
AnDo 6$000j

J,l<�·�1a,etol!'I'f9
Octa\']mw Uamtll'J

�l, W€'J"l!;("ü·a. da SH'I'n
Üolla IH'l'lhll'I't'f:\

JmV(�Jt·§os

�d�Rffi8�,�
Semanario noticioso Semestre 4$000

cargo, prevarica ou .entâo err trn comarca,

tregase a viclos, como o da Por pol;tíea? Não o acre'

embriaguez, que não o permit ditamos, porque o JUIZ que
tirão desem penhar as suas func ama a politica eiu Campos No
ções com o escrupulo, com a I/OS ou ,Lnges, não poderá aras'

integrida,de neeessaria, dando tar-se della em Blurnenau ou

aos seus eomarcõea e aos seus Brusque e IH' por motivo poli'
auxiliares o exemplo de res tico foi afflstl1do de 1I1ll:! d'[�'
peito ás determinações da lei, quellas, maiores dii'fiouldaut'íi

Conforme salientamos em cahindo, ernfiru, do couceito de erearà ao governo j::t como viu:
'artigo precedente, as principa: honradez, de probidade em gança da sua remoção para
es relormas que o projecto que que deve ser tido pelos seus qualquer das ultimas,
vimos, commeutaudo pretende [uriediccionados. Se, porem, (I p('ojectn imlÍllllH
introduzir no nossa organiza' Neases casos, ôque adean: reformas que merecem reparos
ção judicíaria refereuse ao tara a remoção do jHÍZ para e emeudas, apresente outrns a

Tribnnal . Oorreoional das sé' outra comarca? que se não pôde dt:ixul' dA �l!.,(li
des dos districtos que passará Não é justo afastar de unia ar francament« po!' atHÍs e d e

a se eonstítulr de dois vogues comarca um mão Juiz para verdadeiro intrWI'8Se, A8sim a

somente tendo o juiz direito de irnpingiJ'o a outra que irá sof parte onde trato dos funeeionn,
,'voto; TIOS districtos que forem. írer as mesmas iucouveuien- rios de justiça que :lI:! invalida
sede de COIlHH'ca os Juizes de cias de que Ele libertou a' pl'i' rem no serviço.
Direito o presidirão. Modifiea meira, E depois com que fama Os tabelliães, escrivães eh)
também profundamente a parte será precedido no logm' para que por cegueira, derneucla,
referente �t remoção dos ma' onde fOr crunpulsoriauiente re: molestia incura vnl Vil'Cn1.fle imo
gistra.Ios, iutroduziudo innova: movido o juiz? Nilo terão os poss.billtados de continuar no

ções que, se bem peusamos, seus habitantes o direito de exercicio de "eH earg'o terão o

são inconvenientes, A ssim o lançar um protesto, de impedir suecesaor qUtl indicarem, i;'
art. 2GO do Oap. II, T'it, VI, até 11 sua entrada na comarca caudo obrigado este a png'at' :10
que, como j�l v iuios, resa, IIA onde será sempre olhado com invalido a terça parte da ren.
remoção por eonvenieucia pu' descoufiança e não terá a auto' da do respectivo offjcio,
bliea dar'seà quando a per' ridade neceasnria para que ao' Nada mais j Ilsto e mais lou'
munencia do, [uiz ua comarca dem por bom caminho 08 in' 1 I�' Ib .

'" vavei, '!J a me 01' garantiafôr prejUflicial aos interesses teresses da justiça? de
i
vitalicieda:le no" carg'o pal'Uda J'ustiça", Q,ue resIJeito Iloderiam ter .

o funcclOnario que pOl' uma
E' preiudieial aos interesses 08 escrivães, os ndvogadoEl, os 'desgraça qualquer nã() podeda justiça a pltrmanencia de auxiliai'es toJo," da iustiça se continuar 11 pl'(�stal' os sens

UIIl juiz em sua comarca 'lnan. lhes tocasse a sorte bem triste serviços á Ju�ti(ia,do este deixando de cumprir de ter como chefe um magistra'
os deveres inhel'cntes ao seu do que por inconveuiellte fôra

'ja expl1lso'-porque, remQvei"
eompuIsoriamente·c o meSll10

.:Jue expulsar-,de t:;ua comar' Por um gesto de exqnisita
ca? philantropia de seus directo'

Pensamos de modo diverso res, a granue pl'Ísão de IlSiug'
sobre esse artigo 'do proje' Sing", em Nova York, desti'
do, naila aos criminosos condem'

,

Ou o JtJ)z e inconvelliente nados á morte, foi dotnda de

n'nma COll'arCa oU não o é. No podero!;;jos apparelhOEl de radio,

primeiro., easo é Cl'lIIllU089 telephonia af}m de que 08 mi,

e deve ser demittidQ 11 bem �eraveis qn(j têm as suas· bo'

do interesse publico, de aCCor' ras contadHS possam passar
do com a lei. No segundo não, alegres OA SeuiS últimos instaw

púderà de r).laneira alguma ser teso

reIT,lovido senão por acces&o ou OrIginai, não h:1 duvida} mui
por vontade pl'Opria;... to amedmma n ideia!

ASSIm pensamos" porque Vê'se um coitado r;ualqner,
não conseguimos atinar, por tolhido, �a sua líbél'dade, meto

,

mais que,·deSlsemos tratos â hola, tído em grades, com, UOllJ, seu'
Com,Jlin cas'O qualquer em: que tença de morl!3 a pesar:llie na

'u!:n iuíz pudesse ser incorive� curcunda, morte que póde che'
uiente n'uma e não o ser nou' gat' ttlqul ulll,.l\ hfl!a, amanhã,

"
' �

... ,-_
. .;_ ,._.��-'
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Codigo Judiciario
AJ.gumas c()nsider�çõ('js
sobre o pl'ojecto do Co'
digo Judiciario do Es
tado em discussão
no Congresso Re'
l'o1epl'e®entatlVOe

-!-

II

Triste consolo

no m.us tardar tres dias de'
pois em Vt'Z d e {(�I' qu-rn U

conforte DOS ReU:3 tlel'l'nddt'o8
momentos e verta sohre a sua

conscieucra remoida de rernor
80S e deaespero o ünls:-\[Jlo de
lima palnvru de esperança se'

não desta, UH' vida 7111111'<1 no

menos, ouve, por todos os ) I'
dos, discursos parlarneutar-s
em tnistura com tllUgo8 e ope:
1'/113, cotações dn bolsa de enr

hrulhada com cancnnetns �J

cauções de artistas de todos os

geUel'OB ...

Origiual, não lia (LI vitla,
muito americana a íd('in!!
Coudemnassem, porem, '1!l1

qualquer desses phillllltl'opí(�(h
.lirectorea, á 'pena ultima, rnet:
ressemu'o em "Sing'S:llg" e de
certo, de mistura com as Ia,

��rimas com q ue choraria n. suu

desgraça hn veria de derramar
outras bem mais amargas q uau

do, como 11m êeo de esca rueo

no seu soffrer , á deaeaperudu
angustia de sua alma, ouvisse
reboar pelas' abobadas da pá;
suo um aJegr{! 10:7,) trat, um sam

ba bem tocado ou uma pjcan'
te cançoneta decantora despu"
do mua,

Al'repender'se',a, não ba
duvida, da desgl'aça(la iueia qüe
tivera um dia,
Triste eonsolo, realmente ...

"
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Notas diversas
quem,; P9d-e ....
O multi-miliouerio Henri

Ford, conheeido Iabrlcante de
automoveis, acaba de comprar
ao governo norte-americano du:
sentes navios que tinham sido
retirados do serviço activo,'

_'!-

Carbonizados.

Nos fins do rnez passad«,
II 'uma das ruas de Recife,
Pernambuco, por occasião de
forte tempestade rebentou um

fio eléctrico que ia viorimando
uma creançs. O pae desta,
Rocha' Lima, ar] vertido do pe:
rigo em que estava o filho,
correu em s-u soeeorro, em'

baraçandose no fio, tendo mor

te iustantanea. O mesmo sueoe,

deu a UIl) outro filho de Rocha
Lima que tentara

.

salvar' o

pae.

Um rei COIUO nas lendas,

Chegou ao Rio, no fim da

semana passada, o marahajab
de K purtala, um dos sobera'
nos mais ricos do mundo, que
vem em visita á Amerlca do
Sal.
O marahajah foi hospedado

no Hotel Gloria, tendo ás suas

ordens 25 areados e 7 aposorr
tos.

BlumenaU9nse F. 8. C,
DomingQ IG d.!'l Agosto de 1925

Gmlldcrjo.l!'os de Foot'Eal!

Em commemoraçâo do quin:
to nnnlversar.o do Blumenau
ense F; B., C. nos quaes to.
marão parte 08 seguintes eluhs;
União F. R. C,-Bl'asil F. B,
C.-S. C. Payaanàú-Blume.
nauense F. B, C. e o primei'
r�o enconh'o dos dois campeões
de Blumenall team da Caveira
e Az de Cópàs. Será dispu'
tada uttia lind,a taça ofrerecida
por socio que deseja ficar in'
cognito.

Os clube sahirão da Pensão
Oscar ,Groes, às 13 boras em

ponto, puchados pela bandft
Werner.

'

De noite g'rande baíle no sa'

lão dá Socí�dâde dos Atirado'
res, somente para os socios e

convidados. .E' indispeDsuvel
a apresentação do convite·

Erltrada no campo sporti·
VO�

·sanhoras 500 re18
senhores

"

.,._ '1,000 "

, ..A ,Dí'rector'la

Fabrica" de chocolap
te "Solar"

OS SI'S. Rottmann & Oia.,
proprietarios da fabrica de
chocolate (ISolar" que ha pou'
co mais de .mez começou a

funceionar nesta cidade, dirigi'
ram, segunda feira atrasada, .am
convite á imprensa e sutorida
des locaes para uma visita ao

seu estabelecimento. Compare'
oeram o Juiz de Direito, Com
mandante e officiaJidade da 911..
Comp, de Metralhadoras, Frei
Emesto, director do Ooll�gio
S. Antonio e represeatautes
deste iornal, do "Blumenauer
Zeitung " e "Der Urwalsbote"
aos quaes 08 51'S. Henrique
Rottmann e seu socio A, We'
ck cumularam de gell tilesas,
mostrando todos os departn:
mentos e secções da nova fa'
briea.

'

O producto que obtêm é o

que ha de melhor e apezar
de não estarem ainda bem de'

senvolvjdas varias secções, a

fabrica ja funccÍon3 perfeita'
mente produzindo chocolate

superior e bombons Iiuissimos.
O servico 0�tá sendo dirigido
pelo sr. A. Weck, ex 'gerente
da fabrica IlLaeta" I de �, Pau'
lo, proflssioual de reconhecida.
co,»peteueta.
N o dia seguinte, terça'feira,

o sr. Dr, Victor Konder, Se,
eretario da Fazenda do Esta'
do, visitou lambem ecee Impor
tsute estabelecimento, levando
a melhor impressão.
Agradecendo· fi gentileza do

convite, desejamos aos srs. Ro'
ttmann & Ok multas prosperi'
dudes.

ANNIVERSARIO

Fez anuos houtem o jovem
AntonIo Re:nert, empreg�do
dll firma Nieí.che & Redlel",
desta praça.

Parabene,

COIALEcrrORIA ES1.'A'
,

DOAL SÊDE.
Arrec9.dâção eff6ctnada

1 fi 81 àeJulho.
Caixa Geral
" EspeCial

30:950$881
7;406$000

38:'357$881
---i$...,...----

COLL:ECTORIA ESTADU'
AL de lNDAYAL

Arrecadação effeat�âda de

1- a 31 de Julüo.
Caixa Geral

" Especial
" Deposito

4:420$600
2:138$000

15$000
6.573$600

Agencia Fiscal dos Ren'
das Estadoaes de Massa'
randuba,

Arrecadação de 1 a 31 de
Julho.

Caixa Geral
Caixa Especi31

2:109$350
1.931$000
4040$35Õ

Notas ReHgios�s
Amanhã, na missa das 7

horas, haverá communhão ge"
rui das aasociações, na iuten:
cão do Santo Padre,
A's 10112, ruissa solemne

com sermão, AI� G horus da
tarde, Te-Deum com Bençam
do Sautisslmo 811 eramento-

Depois das mi�9as das 719 e

10 112, se fat'.} á porta da

egl'eju, umn collccta em beneíí:
cio do obulo de S. Pedl·o.
Para o mesmo fim, haverá,

de manhã',' rifa e café.

Qulnüdeira, ás 3 1{2 dll
tarde, doiitriua du'jstã na egl'e
jl� Matriz.

------�---

Ll!,lTE PULYERISADO
Recebemos uma amostra do

producto fabricado nas usinas
da Companhia de Lacticiuios
Iudayal que I'Ictllalmente já se

acha funccionando perfeitamen'
te, com macàinismos modernos
e aperfeiçoados, produzindo lei
te eilip6 de qualidade superior,
120 gralllmas desse producto dão
um litro de Ieit� que tem todas
as qualidades de leite fresco com
as vantagens de ser muito. mais
barato e de maior conservação.
Agradecendo a orferta, recom

Ulf!ndamos O leite em pó "In'
dayà" aos oossos leitore,.

'*
*
* Vendem-se tl'ez ca8as �í-

tas em Itajahy, á rua Lauro
MUller, junto á casa Konder.
Offerta.3 devem ser di?'igidas a

D. _M,aria A1uellm' dos Reis, rua
de Menna Barreto, 7 - Rio de Ja-

neiro.

Hatel Brasil
ALAMEDA DR, .aLUMENAU

hoprietario: ANTONIO TONOLLl
Ex:cellenü, cozinha, Especialidade em

comidas italil1nas,·' Vinhos .naciQlll\es fi

e�(,rangeiros. Bons quarto,.· :Preços llO

ÍtlclI.nce· de todos."
'

I
Assl}io. Ordem. , lheS(e�II,

Editaes
De ordem do er. Superin:

tendente Municipal levo ao co

nheciniento de todos os iute:
ressados que durante tOl,lo o

mez de Setembro será cobrado
sem multa nesta Thesouraria
e nas Intendencins Distrietae»
o imposto sobre vehiculos riU'
viaes e terrestres e, findo este

prazo o respdctivo inrpostc 80
serà recebido com multa de
10 O{O nos primeiros trez me"

zes e Je 25 0[0 !lUS meses sub

sequentes.
Blnmenan, em 12 de Agos:

to de 1925.
Leopoldo Hoeschl

'I'hesoureiro Munieipal
-+- -+-

O cidadão Pedl'O Autonio
\Ial'tíns, SubDelegado de Po:
licia do districco do IudHpd.
'I'orno publico aos proprie:

tarios de cechorros, que e pro,'
hibido telos soltos uas ruas e

estradas deste districto, devido
fi hydrophobia grasaantc.
08 cachorros que d'ora em

rleaute tforem encontrados soltos
nas ruas e eatradas. serão mor

tos.

Iudayal, 8 de A5'osto de ] 92,').
O SubDelegado de Policia

(auig) Pedro A"tonil) /J.Jarth',

'\:"

---'-�_!>-':---

ESTH.ADA UE FERRO
S,OATHARINA

Edital de leilão de mercador
rias.

" De ordem da directoria toro
no publico que no dia 17 des:
te mes, â& '13 horas, haverá
leilão de mercadorias no AI"
moxadfado desta EBtz'ada, em,
BIllmenau. de accordo com (l /

art. 1fi9 do Regulamento de

rrl'auspol'tes e com a relação
abaixo:

Um sacco de Maucar mas(!av(}

Um saceO de herva-matte
Dois s.IlCCOS de fllgodão
DlJI\s caixas de �al

Cinco saCC08 de sal grosso.
l.Jma cinta de borracha
5,60 metros de brim
Um pacote saCOOB vazios
Uma bal'r� de ferro (22 kge)
Um rolo de arame hnpad,)
e diversas mercadorias de so·

menos importanda.
Blumenau, 1 de Agosto de

1925.
Nestor Heusi

SecretariE)

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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, :dl;'lllflonurnm o S{�U estabeleci'
�.

!lil'llto commercia! sito nesta' ci:
dade á rua 15 de Novembro.

Rio, 13.

Arril'mavu'se á ultima hora
na Camara que o Dr. Mello
Vianna aeceitará vicepresiden'
eia Hepublica.
-Juiz Provedoria orphãos

baseado em q ue o fi nado j orna
lista João Lag« deixou desceu:
dentes uascidos após ter reitl'
testamento proferiu um despa
eho anullando mesmo.

=-Prolessor Carlos Laet 150'

licitou exoneração do cargo de
Director Oo!1egío D. Pedro

Segunuo,
.'

�_I' A Vanguarda" (liz foi
nomeada Oommissâo Orgaui'
sadora Convenção escolha fu
turo Presidente República com'

posta Srs. Estacio Coimbra,
Antonio Azeredo. Bueno Bran:
dão, Arnolpho Azevedo, Vjan'
na de Castcl!o e Herculano
Freitas.

00n1m iASilo telegl'fl phou tO'
dos Estados e Oouselho Muni'

cipul Districto Federal pedm:
do a convocação de Conselhos
Municipaes para eleglll'elll ca:

da um ll'C3 deputatlos por .l-Gs'
tado afim t:\lllf'ltitllil'cm eOllven'

ção se rcaliBlll'á 12 Seterl'.'
hl'\).

-,Dr. Carlos CIHlgf'l8 '�foi
nomeado l'Opl'ü8t'utante Brasil
pl'oxima l'cllni}io internacional
contra o pengo venereo.

-Ex·dcput!l.Jo Srdles Filho
canúidatou 'se H uma ca(leira
de Conselheiro Municipal.

- DescolJt'itrse U 111 desfal'

que mil contos no Banco do
Brasil em S, Paulo'

-"SllprerHO rrl'ibulJal em ses

são hontem resolveu por una'

nimidade pedir intervenção fe,
deral em Pernall1bU30 para
\�ue seia cumprida reMlução
Sopremo refCl'entfl compareci.
mento (108 pacientes JOBé Fir·
,mino e Clodomiro Oliveira que
haviarn obtido habeas'corpus
para não serem extraditados.

O Mal'alwjah de Kapurtala
visitou o Cattete, Itawuraty,
Theatro Municipal e Senado,
seguindo S. Paulo onlle demo'
rarA alguns dias, Ministl'o EX'

'.

t,e,rior Offere,ceu'lhe um banque)te em nome'ào governo, no

Palacio Gua unbara. j .1

Oonvido os 81'S. Ooueelbeir oa
Munioipaes para comparecerem
ii proxima sessâo do',Ool1SW

I 1
. lho, que terá I Ill.l:U I' nO dia 22·-0 Senado torno ogou a �

D B F do crt. mez ::(sabbado) às lU
,"Unl0:lf;ilO do L euto ia'

rins para M,<'túíslf,(� do Supremo
f101':18 da manhã, no Paço da

Tribunal. Camara Municipal.

'. -O governo sergipano cus'

ará os funeraes do [uriscou
,i to Martinho Gurcez Ldlecido
dotem-

--Corn: com lnsistencia nos

círculos navaes que o cruzador
Floriano ser:i vendido 80 go'
vemo do México.

--o Supremo Tribunal «on
cedeu haheas'corpua ao SI"

Aristides Dias Lopes, filho do
General Izjdoro, para f] ne te',
nha por menagem a Ilha das
Flores, eon iuuaudo eutretauto
incem fiunlcavel.

-A Alleuia nha celebrou o

aunivetsario da constituição dl�
Weimar Dom cerimouiaa civi:
cas no Reichstag, assistidas pe
lo Marechal Il indemburg,

-'rendo sido desmentida em

Berlim H noticia de que diver:
sos oíliciaes allemiles SUl'

vem nas forç:ul de
Ahd-elKrlm a Agencia F'0111"
uier coutestnudo I) dcameufido
fornece novns itâorml1ç[lés Mi,
tll1Ua8 de 1{obnt, aflirmallt10
faJlO eomo veruadeiro, citando
os llon�es dos antigos C()IlHIHIIl'

dantes Faunbel'g e von .F'os·
ter que occtlpam postos snpe:
l'Íores entJ'e os officiaes das rol'
(;,as riH'enhas,

---+�----

MAPPA DO M,UNICIPIO

Recehemos da Camara Mu'

nicipal l.lm exemplar do novo
mt1ppa de Blnmcnan que por
ordem do sr. Superintendente
foi confeccionado pelo fH' , José
Df�eke, director da 'Emprcza
ColoDisadol'a Hantleatica.
E' um trabalho ;ejto com

muito cuidado e ern que " seu

auctor demonstra competencia
no assumpto,. iá na eOI'l'Pc(;ão
do desenho, jà nas informações
e accideutes greogl'aphWOfl que
são os mais completos possi'
veis,
Agradecendo a offerta, feli'

citamos o sr. José Deeke IJelo
seu excellent6 trabalho.

ANNUNOIO

Ultímamente têm damnifiea'
do mãos criminosas os isuladrr
res das linhas transmissoras e

as lampadas da ílluminação pu
bliea, A Empresa Força e Luz
pligar:t um premio de lou1�ooo
Iii quem aponta!' com provas
suificientes Os autores de taes

damnifícações.
-----,-----....---

Declaro p;)ra fills de direi"
to e para evitar qualquer ex'

ploração a propósito d'um�l
calumuis que dizem ter eu lan
çado contra a senhorita Mar'
gnl'Ílb Glelow, que nada disse
que pudesse offeuJer esta mo'

\ia, cuja honestidade e pureza
reconheço como as .nais perfei:
tas.
Por não saber a declarante

escrever, 6\(;.0'0 em nome del:
(11) nssignando a pl'e:stl:tEl de'
claração a l'og'o da mesma,
juntl'lmente com duas testemn'
nhns.

.i:l.' rogo de Aug'm,ta Pie,
Ch:lbcrto Pahift de LacC7'rta

Como testemUnhl\H:
PCêJ, Obermayr
Allu,ule'u ]Johnwnn

(Fil'llln;; reconlleciclnô pelo Tabellião C\1'
nha silvc'Íra),

---,--'-3:Cf6"-----

Pelo 1ôm
- Por deslilW!JO de 8 do cor'

rente foi pronunciado como

incllrso nas penas do artigo
204 § 2'" coubinado com o

art. IH do Codigo Penal o l'éo
Appnrieio A lexanc1l'e que, a

28 do mez passado, feriu gl'�r
vemente a Luiz Al'odt, [lO lu'
gar MOAquíto, desta Comarca,
Alexandre se' acha foragido.
-Foram com vista ao sr,

Promotor Publico da Comarca
os autoa de inqael'ito Policial
pl'oeed ido"pnr'!\ avél'ÍgUUl' ares'
ponsabilidade de João Bubek
no incendio da casa de Otto
Bubek.
-Por despa.cho de 12 do

correu te foi nomeado o auvo'
gado Thomé Braga c\1rador dos
ausentes Koehler & Oia, que

- Foram :jnlgnclos por sen,

tença de 1;� deste rnez (JS autos
de suppeimento de idade re'

querida por Panlo Beviahn.
-Na mesma UMa foí jlJlga.'

da a nctiflençãõ de Ernesto
Goemaan requerida pOl' José
Inglat e sua mulher para. co'

brança de divida.

RIO DOS
CEDROS

No rieonho e piuorcsco
,/(1,'" dos Cédrc:Js,elll lugar a'

prazivol "sselll"� o; bello
C(J!/e<�)o -,\t. S. A�r\'iliad()r(l
para 111eninas.
A ill�lrUc!,'ão mlnistradu

cm plena coiruorm idndc
com os prog!'alllmas l'igen'
tos abrange '''\S doi,,:,; cursos+
...)�/{/J!:.Fü)r't1 ...inima.,..'/(I- Alem

.

do ensino de varias linglh1st
lia lü::çÜt�S de musica. í'Iores,
pintura ele.
l\{()(JicH In,'nsalida(]e. bôa

nlimellbç;:i()J �l:::l!a j�l(Ji·nvel.
Tucl o '(:8I.it confiado ;:!OS� cui'
dado.'; f' fTO\'Cl'tl(l dii�i ?"'I'-�: i'
nilas Edlli�[l.dt)ras)Vcner.indas
Fi Iha, I'" ;\1, i\"xiliadom
OIlJ'a D, H",';�U,

hypoder1l:Jtieas

e

appliCIHlC na

Pharmacia Gloria

do

l'H, CUIM, �a\)'\Q 0)'t\I;;\te\\
Blumenau.

'., ",,1
"'���l!.!t'tW>
���",',,"'M'tW'$""WUl'M�..!IlII,�

BANCO NAOIONAL"! DO
COMMFa�OIO

600 DIT/IDENDO
" Avisa-se aos srs. Acczon'i8las
q'l.te 8.sta SttCcursal <iJstà pa
gando 08 divid@ndos correspon
dentes ao S81Nestre findo, na ?'a
zci,o de 15 oio ao (;tn,no ou sejam
1'8, 7$500 pm" acção.

'

BlumlmctH" 18-7---92/;..
F.Wabelr'
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Run Si:LO Paulo olTGl'CCem seu grnnr]e
stock em COnOA�:) d.e Ilôres BISQUTl'

Flescll
de optima qunJid:Ide., l\ibticttclas em

lettreiros sobre fitas para as mesmas,

Súo Puulo. A' pedido tatnbern se oollooa

. S"UO$
·1)(t1'U. colleções. 'Enorme t� escolhido

CWI�sic.:1", de salão e pnra pc' sortimento de scl+os, cllt,dogos,
quen",!j ()1'(:hestl'Ll�, com plIl'tilums: allmns, lentes, . pincas etc..

O fllelIllll' O maio!' s,wlimrmto,' Q\Il\lqner eollccion:ulor rlO,ler:\,
k1ill01il11IJllI..I'l'lJl1fliCuia l''8Ce-'' vis i tando est:l CnHC\, ColtKllpll'l',tall.'

.

ba Jl1.<ovh'!!.�daID, aua aóU,�cção.
Advogado

..Aceita Ul1!8i18 civis
·e . crlnrínnes

Blumenau

Costureiras. alf",i�ües, sapate! ..
ros e eelleir oa encontram-se
no deposito junto BO Bant10
Nacional do Coeam ercio.

para D05ibU fabrica de gaitéls
20-30 I'ap[lzce. e moças plll'll
praticar, co li recOWperli:iÜ im:
medlsta.

A.Hre,l Hering .1; Ola.
Jr-tOUpSl. "ira 6lecoa

tuu« AlliCtnçà
RHI\ 15 de Novombro--lllumenau

[l;iprcgado
�c·);� S!.lCCí2�:;::'O

V""lIH1I \.. � � .; ri i?

W>Jl."el!ilta�õel.i!l de �2
mell$18S

2':G\�a
ADVUGADO

Causas cive! e, commercit'ea
a l3F1mlJnae�

_.: .. i,"ll:1S.
;,;',·,·\,:r.;',tk,!l:0 �m gl:ral.
r! �J; •. !l;; ..; d,l p�'Hl!.
.';' >.'.-::::{".:. (�;�1. i i .�}i�,?
;.'� ';"� ;,t) p,�lt;J.
r\:'Il';.n:':) ",O!l omcs.

J..aH:j';!il'':JlD d·:.� anertns

(�i� ) pescoço. (' final
Il!.::r�ti:. em tudb as lI:a·

lcttta s proveniente.·; do
��.ngul!.

C7·ime, dvel,
e commercial.

.
.

:J.ua Ui 'de NOVt!Ulbl'o" ('ill/l!)!; n�Pl;til'rll'n "{) �nJi'll'l:Lt_:·4,'L-\.. ti.i J,.I� . tI.1) J�lnl'. f�
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