍtó da flomaruâ da BIUln&naU .

· CortóriõiJoão_ Gomes da Nóbrega
o Doutor Oscar Leitão, Juiz dê Direito da Comarca de

Bíumenau, Estado de Santa Catarina. na forma da lei, 'etc..•
·

.

faz 5l:jber aos que D presente edital de leilão público virem
ou dele conhecimento tiverem. que no dia trinta (30) de janeiro
corrente, ás quinze (15) horas, na portá principal do edlficio do
fÔro desta cidade. o porteiro dos auditórios levará a público
pregão de venda em leilão dos bens penhorádos a Erich fftie�'
zerireiter e sua mulher, nos autos da ação executiva para co

brançs de nota: promissôríaque por este Juizo lhes move Fran
cisco Pires Ribeiro, bens que são. os seguintes: ,.Dois terrenos, I

pantes do lote numero 9, sHuadas no fugar . Ribeirão Branco.
deste primeiro distrito E) comarca, medindo as áreas de 3.750 m2
e 12.500 m2, formando Um só todo, com as confrontações se

,ª.UitltSS:.. frente c.om.· 3.... estrada.. , dO.;.I
..ugar.·.R.ibei.rão Branco,' entre

I
111",1;1 é::l.l-IH!PUQ ....� ...e."J!M ,}léu,

terras de Henrique Kroéger
.

e quem de direito, de Um lado, e �;:lt."'lreJm:.'IDil:'.,;;."'_,;:i!:��<"�-:.v::k�
as llerte!lcentes. a ,Frederico Oh� ou quem .d;- direito, do outro" áMá+jfjojJ:"',�:�<$':_�:�9.:.fi:.15'�.li,�?!$�:��lado, sendo que ditos terrenos toram adquiridos pelos executa-

e .: .., fi\'lt;

1dos .por conpras feitas a Fre9�iico 'OJ:f e. �ua mulher, úonform,e �. "A .a. .. 0·.11"� �
esertturas registradas no c�rtQno do, 1 �fICIO desta comat�a, li- � llnbBua a; , I � .

vro nr. 3·L sob numero 10.910 e lIvro 0- \Il sob numero 13.668, lei· .
L. ít\'i

,

�; avaliadas a. razao de um cruzeiros (01.'.$. 1,OO� o metro quadra- t!!
,� p ... ; ',>

�,ç. do. ou sela: por Cr. ,$ 16.250.00 (dezesels mi!_duze�tose cm- � E a ante!l,a pref .. ,.dr: paI: �
coentà cruzeiros) o total' Dmacása de construção solida, cober- +; o seu raulO.":1�rr; es!a an �
!a com telhas de barro, dotada de ,uma arsa uma port�. e duas �. tens � :eu_ r,,�I� !:;a uma

;�
janelas Tia fr�te u� lado, quadro janelas� do outro ire�, com � ,�r ...c�pçao", p.•rh.J,�, .

•
�

uma porta e uma janela no lado dos fundos, sendo as Janelas [ti PeÇ", hOJe_ mesmo uma d� !$i
envídracadas casa .esta encravada no terreno acima descrito, aVI! !:I rnonstração em sua casa. �
líada por Cr? $ 18.000,00 (dezoito mil cruzeiros); Três ranchos' ftl h��erma�ii®s ç0il! IJ sr, Josà �

desor ·b·' t
.

d .." _,. lf! GaUlem �gran es que servem para a .,� er . ga. os e para oeposlt� ue xar \t>I Pua. São Paulo. 9 !�
que, cobertos com telhas de barro. em bum estado, acímentado � .

Blumemm I�
· e devidamente instalados. para preparo de xarque, dotados de @

_ . _ " __ . , " .' .• , ., ., .

�
tanques- ete., tambem encravados no terreno acima. sendo que e�4i�i!l·n�n·��·�··,íf.:��"'0
dois sã!) construidos de madeira e foram avaliados por Cr. $
3.000.00 {trf's mil cruzeirosjcada um, ou os dois por Cr. $ ...
6.000.00 (seis mil cruzeiros], e outro é de tijolos e fói atraliado
por Cr. $ 6.000,00 (seiS mil cruzeiros), sendo que· todo. ·05

bens, ,englobadamente, estãO avaUados por C., $ 4Ó;250.00 (qua·
renta e seis mil duzentos e cinCpenta cruzeiros),

.

arhando�se (;S

mesmos sob à guarda do 'deiJo.sitário particular cidadão Artur
Ramos. J:. quem !'lOS mesmos bens tiver itlteresse e qufzetrarre'
matar deverá comparecer .

no local. designado, dia trinta de ja.
neiro corrente. ás Quinze horas, quando terá lugar o leilão, obn
servadas as, exigenCías e formalidades da lei. D3.do e passado
nesta cidade de :Hlumenaul aos ires dias do mês de janeirc de
mil novecentos e quarenta o quatro. Eu, {ass.): _-' João Gomes
d,a.',Nobrégá, Escrivão, o fiz dàtiIografar, conferi e sribscrevo.
Blumen<iu,em (3 de janeiro de 1945, .(ass.): Oscar Leitão.•Juiz mi ,,� t' F' rlA I.
de Dir.eito� Uma estampilha estadual de Cr.2,00 mais ,a taxa de b8S 1V1�n 9!U�$ a ma tiOr ;

Saúde.· -,-:"-;,conftére. :tIO!1l O'· ;origiual. aUxado no lugar·· do. costume,

�.J" do que dQu, fê; i
.

.

.:..
r.!

•

O
...

A

.

I �;,:.�';!:.l,:,!:>:;;:.::�
_ ,.

.' O Escr.: JOA@uOMESDANBREO. =_.=--.-.--=-==---- __

I
IraIBalh'Hr c®.m I BkU��O Ifl8fUUi�· fi 'rtGRICOLi 00

VEiíl DE lifUIU, é ENGRRta.. ! I'l'AJAI' - Rua Pedro Fe.rreira nO,,� .�i72
nU:f9 t, Eia;i'i�u.ndo iBe fih!" .......,..__�nn.!iiili4Ii,l.M SIl'_HN�ii!�lEIE""II!II!l!!!l!NiII!IIIIlI_A!1it"

.
'. . � .

f.�OC;iI!!I1��piadora�;��d&r�
COMPRA ...SE

I\4ddelPCI$ 'em Toras
,-.;:. ,-

- ,. "', -

�,
.

,
:

.

.

como, sej� BAGUASSU,·· CACHETA, IUCUIVAj UJCU·
. RANA,.CfDRO, CANELA,., PEROBA te outra qualidades.

"'.: Rua,1: de Setembro,

_1
.. ·.·..

�:�

.,

n DA····UL N'.·.·�.'T.··.·� Consignações.,. L� III '" � � ,. CoIníssõea
Conta PropE'ia

Madeira - rumo - Queijo - Arros - Manteiga Banha

Radio·
Vitor

, de . lodos os tipos IS tamanhes na

Casô do AIl��"'H*lCMno S. A.,...

Men;uda de Aútomóveis
Rt��-'o 15 U' <.1.87

-- ·l�eadro Carlos Gomes ..

EmpreziI f� G .. Busch

HOJE - &aallleira�
Em 4a. RBcitil do Assiuatura Pela "fi

;1COmpaflhia .'
Brasm!eira j

, de O!Jf,retas e
COI�léiiias �iusicadas
Direção de Cezar Fronzi

A Opereta em 3 atos de E. Kalman

Princeza das Czardas

IinUiB�bã 5ac Recita de Issigiuãbmll

A tasa das 3 enjoas

UI
Jlstji)heilleilln CDm "Escritório de Advm::aeia." nesta r;i�ilde, toma

Iil Ubm:t!l!de no cfOfe!::er-Ille rever9m::Íosam:mfe os seus préstimDs. quar
em Causas Civís� Gomerciai�, Penais e Trabalhistas; tIUef em Praees
ses da inventario. ij1!i!n" Ui! cOllstiiullCão de Societ'f.iildes Comerciais:
Quer na ieitura lie Contratos,

I�.L�m��rei�nUi!1 li> RUli 15 DR NOVE'MURO. 828
.

U Uil.'II�iliHU fUNE. 1205 - CAIXA F" HIO
':.�""""".""""''''''''''''''.........�...!!m......_;a".",..'ulDllrpa.....s:'..""""'''''__........''''ôldtIi'''''''''I!''IIl]JR_gjj""""',.......__""__

"I •10th 1

ADVOG,f�DO
ARNO ODEBR,ECHT

com viagens regulares entre Itajaf - Santos

Cab!a p05tiil 36 - E�d" l'e!®gr. nGuiClcrr
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Illô,· li, II! espa isl s!
..

Para. que os desportístas pus. I tre Caxias e Palmeiras, fi se ifea.. go, ás 5 horas, 'do Café Pingu:i'rti
sam; assístír O segundQ duelo en.. I Hzar domingo em Joinvíle, vem As respectivas passagens já poJ

�����(;l�������������������� •••••••r.:��;:Q�-.::;;�m.:• .;".�.1 de ser organízado uma lotação. den» ser adqu'e'rldO. ).1'0 rereridiQJ

1� CIDIIDE Social �i) de oni:S qu: rartirá
dmnin-\ Café., •

�ersari��Crollc Esportiva.
Oomptetou ontem 2 anos p

.' ..
·

Rio,- ,Realhiari;,s� !dj� 30 de ��a����!e %r�������ã�a�;;�: �!lh.�d�de o '1enin_L 'dAzor;:ar'l
rorrussor amistoso para domingo,

mês 'p. P'�, 'no gabinete do ":di.. Iei,:ro�amedcana, Que hoíe se faz %. �·.o sr. ,?Sé e Ta,' .

un- no campo do Bandeirantes
- J c'tOnano publ'tco municipal, I

' .
> ." :

reter da' Central do Brasíí, o sentir em todos os setores, co. e de sua. e81JOsa. Da
.

Gilda. Um espetaeulo bastante Intel essante terá de Spl'eCl!UI

ato de asshíatura do ímportan- mo melhor stnal da compreensão Leâra.
- ,. .10 puptíco esportivo que se dirigir na tarde de domingo pro-

te contrato que a Central do entre os dois povos, que se ir.' Fizeram anos ontmn: I xímo ao Iongíquo estadia "Arnoldo Kirsten", em S�Uo do

Bnts'il acaba de firmar com 'Uma manaram na mesma luta. O con, _ O sr. Emílio Pede'rnei.1 Norte, onde conteudeeão os coesos quadros do Bandeírantes

grandé organização técnica nor, trato assínado com a Eletrical Tas; figura bastante retaao I;
e do !-imoré. ambos desta cidade:

.

�

te.;americana:; para aquisição de Export é para o fomecímento de nada em nossa sociedade. Em �e tratando �e um cotejo onde estarão frente á

material destinado ao prossegui, 15 locomoüvas eletrícas e I{) 'eq.uJi\. Aniversariam-se hOJ.'6' I' frefi.te
dOI:?! quadros õtlrnamente preparados e que preme-

menta das obras di! maior lágen pamento correspondente á mon-, .:...... O S"\ Bruno Malu�ciw, tem brindar o publico' com um jo�o bonito e produtiv<?, é

da do plano de eletrif.ica:çãiO, tag.e� de três sub-estações e cín- residente em Brusque e pes-
de se crer que I(} campo do Bandeirantes apanhe domingo

tr:açado pela admmtstracão 00 seccíonadores, destinadas ao soa muita" ber..quista eml à tarde uma glande mussa de esp_�ctadore�
Alencastro Guimarães. O major fornecimento de energia para o nosso meio.

.

i J
,.

P t f
.

d I bl
· 1

EW1c'O de Souza Gomes I ao trecho que vai ser eletrificado. __ O sr. LuizZaguini, fun-! ose era ave orml ave ar Itragem.
�0,.....:t...�_._..._.,._._....�,..,.".,...�.�E)a a._.�"._�._':._._.,._9.._'_"."_._,,.,.e oumorto da tirma Bauer S'"I 0, nome d.e José pera. ê pai' demais conhecido 6.m

�, I.nstitu to, M',e"d."co Dr•. CAR'V·ALBO � .A'f de /lafai.·.
' nossa cidade. pois é o arbitro numero r: da Liga Blumq-

""
',," Vi"8j"an'tes

. nauense de Desportos e quíça do Vale do Istajt.

I
- ,.; ...,. "

Como todos já sabem, JOI;é Pera e Benjamim Marga-

nia'gno'sf"cos Cl,'fir'C'os
.

- � Em v��'l.ta a pessoas de rida Junior, este também Um bom juiz, foram indicados pe·
-

I "
-

i: s'lfa tamiüa encontra-se nesta Ia L, B. D. para a formação Jo respectlvo quadro de arbí-

,'!il Metab?lismo bas�l. - Eletrocardiografia. - Labora- � cld�de o sr. _Dr. Artur .
.&po·j troa da FCD, para dirigirem partidas do Oampeoneto Esta

. torio de AnalIses (sangue-fézes-urma, etc.) � lom� Bussi, en.ue:zhe'tro e dual de Futebol. E dos dois. José Pera já. fez sua estreia,

� Pres'l.�e"!te do S'tdu;q.to dos reteríndo em Rio do Sul o grande encontro entre MarciUo
Clínica especializada de Senhoras : Maqwmstas na Gap�tal Fe, Dias x Concordía.

(perturbações menstruais, estertlídade, alteraeões se- I âetal.
. .

TEVE FORMIOA.VEL ARBITRAGEM!

,.' xuaís, incômodos da adole cêncía e da idade crttíea, � .

Ao »tsitante as nossas boa_s Falando á reportagem esportiva de .,Cidade de Blume·'

inflamações genitais,' etc.j !,.. v'lnda:;
com, votos de teli« nau", sobre a conduta de José Pera, um alto mentor do pé·

v; esladza ent�e nos. ból riosulense a,Beiro se expressou:

'Q'
Alameda Rio Branco. 3 - i1lumenau - Tele!one. 1202 � :- Em v'lagem de.ap_er- �- ,,0 reputado juiz José Pera, da Liga B.lumenauens9

i'J.flEt:"DlD.:'.':I.�L':::,�U:íQ::f:G), 01��.�.:-.��n.�,o�:':.:.-.:�1$.0 fe_1çoamf:e.n�e el· esp.eczal'lzl( de Desportos, designado pela mentora mQxIIDa da Santa

.

,

çao pr? 'l.�wna , segu�u ontem Catarina para referir {) jogo Concordis :li.: MareiUo Dias, te·

I' .·d·. ",' I III. .

•

& C
' • com,g dzstl�O a Be.nto Gonçal'l ve uma atuação soberba, não dando margem a que hou-

n 's" ria" rC'lo ves, no !1�o G!ande do Sul, vesse uma reclaillacão siqu6r. quer por parte dos 22 dois'

•..'. ' ..'.', I o'!1-e . v_zs'ttara as. zonas de ,jogado,re�, quer por parte da asaistencia. I<'oi oriterioso!
.

•. .

. V'lt't-1}m'Wultu'ra�. Q 57". RoUI honesto e impsrcial".. .

,

Venda de Jecldos populares Odb1'echt! Asszstenle da �s'l ' Assim. vem o referido apitador de se consag:ar mais

Nas feiras livres do Distrito federal
'

fOfam vendidos cola Nac�onal de Agronomta, a.inda no conceito dos meios IutebóHsticoB d.a Santa Ca.

na 2a. quinzena do mês de dezembro findo, 247.366 metros que, co'f!! o Instituto d� Il'er� tarin3.

de tecidos populsl'es; nas da cidade de São Paulo, 153.410 r}'te�tf!çao, lhep_roporcwna? Por esse motivo, enviamos ao José Pera os, nossos 8h:�
metros; nas de Niterói, 48,310.80 metrot; perfazendo 'um a v'ts1,ta: • De�eJamos Ih fehz ceros p8l'8bens � tarnbem LBD. por ter fornemdo um 8!bl.
total de 449.163,80 me'ros.

'

.

.

I e prove, l�osa vzagem.
. I tl'O.

que sabe hD.mar o bom nome de murns,
nau €sportn'o.

R',
.. .;..

d" t' d
. NaSCimentos .

C II. D Ja I d II I
,

equlssçao o es oque ,

e azeIte Com o nascimento de um' onse 110 nelSlonal e uesAor os
N,a rUniã.,.O da C,0,m�ssãu ,CO.D.SU1.UVB.. do. Abastecim.9.nto, o robusto gm"oto, ocorrido onte· ! . E:lO I T 'L

PI .

sr. Mota LIma anunCioU que, em face do desinterêsa dos ontem . no Hospital Santa . A
importadores de azeite,. requisitará dentro de alguns diaa lzabel, acha-se em festas o ."

.

r·
. _ _ , <': ' .'

todo O produto que ainda se encontra no cais do pôrto. la1' do sr. Carlos Henrique D" , 'd -d-=' , 1
'.

1!..�' '!ni
,

.

.

.

J1 d
. "

e VI' ienl u sen l,or j,YLaru",
e �'tros,

. benqu�sto (arma- Laoombe, Presidente do Conse..,
e.eutzco•.estabelee�do com l_a- lhu R-egional de HeSportDs do

Menor boratono e anabses no bau", E tado d'i> S ," C t '., 't
ro da Velha e d s

'
S

•

t: an.a
..
a.an:na, or-

, e ua exma., no 'p'ubll'CO ou'" 'nús tOTIno� d'"
esposa Da Rosinha jjtJ, d

" ",:,. - -/
'

'.'
�- � ..",

TO!). * Nossosp'a�abe
e e�

I' Delrber�ç�o ;n0 20�_43, do Con

_______,n_s._._",...... I
s'8lh'O NaCIonal de Desportos, as

I feder"ações; 1.igas .

e '

a,sSOdaçõ,
'88

(clubes) do ESWldo, para qUe pOS

(0:u!;: ,4' ,kn. ..ctJ-7V.,eIA.D: fsam fundonar no CQnente ano,

I dev!erã� soH.citar a iest� CDnse�
! lho, ate ü dm 31 d,e,lma;rço prü�

! x,imo, O respectivo alvará (le fun
� I Clonamento.

I

ti DE . Blumenau, 12 de

I�

de Blumenau Janeiro de 1945

Quinze IQcomolivas. elétricas
"

para a central' do Brasil

ExfralO
EIZEl

PI'ado do Rio, La
e Rapsodü1

enconira ..se a vanda nas
farmacias e Drogarias

--�����----�--------------

Companhia Brasileira
de Operetas

COm a instalação de uma Subiu hontem á cena a Iloja á rua 15 de Novembro, opereta em 3 atos ·Camponez
ao lad'O da Agência de Trans· Alegre. A peça loi desempe.!
portes Ristar, onde serão VEm· nhada 8 contento geral. ,
dídos os 'artigos da Fábrica Para h.oje está a,nunCiada,de Espelhos e Artefatos de PRINCEZA DAS CZARDAS
Madeiras Santa Catarina, 10- uma das melhores peças dó I'ea,liS�d.a a, , �ua M,inas, 06raj�, repertorio. A�anhã: A ,Casa'
esta mdustrIa vem de enrl- das Três MemnsB.

.

quecêr o comercio local com
IDais um !>em aparelhado es

tabelecimento no gênero. Nos-
"sos parabens.
.-��+:_,:.�,..-;+.�..�..-._,.,

Parque "Estrela
do Sul"

Com o propósito de: agra
dect:l' a noticia pot nós vei
culada sobre a' estréia -

em

nOEeà cidl'lde do Parque "Es
trela .do Sul, estiveram ontem
em ,'visita a 6flta !'edação os

SfS; Fabiani; CasUlho e Milton
CaMas (Jeea Pitanga). repec·
tivamente diretores e artista
!lo 'popular 'centro de diver-
sõaL

.

Novo estabeleci
mento comercial

palmira ,Silva
jII.!!ft ;

",,'i.�

nuem: ,no gozo pleno de &eus

di,reitos.
O :não cmnpr,imento ô.;:>SSl! de..

lib€.rrução importa, além da pe4
na d;e suspensão teniporar.ia ou

definitiva, a ele multa: dé um ,mil'
cruzeiros (Cr$ 1.000,00), r;eallc.
za;nd{)-se a cobnin,ç.a nt�diante

guia oe pag'dJ"ll'e)110 á J'ep.artio\
ção feel'eral comp.et.el1te.
Todas as informações s;:rão{

pl1eStadas pela Secretaria. destJeJ
Co.nselho, á Rua Jooo Pinta, 32,
todos lOS dias :nteis, das 10 'áS!
11 ho.ras 'e :das 14 ás ·16 horas;
Secre.tar.ia do Conselho Regi!D..

naI de Desportos, em: Florian'U"1
poUs, 3 de janeiro de 1945.�' , .

(Flávio F-errali) CC

SecIleta.rio,· {., i�

Outrossim, faço .ciente aas que
obtlveram: ALVARA' no an::J de

1944, deverão, de âLOrd:) com

. o Hem 4,Q daquela D2lih�1-alção,

I renova.Jo, af:im"fle-que oont!i· I

" IN O I I N II I S II a II

i . I Em disputa da segunda rod8.da do certame du. FeD.;
! prelião domingo, em joiuvile e ltajaí, respectivamente {}8

t ql1adl'og do Palmeiras x Caxias e Conàordia x Maf�mÓ
li Dias.
I

.

X

·1. Fala-;;€' que Ru�j, mano do forrnidavel zag4::il'G SChram"
IIngressam no Pali.l1€ll'us. "

.

ti;'

ExijaM o sabão·

"V"IR,GE}l ESPECIÁI.JIDA.DÉ"
da . elA. WETZEL INDUSTRIAL' JOINVILLE (Marca Regístrada)

..
,

.

O
.'

ideal para cDsinha, lavanderia a lavadeira
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