
ser-o co 11 tido
Rio, 8 (C. B.) '-- Da comissão "

EI
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I I do, flehado, visado, etc. será de-
doe juristas presidida pelo Mi�t S. "

&I
..Ç V,Ol"VidO ao. el-íllitor. se.rVindo.p�"nístro José. Línhares para. ela- , � ii E I ra votar. Os eleitores serao

borar a L,eiEleil:io,ral, faz parto p fJ. ..� ,"'. t','·.. t . d·d ". .;. D Ii!' d ,rI' w � frI'", "h

I
olassííícarlos por distritos.

.

.'. o Desembargador Vícente Pi'-i
. lhPhan

...

I1

.. e. e.n....
reVES a co

..

nc,e�l!la pe 9 esemoarga.ser ,.iCihDd� �nr�[i�.�.e Na

sua. ol.)inião.. .o
alistamento

ragíbe, de grande ,eXITel'Ílé'nCÍ3 sobre 9' alistamento @f1@;t.@��!l e. s��riD !li! !3nlil!lr���R I!f�a� �fi�ip��", feit_o d,
..

esse 1:10do não duraria
em pleitos eleitorais e uma das �ff�ll ..u§ ui! 1m I);j €I ilI�� il:!I�U� (f�... Vwlji \,,\ilI_i.lII G() d,ç • ".

.
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d
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' 111,11S [Le " 'raso

mais..

·

-. pTcstbl1.·osasfiauras da ma- rornecenam a tocas as reparti- encmcas: epoas es a IC ia sera etc. ra talta estes documentos I Q11f)"'0 ( apuracão opinou '0�

ções, associações, iÇntr�dad:�s Q'J�. apresentada .,em cartone acom- bastará a certidão de nascanento
I Des. c��:

.e a..,,, .

U" ·.dc�\'''ra' -r-.

gistrafura red'el'al. Este alto ma-
mercíaís; índustriaís, etc., fichas, punhada de.qualquer documento, com firma reronherída e acom-

.

J:,p.--:lf.·c�·lVOl'��"'i(}[h�)O,q "a'� :1'�,'�l.,.ç<.o-'''.s �'leoligístrado acaba de fazerá impren ..'

d J'
•

1 l't' 1 ti
..

1'1 _I .f' f' O
l'�.. " aI S ,,-e C'� �, ,

sa declarações
,

de grande sensa- -espeClaJ��S C011l5) nom;: uo e 'er;or, títu o le.'Bll!)l'U an 19O, .ccl,rteiT31 pannac a ui': 11l11� loeOgra.l:. ,I prop1'il()�local da -:elE':ilção e pêlos
ção tê que endmam as manche- em branco aíâm de serem pre- ra de ldentN:dade, profíssíonal., documento depois de regiístra- próprios componentes' da' mesa
tes dos vespertínos cariocas. �,,, ..� 'eleitoral.
Interrogado sobre a nova Li A proporção que 00 presidente

eleitoral, disse este jurista que da mesa fôr negistrando os vo-
a comissão não realísou ainda tos, os interessados farão o mes ..

a sua primeira reunião de. modo mo em folhas que lhes serão
que o que disser serão apenas fornecidas e rubricadas pelo prc-
ideias pessoais, pois fasem par- sldente. Os votos, depoís de
te da mesma dois emjnentes ma apurados, serão recolocados na

gístrados e dois eminentes mes- urna e esta enviada ao Tríbunal
tres doe'Direito. Eleitoral. Si surgirem duvidas,
Afirmou, entretanto, que :05 ob

E
mario Matutino os fiscais apresentarão suas

[etívos a E€J.1em levados em eOI1-
. .I!.: anual 01'$ 60.00 1 queixas acompanhadas com os

ta na elaboração da lei S3r&0
�

samestrai Cr� 35;00 I mapas pessoais e I{) Tribunal fu""
os seguintes: avulso Cr$ 0,30 I rá nova apuração. Provada qual-
lo r-r- ,B'revidade Iaciíidade _'�. .'I!!l. �

.

'._.�.= �

I qU,er fal.sidnd·e ou ma íntençãc
� , - e u. - "'"' Qr�lllto das aSPll"tI.t"!'ves do V@l� do U-"-��I

no -alístamento.
T ""'Oi .(j

.

nas queu;:as veiculadas os seus

20 _ R
.

lez .

.
� BLUMENAU· Sexta-feira, 9 da M-;ço li) f9�5 . Dr.'AchiIies Balsinl. Diretor Responsuvel - Aao XXI- N. Hei responsaveís scrãe processados

apl(eZ na apuIflçao. --- =
.

-- ...........-- --
. ,

�. _ = �
. I criminalmente.

.

3° -. Absoluta honesndade.
O· I RI "1 l1li1

.

I '.'. mi P.!I

t d
'

tm ! Concluindo declarou o Des. Vi

l11�ua�t�e�� - �����ellt�íra�i�;' I p�el O e e� ora.! sera cer�a�o ue. o a� Qara� las I ���tep��ra'�;�: ���c!':!�� �e�;ur:
que tinha· uma lid.e.ia pe.ssOaI, pei.j IlIstamento rapulo e s.unples. dos (lHe Dai 1I11ere�n btiSlos ehHtoraiSS' carl�mas I horas ficaremos conhecendJ,o os

la qual os Tribunais Regionais de identidade ou carteiras profissionais ! candidatos 'el,eitos.

Rio, 8 (C. B.) -, O MJ'nistrn
------

José Linhares, nümeado presi- P"derosft al�n;u;, can�d'anse a"denté da comissãü encam?gacta, U U. (;�Uti .

ali:! �I!

para o pmximn ploeJi't'O, prestou; mo'�rlij.e fto'�t8 "d� Renoá ímpI'ensa declaraçÕe's de grani II:aO 5 � � � U
d:e inter,esse pata a Nação. Os alemães reagem desesi1�!i'ada�itent9J laEu;and� tr�pas
AfÍl'mou IQ. alto mag:i:strado que, panu�uedista$ em meio a lula

os documentos exiglÍ:dos serão os Paris, 8 (A. P.) - O :Q G.\
titulos eh3iiol'ais antigos, as cm' Aliado notitCia qUe <o ataque ca-, Pai'is! 8 �(A. P.) - As forças
teiras de d:clentidacle expedidaS nadense qUê está s·eado efetun� canad'cl1SiCS üüciarmn hole um

por re,pártiçõ<es dignas de fé e do Cüntra a cabeça de pO'lte ale ataque ás posições i!nimigas, em
as carteiras prol1issÚ(mais. Os mã. na margem oest,� do R�no Veen com um assalto froi1tal.
qUe não poss1.lirem qualquer des está indo mui!liO hem::.. Acrcsc2n�
tes documentos serão alistados ta ainda que ::.a referida caheça Q. G. Alliaclo, B (A. Pc) - .Aj
�de modo sirnpl'es e rapá:do. de ponie inimiJa está recebpndo resist'ei1ci,u alemã no s'etol' canaM

De I
'

'd M" ininterruptas ,granadas dos
c a_ro� !em s'egUd. a o.. llJms «bo 'Si) britanioos ii

tro Jose Unhaües que o voto se I J .

__._
ra secreto que 'Í) prooess:ó, eküJ Par:is, 8 (A. P.) - O Sext:.
tOraI será oercado de todas as Exercitv desfechiO li pocl2roso ata

garantiias e que a apuração será qtre contra a cabeça de POInte ale
,feita !i'mediatamente, para que se má na marg'em oeste do Reno,
conheça lõgo o eleito. dJante de Wessel. I

------------------------__--------------------

--------'-------__------------------_:-;:_;'�---------------------

II' r "ri co les o
pr p-em

mo, '24 (C. P.) - OUV�dIDJ t3m:ação do regime .totaHtario no
d'e Belo H·oriz.ontte, onde S�; '?Il� Brasil. Nessa hora de vitoria fJ.;�;.
cantl'a, pelO telefone, p sr. Pe� finitiva dos' principias democm�
{Iro Aleixü, o ultimo pl'esident'e ticos, ainda se pretende manter
da ,extinta Canmra,. fez essas d,e� o l)ais num regime r.h� servilis:'
darações, em torno da.pe?::,:nte 1 mo e escravidão.

reunião 11linisteriaI tê do candi;;., Quando foi desfechado o gol�
dato' q'\lê ad'01ará na. futurá e103í pe totalitari'o de 37, logo diecIa'
çã() presÍdiencial: lO que causa r-ei, em d-ocumento cJ.e� protesto
adl111rac;�ó :e espanto, na €xposi contra a traição praticada, que
ção de l11iQitivos, é {) proposilva aqueles que subvertiam a ordem
eviàel1fi1�' dó ·fazer a defeza da jllJ'idica do pais deviam estar iilS
Carta ConstítjlCi'opal de 10 d-� piracl-os nü sentimento subalt:�r�
povembro' de 1937, para fi' ins"'. no de per!.l!an�ençia nos postos

a tliga
Posadus bombardeios contra as posiçies alemães na

frente oriental - Ocupado o 'porto de Dewigu\1
: ilvloscon,8 (A. P,) - A�,ropas 1 comunicado do Alto Gomando
'l'Ussa's capturaram posições for Russo. Outras unidades est&o

titica.das. naz.ist.as ét? nor()est� de I progredindo na mesma {lr,e�:; .t�11Srettll1 e prossegul'l'am em sua do alcançado a margem onental
avaJ1çada rumo a Danzig, par-, ['

do canal costeiro de DswJi;{uyv
tindo de Kuestrin...Os canhões que Ieva' para ãlem de Stoêttin.
(1e Zukov estão empenhados --�

l1wn violento bombard'eip con� Moscou, 8 (A. P;) - As uni�
trá as posições ('\lemãs. dades da esquadra russa do Bál�

fico afundaram tres naviiOs
'. �í.osoou, 8 (A. P.) - O ror(�: i transpol'ves alemães depois de
d'e Dewiguy, na costa do Bálti\Co I longa batalha. Outro Jral1sporte
foi ocupado pelos russos, S2"" inimigo e um destnokor foram

gundo informa o suplemento do I seriamente danjlficados.

Nos suburbO s de andalay as

forças Indianas
Captura�a a cidade de lashio ..lluta··luIBirmanla

Chung King, 'f (A. P. - No..; 64:a. Divisão Indiana avançaram
ticias da fy·en'tle l'ev,elam que as rcipidament·e e chegaram nos su

'tropas chinesas oonqui.stanul1 a burbios. norte de Mandaby, a se
cidade de Lash'Ío, antigo entroll-l gl�?da ddade da. Binmrnb..
clúnento da estrada da Birma�\

I ..
�

nia' ,e chegaram! a cento e vinte'
milhas de Mandalay. De Lashio

as 1rvpas chinesa;s estão a tr'in..

ta milhas ao nOroesi-e d,eLi:shuw"
unico [lonto de ligação de estra- Kandy, 8 (A�P.) _ No seu
da ab.erta €ntr-e Mm�aclalay 'e a

avanço sobre Mandalay as forças
fro.nÍ'êIr3 da Indo�.Chwa.

I' l' t 1\'1[' 'd'.

.. lllC mnas cap urarmn n en ay,
Noticias da frente central da i . _

•

1
:. '. .' ., ". atem de outras poslço'es 1112nos

Bu.numa, sunultaneame,lte r"" .

'po <a' 'e A 1\.T 't'
, �/['.d' nn l', Ih S. o 1,01 e ue l'lllI} a

velam qUe as tropas bntameasj. .

inves1indo pelo sul, ao longo la�' fOI capturada u�na alde�ra no

da márg,em qriental de Manda...: selor ?ulest,e. As tlOpa� alllldas
.

llay, ocuparam Mandaya. ctestrmram lelemêntos ]apontes'es
---- que tinham ficado na retagu':1r.

Kandy, 8 (A. P.) ----, Ânunó:l" da alia.da, liiquidando.JOs em lu
se oficialmente que as tropas da ia corp!()�a�Qol1){).

Ka'ndy, 8 (A. P.) - Ofieialmen
t'e foi anunciadü que as forças
chinesas ,ocuparam Lashi.o.

J'

bar

dense está s,endo granc!'e, ell1';
pregal1do os inimigos tropas pa
raqued�stas, que são at1radas no

meio da luta. HOJe e'edü, ao sul

de Xanter, desfecharam os ah��'
mães um contraJataque wntra
as posiçõ'es canadenses.

ftUTOtI40VEIS?
DISQUE FONE

1500
A�Rllimit�i.t?l1 absolutamente inofensivo para
U��U.ã\& 'f.J1� pele. Eficiente proteçãO contra

eízel PICADAS DE MOSQUITOS E1

outros insetos.

l1ortos e feridos ena conseqil®ncia das bombas que ex·

piodham �Das imediaçlies do Pal�cio Quirinal
II Luta na Ilalia Roma', 8 (A. P.) - Continua posto de earaginleriros. Alem dis ...

pesada a atmosf'era reinante nes 30, numerosos carabil1i,�iros is:i.
ta capital em tomo do incidente lados foram surrados durant3 a

ocorrido d'ia.nte do Palacio Qui-; noite. El1quanto �sso, f:.üeceu

rinal, onde mais duas bombas ex uma segunda vitima do inciden
plodiram durante a noite. Unta te elo Quirinal. E' ele um oficial
foi lançada COl1tra um posto de

I polones que por simples acaso

l cal;abineiros no largo. d.e T
.. url.li�'., estava. llas prOX.imidades qUandoi{),le e parecia visar tall1.oêm unI a bO).l1ba expliOdiu. ;' : �

Roma, (A.P.) -..... As

tropas brasilei'l'as e 1101'

te-ameríca'nas do Qui'n
to Exei'cüo estão conso

lidando as posições 're

centemente conquistadas
ao inimigo, com o q�[;al
ainda mantêm contacto
de pal1'ulhas.

Pr8'íiram 8 Farinha Fabricada
pelo MOINHO JOltiVlllE

crgtic s
I"
111

Cr'uzei ro J

idéia
i

para que continuass,em a fnür
as delicias do poder.
Hoje, ainda ê o mesmo o mO-1

tivo ,inspirador da transforma�
çfio anunciada pOI}S os adversa
rios confessos das id,eias d,em:D"i
cl'aticas se propõfÇm reaHzar a

democracia com o mesmo Hm
de guardar as posições poHti�
cas qUê conquistaram oe em que
se mantiveram ±ndependentemen
te de consulta á viOntade pupular.

, Quem, ainda reC'entem:;nt� di,.!ziaf em proclm}la'ção demagogi�

ca, que o clire'��,o elo voto não! festou: (zO major bri:;:au,ei:ro,
mata a fome .e que () dir",j�to d::! I Eduardo Gomes impõ'e"'i3ie, pe
reunião nãoO educa nossOS filhos! lo seu passado, pela natureza ele
,embora s'eja notorio que, l1les'1; sua conduta, pela franquezd d'e
mo colhidos esses direitos, ha:' suas atitud'es, pelO s'eu patrilotis
famintos e l1lulüdô2s doe analfa.., 1 mo, já assinaladOs á custa do

betos, não tem autorülade moral seu proprio sangu,,� aos hom;�ns

para restabelecer' tais direitos e, livres do pais, c{)nl0 o cand1cla�.
<:111 nome deles( oDntinuar a ex to á presidiencÍI:l da Republica�
ploraçr.o que nos vem infdieHan O povo mineiro ,iotará 'cm Eduar
do.:)

I
do' Gomes, certo de que .estm'á

Quanto á candídatl1ra Eduar... ao lado de quem virá a5s:egu�
do GomcslJançada a(l�Ü \);;lo sr. ral' ao Brasil o reginl!e da liher�
José A!1J:::,rlcl()( assün se 111ani�.1

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



\fend7·�.�, I Tipngrafia B L��aria Blumona�H��B S. 1. • IPEROGY VERISSI�O·
'Vende-se lT,.afona'6pIl1ple,' A.ssemb.lela G�ral Ordlnan.a _.

DesPilcltantada Recebedoria do DislritoFedQral{M. da Fazenda}

ta. com grande .p-rpdu'ção. tra- .

Pelo pre.sente Ileam. eonvídadós os Senhores A.ClOOlS. Escritorio: - TRAVESA no OUVIDOR N- 21 - lo andar - R I O

tar com John.i&'-Cla. Ltda. tas desta sociedade para-comparecerem à Assell1blêul Ge
_

Encarrega-se com Efic;:icncia e.Rapidez de;
_ Rmr:S;;·P8.1Ilo, 269' f81 OrdiDári�, a. realíza_r,se no dia }1 de �larço . p'. futuro, Titulos declaratoríns - Naturalisacães - Retificacão de

,.,. '/ 'l'eh�ft)ne 1375 aS 9 horas, no escrítérío desta SOCledade para delíberarem Impostos - Registro de Comercio :_ Patentés - béfesa

lf'0- :... 0#**, '1
.
.'

sobre li seguínte
'... •

.., '. �i;f���,ios- �efi!���tr�ed!eDf;loll�as Servip��c�;a���! �
Vende se um' bar,. sítuaão Ordem do Ola: Serviços na Policia - Permanencía de Estrangeiros - Re-

:�p ponto bastante concorrido l0 - Aprovação do Balanço e contas do exercício gistros de firmas comerciais e industriais no D.C.l. - Re-

.:.e."•..
'

P,Dr prec.o relativa
..

mente de 1944',
'. gistro Civil � Retificações de nome e filiação -

'd
Certidões para embarque. .

,<,çôtno o. '- InforIllações nesta 2° - Eleição do Conselho Fiscal; .Registro de Criadores - Serviços no DI P.
-. �tiação. .:

'. .

30 - Assuntos de interesse SOCIal. Recebimento de contas no M. da Fazenda.
� ,.' .***

.

Blumenau, 25 de Fevereiro de 1945. • •
•• o. AltO Falante G. ARTUR KOEHLER - Diretor- Pre,sidente ==================

· Vende-se, um, de .
alto po- Acham se àdisposlção dos Senhores Acionistas, no eS-1· t-encial, em pérfé�to est8�<!.. - critório desta Sociedade, os documentos a que se retére o

Tratar com o- .gl�etor deste Art. 99 do decréto lei D. 2.627, de 26 de setembro de 1940.
Jornal. ;. .... • .• .• A ... .. ..... o' "'- ..

.
. '.. -.... ...

."
"

.'...... .,- -: -

.

-v:�, 'F.:- E3+-y -4 ....- - .•- .•�"'-.-.:;'; -",-

1 Pràhura�se I Relojoaria Catarinense S. A.
.. '

..

p
,

.. '.
..

.

h
.

Assembléia Geral Extraordinária .

.

.

reeura-se uma CO&In elTa. .'
_

.

Bar Blumenauense- 20.. Convocaçao
]:.11 '.'

I ***.' Pelo presente ficam convocados os senhores acíonls-

CORTIDOR
-

- Procura-se tas para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária,
um,'paraJrabalbar no :"Cor- a realizar-se no dia 19 do corrente, às 9 horas; em sua sé

.tume Caviunense'�, em. Oavíu- de social, para deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO

na, norte do Paraiiá., ,

DIA:
Escrever para a Caixa POB.

tal, 143 .,- CAVIUNA.
*** .,

Atençâo
'Vende-se uma motorotcleta

IIlaTCa Zündapp 8 112 H.P. em
õtímo estado, Preço de-oca-
sião.

.

10) - Modificação dos Estatutos.

2°) - Assuntos de Interésse social.
Blumenau, 5 de março de 1945.

,

HENRIQUE RISCHBIETER - Diretor-Presidente !!f!IIIíiJ----....--------a--IIIIIi!IlI!-__EI

Assembléia Geral ()rdinári�' Dri s p�� !1!! T� A

I2·
. TRATAMENTO E OPERAÇOES·DAS DOENÇAS DE SENHORAS

,

a. Convocação Moleslias das meninas e moças. Dislurbios da idade crilica. Per-

Pelo presente ficam convocados os senhores aclonls- turhaeêes neuro-glandulares. OPERAÇÕES do utsre, ovarias.

tas par.a comparecerem à Assembléia GeraIO.rd. ínárla, a rea- (rampas, tumõres. ilpendice. hernías. ate.
Diatermocoagulacão - Ondas Curtas.

IProcura-se comprar uma lízar-se no dia 19 do corrente, às 10 horas, em sua séde BO' OLINICA EM GERAL
. casa com 3 a 4 morgos de elal, para deliberarem sôbre a seguiate ORDEM DO DIA: Coração. pulmões. ríns, ap. digestivo.

·

terreno nas proximidades da 10) -:- Aprovação do Balanço e contas do exereíeío l1arices - Ulceras - Doenças Tropicaes.

cidade. de 1944.
. CONS.: Rua 15 de Novembro, 1186 (ao lado do Rotei Elite)

Tratar com A. Weber, Rua 20) - Eleição do Conselho Fiscal. RESiD.: Rua Amadeu Luz. 23 - Fone: 1226. -:- B L U M E M !jJ
15 .de .Novenibro, 642 _ sobra- 3°) - Eleição da Diretoria.
do. - Télefone 1460. 4°) .,� Assuntos de Interesse social.

_ • ..d r *** !FPiCi
'.

Blumeuau, 5 de março de 1945.

p
-.

- HENRIQUE RISCHBIE'I'ER - Diretor-Presidente
-

reC1Sa·Se ._�-�._;.-�.-.-...-. o .-:.--.-"�.-:.-.-.- ..-v

, .1- .:rapaz :para entregas e L".vrar."a' o e T.·ponrafia .Carl Wahle S. I.
. serv.;lço.s de. balcão.' :li II.

.
Armazem Bom Retiro, rua

Assembléia Geral Ordiniiria

Floriano Peixoto N. 94. Pelo presente ficam convidados os Senhores Acionistas des-

,._�._�*"":'�."';'.:_"_•._,,
ta Sociedade para comparecerem. à Assembléia Geral Ordinária,

Edita'. arealizar-se no dia 10 de abril p. futuro, às 9 horas. no escri
tório desta Sociedade para delibararern sobre a seguinte

F1\Ç9.,Sab.er que pretendem ca-

.

ORDEM DO DIA:
.

ser-se. Eugenio Silveira e lo - o Aprovação. do Balanço de contas do exercíciO de 1944;
Wally Dorow, Ele, natural 2° -'- Eleição da Diretoria;
deste EstadQ, .nascldo aos 24 30 - Eléicão do Conselho Fiscal;
-de agosto de 1921, comercia. 4° - Assuntos de interesse social.
rio. solteiro, domiciliado e Blumenau, 25 de feeereírc de 1945.
zestdente .nêsta cidade" filho W. WAHLE OTTE ,_ Diretor-Presidente
legitimo de Martiniano Sílveí- Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, no escri-l.ra e de sua mulher Paula tório desta Sociedade. os documentos a que se refére o Art. 99
L11iz-!l ..

Pereira dos Santos. do Decreto-lei N. 2.627, de 26 de setembro de 1940.
Ela, natural deste Estado, nas' l€-+-+�-.-ít>:�..-�-.� o •.- ..-:4i-"-:"-:'-:+"",-':-�-.

cida a08 10 de maio da 1921 C' d' A
.....

'S Adomestica, solteirà. domIcilia:
•

·as·a . ·.0" m,er'-·'.·I.cano ". •da. e residente nésta cidade
filha legitima de João Doro�
e de �lUa mulher Ida Dorow. Mercado de

-

Automóveis
;. ·�presentararq os dOCillu,entos Assembléia Geral Ordinária..

-érlgido pelo artigo ISO do Co- São convocados os 8mB. acionistas da sociedade anô-
digo Civil sob .

n' I, 2,
'.

e 4;
S$ â,lguerq tiver. .conhecimento de

nima acima designada, para fi. assembléia geral urdinária,
que deverá realizar-se na séde social, á rua 15 de Novem; 1 ...............................""""'-.."...---.............""""'.............-""'"""-_'----11

enstil',ftlgum, bnpedimento legal,. bro D. 487, desta cidade, ás 14 horas do dia 26 de março
acuse (J para os fins d'e dircito. d

.
. .

P f·t Mil.. I d BIE/para oonst.ar e chegar ao co..
o corrente ano, a-tim-de deliberarem sobre a segmnte re el ura' unl

..

c
..

Jpa e umenau
ORDEM DO DIA:

nhecimento de todos, lavro o 10 - Exame, discússáo
...

e aprovação das contas da E O I T. A L
presente para ser afixado no 10- d' t

. d
.

ga.r do cosÍ'UI!le 'e publicado pe. lr� ?l'lil, .

relativas ao exe:cicio de 1944, nota ameutet re� De ordem do Si. Prefeito, talno publico, que no mês de

la imprensa·. -

latoria, b�lanço, conta de lucros e perdas e parecer do MARÇO se arrecadam nas tesourarias da séde e. intendel1cias

Blumenau, 6 démarço de 1945
conselho fIsca!. _ ".

. II distritaís os impostos de' industria e profissão e renovação de

V' .
2° - Elelçao do� membros da dIretorIa paIS o perlO- licença,. relativos ao primeiro semestre e ano inteiro, respectiva-

,'-,. : .

lctOn:nO Brag� do 'de 1945 .. 1950 {"ets anos}
.

O'
..

t
-

t
Oficial dó Registro Civil.

' .... -

.

"',.....
. .

. .'� mente. 5 contribumtes, que-não 5a isflzerem seus pagamen os

3° - EleIçao do
.

conselho fiscal. para o exerClClO dentro do prazo acima, poderão ainda faze.los nos meses de
de 1945.

_ t-
.....

abril e maio, acrescidos da multa de 20%• Terminados Os pra-
40 - Suges_oeos de mteresse SOCIaL zos acima citados, serão extraídas certidões para a devida co.

�Iumeaau, ? de març? de 1945. brança executiva. "

,

JOHN L FRESHEL - Duetor-PreSIdente
. Diretoria da fazenda de Blumenau, em 10 de março de 1945.

DR. LUIZ DE FREITAS MELRO - Diretor-Gerente ALFREDO KAESTNER - Diretor
.

ARTHGR RABE JUNIOR - Diretor-Tesoureiro
.

SCHALI JENSEN - Diretor-Técnico

Oficina RADJO JUNKE

PUBLICIDADE
Revlsia' de propag.tulda e negócios

I Faça, HOJE mesmo. seu pedido
de ASSINATURA, pagando pelo
Reembolso Postal ao receber -

I
.

o Primeiro Exemplar.

Preço - Cr$ 50,00 Inuais,

+:-j€--�..��-�e*_�_._. a .'-"��-�-�_"_.-lIl!

I Casa �8 Moveis Hossmark Lt�a. f

;
, Áceitam llO"O" pedidos n" ",tofada !

e reformam ·moYei� t':-:tofados ..
I

+ Serviço rapido e perfeito ;
íW . Rua Amadeu Luz, II �

� �
11•••,.., ,!II••r_llll_1I!3i1!i!�-_l'ill;!_i1il..f;iiilia3íliiiWim.IIlMHIlIl··lIllI1ill•..II......111. ,•.} �'":?';ti�""�.� ,.__�- - ....-� X ..-§i:�·....��éIIi-,l'l-�& ...g

.

Atende todos os serviços de

.

Radias. receptores
Serviços BapidQs. ti Garantidos

TELEFON_B 01395
Rua ., de SlíllJMbro, 13

.. ,- .' ':�:;,
'

- �-,. _"� ..

1 - Pesquisas de opilliito públiea"
2 - Inquéritos de mercado;

•

5 - Informações e comentarios
sobre indústrias, bancos e

. ugénciuB de publicidade; e

4·, Sec;ões de: Imprensa, RacHo,
..

' Negócio e mercado de livros.

SUCURSAL DH SÃO PAULO _. Bua Lihf!ro Badaró, 438
.

- 7') andar
-

MATRIZ:.;..- Presidente Wilson. 29B, '» AZII: 70% - ex. Postal 3748-

.-.,,-
_;.

9·8·194:6·

G. MIRANDA
Expedições - Despachos

Agentes dos iátes:·
--

IISUMARE'�!IIBRASILMARII
com viagens regulares entre Itajaí - Santos

Caixa postal 36 - End. Telegr. "Guido"
ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira nOS, 68/72

foto AmAOOR (G. Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro; 596
1-------

SOCiBdad8 BBllsficiadora do Madeira Ltda.
compra e Venda da Madeiras para todos 08 fins

dua 1 de Setembro - Telefone J2t�

Dr. SANTAELLAA.
Diplcmado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil.

l\Iédico por concurso do Serviço Nacional de Doenças lVlentais,
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psiguátrico do Ria

lte Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio tI!!
Janeiro da Capital Federal

CLlNIGA MÉDICA - ESPECIALISTA EM DOENCAS NERVOSAS.

CONSULTÓRIO - R li A F E L i P E S G II M I D T
(Edificio Amelia Neto)
Das 15 ás IS horas

FLORIANÓPOLIS

'.

I
I ,.)!

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Como. Jã·�;4o dominio publico; efetivar...se-á
.

domingo á tard�,;; 'O sensacional e emocionante
prelio Intermunicipal .entre osrenomados esquadrões do .Ame�r rea de Ioinvile e Palmeiras tocai
�--:�'-,:••......••..•.+�:.:--.--+:-:+,.....,. o.�-�-.......-.-�.--:-�--�-.-. o. .-".;_�--.'-�-.-._,.-.f-§().�.-.* -�-..--..-.-•.-.-.f o .-�..-'*-.f:-�-'.•-.!......;.. -.

EfflprêsaGraficaCatarlnenseS.I.· rJumenau�·
.

Relatório 'da 'Diretoria
SENHORES ACIONISTAS:

.

'

'. Pelos numeros do Balanço e lançamento. de Lucros &
Perdas constatam se perfeitamente os resutrados do. exer
.éleío de 1944, para o que a "dlreto.ria empregou os vivos

..

é energicos esf�rçÓs•.. '. ,'. -Ó, .••.....
.

• Púfcentagem da Diretoria
.

A €speotatIvade negocros para' o ano. de. 19�4 é bOO Gratificações
.cola�orando a. socie?sde_com. s/produçã!l' aperf�lçoad� e Amort. de Pedras Iítogr,
max:ma para. a satlstação das nsoessídades tndustrlaes ; de Maquinismo
patrías. " de Cha.pas de Zinco

Blumenau, 22 de Fevereiro de 1945 "de Moveis & Utensílios.l r',.
OSCAR SCHRAPPE SOBRo - Diretor Presidente "de Tipos

.
.

�;)
FRANCISCO ROETTE - Díretor-Comercíal »de Veiculo

ordenados Otícína
C/Perdidas
Despesas Gerais
C/Del:lpaehos
Impostos .

Ordenados Escritorio
Comissõe�
C/Abatimentos
Juros & Descontos
Cf Papeis. Material consumído.
Tintas, purp. & Vernizes; mat, eons,

686.774,60 C/cartolina:. m�t. cons.. 1.

. Materiais TeCDlCo.s: mato cons.

12.563,00. Materiais Diversos: mat, cons,
. C/Reserva

668,994,00 Dividendo668.894,80

322.121,00
585.797,30
31.293,90

30.000,00
322.121,00 352.121,00 OSCAR SCHRAPPE SOBRo - Diretor Presidente

--------------��

2.659.555.60 FRANCISCO HOETTE -- Diretor Comercial

BALANÇO GERAL
encerrado em 31 de dezembro de 1944

A'T I V o
Fixo

Pedras Iltegratícas
C/Tipos
Moveis & Utensílios
Maquinismo
Chapas de Zinco
Imeveís
Veículos

Disponível
Caixa

Circulante
Material em stock

Realizavel á Curto e á Longo' Prazo
Títulos á Receber
C/Correntes: Devedores
Benus de Ou�rra

De Compensac::ão
Ações em Caução
C/Correntes: Caução

28,544,80
20.397,00
50.176,tO
398.937,00
11:431 ;30
151.199,50
35,088,9{)

Demonstração da Conta "[ ur;ROS e PERDaS"
em 31 de DezembrG de 1944•

D.B.B! T il reli li DI T o

[63.000,00
;2g';S50,no

�'c':" '4.300100
:'� 1.000,00

� 2.300,00
�5.'(.)OO,OO
�3.000.00
7.000,00

..$f 228 829,60
8.371,00

216.387.00
91.626,50
112.007.50
47.295,10
69.05],40
11.5'So,30
35821,50

47�.944.60
201.055,90
lúO.708,iO
15.330,00

.

13.223,70
171.159,00
144000,00

12-'

2.110.!:i47.20

939.202,20 Liquido. Oficina

� ".'1'1
.

"";�
11

.�
�
:�

, .�.;

Os membros do Conselho Fiscal da Empresa Gratlca eX·MIK..RV :illlCatarínense S.A., abalxo assinados, cumprindo. sua missão Emprl!gcdo com real suo:essQno..
·

.i.. ':fTRAQUEOBlIONI'UITES EM TODOS os 'li
legal e estatutária, declaram que procederam o minucioso s��o��U:S�E��W�S '!�0il
exame do Balanço e demais documentos . concernentes ao BRONgUITESJ.COPUÕLUtliÕ.S,.) xW
exercício tlnenceíro de 1944 e, tendo encontrado tudo na

406.097,70 E>:�••�-:.:::-.:-+:,n.it.. -t •.•�.=••-.T�.mais perfeita ordem; são de parecer que dito Balanço e ��

60350' demais contas mereçam a aprovação da assembléia geral

'I�' A Ca p JOta I �
144.000:00 550.701,20 ordinária.

.

.' .
-

". . '«

30 000 00 Blumenau, 22 de Fevereiro de 1945.
.'

. , A .casa que tem. tod.. os_._3_22_._12_1,,:.;.,0_0.__35_2_.1.;;.2....1 .......
00 BERNARiJO HERINO - CURT PROBST - RAUL DEEKE .

2 61:.9 552 60
. . ; artigos d.o mais baIXO

, . .... \I.' Conselheiro
.

Conselheiro Conselheiro �
.•- ..-í('--:.-.�...._�-..._�- :.o_.-�.- .

._:+-........,,_.""".-.-+ .o.·-Jl-.-.�.�-.-:.:�-';""";<$l.o •__.•_ •._:+:_::+_...... :.=.:_•.;_.__• I preço
ao mais alto.

Agencia Estatística de Municipal
.

.

I Grande sortimento para
.

A V I 5 O
.

I fabrica de Ladrilhos e Oficina de Escultara ! n l f a I a T E S

Irnaldo Pueller ã Rua 15 de Novembro,5051
B l U M E KlU. fone 1011 91

..�.�.III!-ffo&!I!!'OAllll•.·

•.�!l!UI!Jhi._.
Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras) IDI�.Q][.1F.:4":.::��••�.�d.

e

I�S==���::ni: t;;�;�;=�� Pl�: ! E' "A�tBna fUadili" ,r / t.' madoI Balaústres, Caixas paro' a ao en.a pre' en a para
So,Ieiras, Pedras para .P1!as. 'Sal... Agua Tanques, Capiteis, Tubos ... o seu radio. c?m es}a ano ii

" 'E B .
.

J � tena o seu radio tera uma �
cões para ArrQ;a

... ze.nsl. Canto.neI.... .par.a
sgotOSt

anocos, .

para ar.. � -

f 't
-

:.iI.' . dins Mesas de Centro, FIorei;;. � recepçao per el a. I·

ras para Flltros e Ramos#. FIO"', ras/ Vaso, Fingimento de M a � a �eça h�Je:" mesmo uma d:" ,

rões' Golas de Gesso etc d e i r a e P e d r a e t c � monstraçao em sua casa.
I· ."

,.;..� Informações com o sr. Jose

I' 6ii1liaoi I ..
.

� Bua Sã.o Paulo. 9
ti 8!umenau �.
'Q -

a§_.._:€:t:.�t:H...�.-�...a.u:ftct

P A S S IV O
.Não ExigiveJ

Capital por' ações
Fundo de Reserva
Amort. de Pedras

» II Tipos
l) » Maquinismo
" }) .Imoveís
!b » Chapas de Zinco
II l> Moveis & Utensílios
» » Veículos

B�d'givel ii curto e longo prazo
C/correntes: Credores
Títulos à Pagar
Dividendo

. DltCompensação
Caução da Diretoria
Títulos em Caução

1.200.00.0,00
278.443;30
16.971,00
13397,00
lS2232,50
17.727,40
6.792,80
24.169,40
7.000.00 1.756.733,40

Para que prestem esclareérmentos a respeito do pre
enchimento. do questlonarío HREGISTRO INDUSTRIAL",' de
J 948, deverão comparecer à esta Agência (Predfo da Pre.
feitura Municipal, ate o dia 15 do .corrente mes, os respon-
aaveís pelas seguintes firmas:

.' . .•

Carlos Morkorz - Henrique Kuehenbeeker - HetirIque
Llngner Filho � Walter Reinhold - Ervino Klckoefel ;........

Estanislau Dombeck - Reinaldo Krenke _:_ Edmundo Koeg
ler � Reínoldo Hafemann - Ervíno Dber - .Bruno ROse
mana � Ricardo BOfiOW -'-'--c. Erleh Sprengel'_':" Luitpold l<es
tel - Edmundo Treis � Leoncio Kastelarz - Curt Kraatz
- Edwin Walter Schneider - Germano Langer - Max
Beeker - ..... Arno Oaertner - Max Preisig - Augusto Kbes
ter - Arthur Findeiss - Vva. H. Hemmero

Sempre foi e continúa a ser

I ... Melhor .

� � " -

,
...

-
_-

.'. �.: -
- '-

2.110.847,20

MARIO RAZZIN[ � G.' Livros Reg. no D.E.C. sob N° 10.501

Parecer do Conselho Fiscal

As mulheres mais belas, mais
admiradas

são aquelas cujos rostos formosos indicam san.
de e cujas faces rosadas 9 frescas revelam um

sangue puro e VigOfPSO.

Aparelhos· de Radio
d· R C A' V·

- poderoso auxi.liar no tratamento das moléstias
. a .. '

.

. .... ltor do sangue; tonifica, depura e fo.rtalece.. Faz de-
de lodos os tipos e tamanbos na saparecer as enxaquecas, espinhas, eczemas;

Casa do.Americano S. A. desperta o apetite, da mais brilho aos olhos. Ra
Mercado de Automóveis I

portanto toda a vantagem em um tratamento

Rua 15 n' 487 I
pl'eventivo para conservar a formosura eadia e
o bem estar físico e moral. 20 EC

��--�--_I_------__--I
�..
,

frigOf é Sabor
Das Manteigas a Fina flôr

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Blum."�ball'

--_ ! cadores, inclusive um menor.

A propósí.o da íalta de troco
I
As adult'eraçõ!es são feitas" de

"'���������������'3�""��C��""',,,"'''''__'''"'''''''''''�IZli<;<,� que se vem observando cada vez preferencla, em cédulas de -'10
= F&ZBrn anos hüjl,,�: -O

.'

b I 'A srta. Rita de Cassio Luz. mais, uma .autorídade da Cabra para '100 c de 5 para D •

,Um' ··,,·,;·I...·I.m·
··'

-;a.,
...

�.� �� � O�fi'ii�; i6íi� . o sr Aao"t·}·'lho'FIA]"J>."
de Amortização disse á Imprensa ---

" �U ' li � Q r-�mllll�1I f.lltU�I\l.'" -

. ",,'" .

-.
v -v'

que os níquets lançados no mer- Em cousequencla .

dos últimos
',' .. ,....

..
.

- O meníno Conrado \V.tp� .-

.' Londres, :8,{BNS) .

- Um fil� cobrídor da droga e Sir 'Howar cada estão sendo, PQ'Csi\'::;lm;:nk�, temporais desabados sobre Ar.;
.

.
, pel, filho do sr. Oswaldo W;ip- ,

me docum-en:tárie; referente á des Florey, cujos g"rup'os de pesqur- industrializados, tanto OQ Rio raias, em Goiaz, o rio do 111I:::S",
. . ..... ''''. ,-. .. pel, .. Iuncíonarjo da «Loja H2- '

.

'cobertá'e ao desenvolvimento da zadores em: Oxford 101'n:OU�SB res ' como em São, Paulo, cabendo Ú mo 110mE.' transbordou, destruín-
'. .. .' .. ríng»; desta praça.

. ,_ ,

penicilina' está sendo agora prc-, ponsavel pelo seu dCS'211\'oh'Ülle,1 � � polioía averiguar o fato. :� repri, do a usina elétrica local. FOI o

duzídó:na: Inglaterra, noticia a to, aparecem no, }illÚie de que se . t� O ivadO mil' o abuso. que bastou para o querozene atín

«YiQrkshillc Post». O, Hlm.1c em trata. Os promotores desta pro- ------ gir o elevado preço dê 40 cru-,
.

.

,
'. '.' Com a dístinta senhorita Zoei- -

f,o.·co. abrange to.das as.' s'equenolLls, dução ch,emaÚ)!grafiiCa são a I A imprensa: portoalegrense {!2� zeíros o litro. Desse modo, as'

eh
.

I d' da Guim:lrã'�s Oliveira, fundo- .

imipor,tantes regllistradas na hís- «Imperiai enncat ndustrtes» e tá pondo a população de S00L� i classes medias não mats dispõem
.,·;,.·t·,ori,a' do,! sensacíonal m"pd'l·canl,p·IJ� a C�.rporação dePesquízas 'fera- naria do Serviço Nacional de

a' + 1
.

(1,". l·)lITI"';....acão '.e�111 seus
:

lares a'
.. -- v J'V - - '-' V'...

'M:alaria e filha da EXlUJ. VV'l.
c VISO em LaCe co gT.l11C12 num:�� _ < •." ,'" ." J.'_

."t.n.l.in.. chünd<o.céna.'5.'.. d.os',camp:os' peutícas. D. C 1,' d 01." . na
ro de cérlulas. de cruzeiros que noite, jáque não podem addiQ..ui-(

,

E" O' C "1 d' F E
. ." .aro ma 'e iverra aca ( - '. . �

.

.' ,

'de batalha da uropa, onde a .' 'ornando a orça
< xpedí, ,1,1' cont 'a"' , ..

'

sarne ,',,_;._ 'o Snr
estão sendo adulteradas. A po.. nr aquele combustsvel por .Ul1!.

.

'I' l' 'lh" de l cí
-. , \1'" idad '1' '-'� .

I I.H Càt;
.

�hl'u W.,
l'�'

" ] ,

,. .., Ial .". t··'" lj' '0 .
,

penicu ma sa vou .ml ares ..

'3 cionana 1- iaua e Ul1F aoe nu 1-
A . M Dut

:

I t ri 5'. '0'
lua Jd (,et'e" e numerosos ta sm- <.0 ano preÇ(). . '.' ,

vídas.. Muill.it-o.·· ínteressuntes. ígual..: tar especíahizad 11 no fornecimen, l'y . U ra, ues 'UCdüO nines

1_] ,

nado do Banco Nacional (lo Co 1(::::::::""::::""""",,,,"-""""'���:J"""'>�ll"""''''''>'''''===:!'M��<.::':::!:::::"""""
..""".""""","",

mente são .as trmig-ens fHmadas to ,e apHcação' da penicilina
nos hiQ!spitaw de Dondr-2s. pl,'Bstaralll toda a sim assist"�n"" m�Cio. . .'

1
. .: �� A

.

Sir AI,ex:a.·:ndl'e Flem�.'!li.g,.
'

!
os lljOVellS rnl�l�olsda mepmos '1' ..,�"" A e�1'! ,f:

as lue 10PCS J:e lGl( a es. ii.til,
. �" ""-'>'3. f', .

! � *
� � � A

......* ..

Viajantes Gr��de Uq�idaç�� ��e SaldiS
)�._--------�------------------------------.--����
����-':?:'����1.

'

...•d'e

:CO
A Mútua Cafarinens8 ,de Seguros Galrais teln o pra

zer. de «onvidar, por meio desta, 08 seus clientes e ami

gos pa1'a .u'm encontro) no dia 10 do corrente (sabado),
'. entre as 16 e 17 h01'as, no edificio de sua. séde em cons

t'rução, ern rre{Josijo d instalação da cwY1tieiTa do 7nen
. cionado predio.

Blumenaut 8 de M al'ço de 1945.
.

_____,__�-,-- A_'DIRETORIA �_,_!
Prado do Rio, La Menor je Rapsodia
encontra"se a. vanda nas
farenacias e·· DfeJgari�$ .

Extraio
WETlEL

Não haverá prorrogação na lei de
Imposto de Consurno

r fuo, 1 (C. B,) .- Não haverá
nova' priJirrdgaç5;o 'para·· a" excoj

...
, cução da' lei do iÍmposto de

.

oonsumo' assinada em' dezembro

ultimo e que vli!g'OJ'aría a partir
'de'primeiro ele jan'eiro do cor

rente ano. O governo ppssu-e mo

tivos razoavelill, de ordem eco:":
, il1Oluíico')fiina'noeir<l, para assim aj:n'ovadas p'elo ministro, Este
.

, proceder. Nenhum ooméí'Ciial1tj3 :et1col1tl'ar-se�ia anS::IQ,20 por levar

--au< industrj;al deVíerá esperar ou á apreCiação do chefe do Go"',
trai pro:rrogação alem. da, que já vemo as emendas oe propostas
foi conoedlÍ'da� Aguardar o con� fOl'muliidas pelos cl,elegados á:l

traria s'erá· arr-�sca;l'-:Sie a uma de- Índustl1ia' do comercio.

c€pção _. declarou, na reunião Hoje, os Si"8. Gosta', João

dp Conselho Dir:etor da' Assooi;a:. DaÍ1dt de Oliveira e EuvaIdo Lo-

ção Coroercial, :o sr, J-pjão Daudt ctt manterão nova conf,erenüip,
d,e OliVie:ira'.

.

que será u -ultima, s:obm o aSSU�l
Referiu�:se s. s, á reoéit-e C{}n� sunto! entre os tres.

.

�X;:�;i�-�"';'Q�r'-'4",��;;••��fJ\�·;;�;--':����:; -"�;·G·;'-';:;·,,�x:.,,,=";·;���i'C:-:-:'�:�;::·

ferencia que m'ant>e\lie Cp111 6 sr.

Sousa 'tosta, da Fazenda, wbre
a: lei 'eU1 causa. Disse alim�nt-al'

esperanças de qUê grand1e nume.

1'0 das sugestões e l11iOdif:ic1ÇÕ-eS Iapreseniadas pelos repf\es·entan..
toes das crass�s produtoras sejam I

Banco Popular. ê Agr icola do

Deposito à disPDSiçâo
Deposito Popular

'. C/cts. com aviso de 30 dias
._, ., ;f -. 60 dias

2 010
5 0/0

.

4 O/o
5 O/O

6 1[2 O/O
G O/O

512 O/O
fi O/O

Idem !d .. ii ,9" dias
Idem idqm l:�O dlas

CIOs. Prazo Fbi o
.

6 mêses
Idem Icem 12 !>
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.

tia·

Aniversarios

FELIX HAUER
Procedente de Cnrltlbai, ont{'ê

atualmente reside, 'ençontra�s'e
'em Blumenau o sr. Felix Hauer,
figura: de grande pl1estjgio em,
n:osso lll!cio :industrial, onde por
longos anos ex-crceu suas dti\'i�
da'd'es.

--_

.� Pára Porto AI'eg11ei em vir..
tude d'ê sua transferencia, viaM

jou onuem! o \S:rn;. Ar:y; 'Nr, Dutra:·
funcional'.io do :S,anco Nacional
do COll,lercio.

..

DilJlcnn. pela Faculdade
Nacional de M'3dicina da
Universidadé do B1'asil

Cursos especializados 50..

bre Alimentação das Cria0
cinhas, Puericultura, Hilgie..
pe InfantiJ� Cliin1ca Médica
Infantil, Tuberculose lnfao..

til e Doenças da Péle das

Crianças,
Temei.: 1101 f! 1099

Impostos
Duranl!e tüdo esÍ'ê! mês, na

Prefeitura' MUnicipal, paga�s'ê o

imposto de Inc1ustJ1i,a e Profis�

I
sõ'es, '

,� Na Coletoria Fed'el'al, com

•

<, multa, o imposto d'e Patente de

" Regi_s.tro, vencli.do 'em 28 de fe
. vel'(m'o.

,
"

s

• B

mingo o nosso rnunao

com urn jogo de
esportivo
gala

Graças aos 'esforços dos dinú- o estimulD ele sua' lnagna «tOl'""

micos d,iretüx-es do PalIu:::ims Es�
, dela >.

pOl'l'e Clube, 10 numeroso publko 1 Ai'em elo grande ,i!1t�re8s'e pe-.

,esportivo blumenau"mse assisti-, I lo du:elo qUe travarão America e

rá domingo 110 estadia do Gre.-l Palmeiras, ha tambell1 outro mui

núo ESjJürtivo Olimpico, um , tipHcado inter'esS3 dos nossOs

sensaCional preEo Ínr.ennunid. i desportistas. E este é em CIOnl�e�
paI de fu�ebólr que <!.'rOliT2te ser I cel' (} explend�do l-:m2,jai Zaboti,
<los mais emoDÍ'onant!8s. Trata-;>31 aquele que' a CBD debwu pr,e
do ((match:> entl'e America de l,iar contra os goial1Ílos, mas qmm

JoinviLle e Pahneiras, desta ci-' do foi p�ra enfrentar 'Os pura

darle, os quai.s estão em concl;i:":; naenses ela proibiu: como tam

cÕ'es de apres-entar ao mundo e�-
hem 'em Yer o pmvav,el -al1ZfB paI..

portivo local um futeból de prí meirense qUe disputará o pmxi.
me ira grandeza, pois tanto join mo CaI;lpeonato d� LBD.. .

vi!em,es como blumenaUens'es o:;. Aguardemos, plOIS, o proxmlD

tentam mag1üf-ica forma '2 t::> domingo, dia dessa gigantesca
mos certeza abwlutu, não pou. pC'l'êja peholistica.
parão 'esforços para impor_pe, I +,-\)"'-�-'�-.-,�-.-.-+--��+
cada qual COll1 I()S recursos que Ipossuem.

O rubro j-oinvilens:[� velll Ulti-Ima'mente s'o impondo com lima

serie de brilhantes triunfos, es.

tando com todos os setor·es ajus
tados para um pel'fei:lo dc�sem�
penha,
O campo locnl tambem está

em condições de reaHzar uma

bela 'exibição, pois cOiltará C0111

os seus nov03 valories e com.
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