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prooesso, e pedindo as suas cerca de Rs. 21.000:_000$000.
providencias no sentido de ser elevando-se, sua totalidade, ii

A 18 do uies passado, CÇ)' construída nova ou reformada cerca de Rs. 173 000:000$000;
mo já devem os 'nossos leito' a actual, serviço este que feito ao passo que as operações por
res ter sclencia, evadiram-se tornará S, Excia. credor dll descontos e títulos e empres'
da cadeia publica desta cjda: gratidão das pessoas que tra. rimos em Contae Ol)rrentest
de os pronunciados J'oao e balharn no forum; não por for' que em 31 de Dezembro de
Franz Fatterna e Paulo Stra ma pessoal seuão. ao carcereiro 1924, subiram a po,uco mais de
use .jue, accusados

.

do crime que se verá asalvo de' injustas Rs. 139.000:000$000 monta'
de roubo, Hguardaval1l o Jury suspeitas, Ula$ sim pelo. muito mm, agora,

�

em mais de Rs.
de Novembro para serem sub' que farA em prôl da sociedade 164.000:000$000.
mettidos a julgamento, e da Justiça.

.
.

'

.. Foi de, aproximadamente,
Factos como esse ja por di' Identieo officio ·se mandará 104,OOO:000$00Q, a somma

versas vezes t3e repetiran nes' ao 81', Superintendente. e ao de títulos recehidos para co:
te e no .auno passado e, apesal' Presidente do Conselho Muni' brança, quando no balanço ao'
da"! severas medidas uue ai! au' cipal", .

11 d R1 tenor, o Sa I oem e s· .. ,.

teridades policiaes e judiciruias Secundando o pedido do 8L854,22��590,
têm adoptado se reprodusirão Sr. lJl'. Juiz de Direito, espe: As reservas do Banco, fo
se não forem feítas ret,l'llJus ramos que o honrado Sr. CeI. rum beneficladas com. ., ..
na cadeia que, como está, lião Pereira e Oliveira não o deixe. 700:000$0001 elevando'se
Qtfel'ece absolutamente seg u: por muito tempo sem solução, pois, de Rs, 17.724:000$000
rança alguma- autorisando quanto antes os para Us. 18424:000$000'
Verificando a ul'gencia de' reparos uidispeusavele na ca: T'amhem teve regular accesso,taes melhoramentos e no lou' deiaafim de que de vez termi- o saldo da conta ((Auxilio aos

vavel iutuito de apressnl'os', nem as fugas que LIOS ultlmos empregados", que passou a
o. Sr. DI'.•Juiz de Direito, em tempo" se tem amiudado, es- Bel' de Rs, 6B2:145$B5o. een.
sentença que 'proferiu ordenan: candalizaudo a quantos não CO' do que, era no balanço anteri:

'.

do o arohivameuto do inqnerl' ulieçam ° estado lauieutavel em OI' de Rs, 591:343$080.
'

'. tn instaurado sobre a fuga j'a que s.e acha aprisão.ideeta cio
quelles pronunciados assim se dade.

".

expressa: "Determino que se

officie ao Sr, Coronel. Gover:
�-'-.-

nador do .E�tíldo qll� as fugas ,Banco Nacional do .'de presos sao cou tll1uas sem '. •

culpa, ·entreboto, das p�sso:lt;.. CommerclO
encarregadas da guarda dos
presos, como .se verifica neste

A Cadeia Publica

Semanarin noticioso Semestre 4$000

tem féito à' '€l1moso industrial
em Jong'98 alluos de trabalho
perseverante, revélsdor de um

caracter fit'nl(� e de uma vou'

tade de aço.
Atravéz 'de SUBS 358 pagiM

IIIlS ha umiro que aprender e

admirar.
..

Lendo e medltande-se aquel.
Ias pagluaa tent'.Ae a impressão
de que o mulrr-uillionario ame' ,

ricane deve o seu exito a uma.

idéa fixa' que, orientada snbia:
mente, 130 o poderia conduzir
ao triumpho completo.

'E' t aliàa, i\.· idéa fixa do seu

director q u� o Times deve o

ser hoje, não só o primeiro jor:
ual da Inglaterra, mas de to'
do o mundo , com _ a tiragem
diaria de milhões .de exempla:
·re8.

Desde creanca teve H�nrr
Ford muita Inclinação para a

mecanica, e o �acto maia nota'
vel de sua infaucia-s-diz elle
foi aos 12 annos, quando elle
vio, pela primeira vez, nu) lo'
comovei. Então, estudando de'

O dividendo pago pelo Bau- tldameate a machiua, pedindo
co, aos seus accionistas, foi de explicação sobre o funceiona.
15 0[0 ao anuo, e no montau'. mente desta, idealizou o auto
te de Rs. 937',500,,000, contra móvel. Eos aunos se passaram.12 0[0 que foi O pago no sute: Fmquanto seu pae qtt��ija qne
rior semestre ou seja Rs. • •• elle se dedicasse à agricultura750' ,000$000. e lhe fazia presente de uma fa'

BALANÇO, RELATIVO, AO PRIMEIRO (D"
• , d' '/\i ,. )

.

sr�MESTRE DESTE ANNa,"
, . /al'W e .LVotuws zenda, Ford continuava se)lS

Por elle ,qe ve'rifiéa Mt'em as
.

. .... 4o
'. . .... '�

..=.
_�"","'.=:======�=�=:eot.!!It

ma1s p1'08peras as, cO'i}diçÕ88
; PALrrOS AMERIOANOS!·· '. ���, ....._desse estabeZec�mefdo. ..

.

.. ilIJ'f"'. i -,�
. de credito "GRANDE PR:TZ.E" ii' Ir�.

:Em o nUI11�ro de hoie. J deq.: lifo�xhihas com: 1000 pa' i�,ARTiiRiTI5MO'��
ta folha, publtcam0s O balau' DeppsitaJ.'ios Gar,ea &> Damastl 4' \
go, a que procedeu em 30 de

Paraná c;.:_ Sàntn Cntharina !!fi.' 1\
.Junho ultimo. o BanM :ti a' Caixa Postal 293. CURITYBA 6 RJiEUMAilSMO .1
cional do Commercio, instituo

��� .11 , '

to de credito que gOBa d? m,e .'

, I?' ��'ROS ,\
Ihor conceito em o melo,fl' Minha columna .... ,. ,

.

'

..
61· <.

nlwceil'o brasilelro. '. ; �! ' '.
.... ::1, .

.

Da rapidacomparaçãO que Silveira Bu.euo a.i:aba de:' l ·BOUfi3AS
,

"1
tlzeUl0S com 9 8,eu balanço an' preiltar relevànte serviço .áS.let . n DMtlB1<OS. PMUmS. �
terio!', resulta, de log'o, a affil:' rua patrias :lom a traduçf\Q pl:f I'" ENPiGENS .#i
ffi1Ção do crescente e progressr 1'a o vernacalo do livro. ".Mi: �,"" '.

,I
J.Y

vo i�esel)volvimepto. d�s _nego' nba vida e·· rnhllla obra", .da �,j....... ' " �
..

dos ;.,do Banco, ll1stItUlçao �e lavra de Henry Ford, de eol' . ,�ilEPl.!njl,NtiOETON!1'ICAllllO�'cl'edlto que honra, de" QlaneI' labOl'ução comSamueI CraDth�r 1 o SlU��ilJE COl"! o

ra indiscutiveLo Rio Grande "Minha vida. e Iniuha obra'l •

do 8ull ..

'

,

.

nâo'é, com� a prirqt;írà �vj�t# .. �.lIt�:JQAOIlÁ6
. 'E�fectivamente�)a oeI}Ost· se pensa, uma aütob�oJirHp�iat .

( i��llg�{:
tOiLhveram, no ultImo .semes· ou' uma simples :ll.emoría. W' ,� STA

tl'e.7 o nota ;rcI 9.CCl'esClUJo de a narração empolgante. do que .' , .
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eatudos predilectos, deixava a de amanhã.
•

sua propt'iedllde ag'l'icola, cou: Que coneertes elevados eo:

seguia emprego numa emp�ezl\ bre os salari?sl E �obre_ a gl'e'
ll'1t\chuníca e procurava realisar V-8 que considerações tao 0P'
a sua tdéa, o seu sonho doira' portunas, num tempo em que,
do. sabre todas as formas, se pra'

Mas, parn conseguir o coa' oura explorar as claeseatraba

eretisacão do Sf'U ideal, não lhistaa:

teve sempre a estrada juncada O livro "Minha. vida e mi'
de flores, Encontrou espinhos nha obra" ,foi editada pela
e cordas esbarrou com pedras Companhia Graphica'Editora
e, ao lado L1e difficuldCldes dEI Monteiro Lobato, de S. Pau'
ordem financeira, teve de eu' lo, e tem alcançado extrasrdl'

Irentar as crlticas e censuras uarie successo em todo ° Bra:
de seus chefes. sil. Presadlssimo amigo de BIu

Labor tnnnia vincil. Ford menau conta'me que um jor:
venceu tnmbem- Um dia des- ualista canoea, fazendo apre.

cobrio a possíbiiidade da cous oiaçâe em torno do livro de

trucção do automóvel, e cous' Ford, disse que o nOS80 gover'

truindo'o, pôl:o em movlmen: no devia de adquirir milhares

to, com graúde admiração da- de exemplares dessa obra e

quelles que talvez o tivessem dístriuuiloa entre os escolares

acoimado de mentecapto, e comurerciantes.

Tendo descoberto o vehiculo Sem nos termos na conta de

quo planejá1'a. UR Infaneia , autoridade em matería de com'

Ford tratou de aperfelçoal'o, e, mercio e de fjnan<;as, suhs:

de melhoramento em melhora' erevemos sem reserva (I opi
mento, chegou a coustruir o mo' UiÜ6 do collega, porque ha

deruo typo de automóvel, que nessa obra, eaeripta em Iingua:
uão conhece distancias nem bar

.

genl clara. sluiples e correta, os
reh'as. mais preciosos ensinamentos.

Pura tanto, e pllra .ntteuder Henry Ford eusina como se

MS pedidos que diül'il1mc.nte pôde aproveitar a aotivldade

recebia, fundou urna fabrlc«, de um cégl) ou de um mutila:

que hoje dá serviço li cinco' do, tomando-os uteis. como fie

enta mil opefurio8. .
funda urna fabl'iüa 011 um eIS'

A �)rganisílção da fabrioa, a hlbelecimcnto eommel'cial como

disposição .las macblnalil, � ue:: se dirige o negocio; coíno ::ie

qni!)ição do materIal, II. dlstl'l, enfrenta uma crise e como se

huição do tl'1lhalho, obedece evitu a fallenL'Ía.
ram a um mdhodo' escrupu)o' Divulg'lil' tnes conhecimentos
samente sçil;1ntifieo. 'rudo se é uma obra de benemereucia.
fez sob 11m l�l'itel'jo rigoroso)
depois ele longas experiencias
Nas oficin::H1 ]i:ord nada existe

qne não tenha a sna razão de
ser. Ate o cBpa�o oeeessado
a um operal·io foi ealculado e

mediu 0, tendo por base o me'

nor dispendio possivel de ener'

gla., .

Ao ladü do seu interesse

comrnercial, -U'oJ!d' não descu'

ra !la mOl'íll, e para alie O ho'

l1lf,m dl� negocios deve ter ,na'

1s em vista fi producção que
fi I'enda, sendo que a doutrina

oposta tem fcitoa desgraça do
ml1ndo e (JcGíAsionado a rnína

' .•�e muitos eatabelecimeotos

commerdaes,
"N fio CO:Hliderardo seus ope

l'HrlOS como sÍ:mpltis trahalha'

dores, o cel'ebl'Q fabdc1(íte de

f.llltomove18 encara li questão
dos salarios éowo um problema
d08 mnís sérios, pagando aos

SéUS cooperadores o suffi�íeDte

para que estes, vivam sc�
grande appl'tllenq[lo pelo dia

Fpolis 4.-Foi sanccionada
a resolução que restabelece o

Munif!ipio de Porto Bello,
-Seg'uiram para ahi O� Drs:

Victor Konder e Pedro Silva.
-Vae ser apresentado na

prexima sessão do Congresso
um projecto de rdorma eleito'
ral,
- A Co�ruissão de Fíuan:

ças do Oongressoests diseutia
do o orçamento realizando

grandes cortes nas despezus e

adoptando eriterio de não arr

gmentar os impostos.
':_O Presidente da Republl:

ca sgradeceo ao CeI' Raulino
Horn o resultado da Con ven: Informações Com W!LLY SCHEEFFER,

çâe Uatharinense. ....• .-

-A ilha jà se acha ligada Ed-t I d "t-ao continente pela ponte Her: . I a e
,
&1 açao

cílio Luz O sr, OeL Pereira e

Oliveire regressou houtern de
sua exeursâo ao continente atra

vessando a ponte.
-Foi lnangurada na Laguna

a nova usina pal'u o serviço
de força e luz,
- Passa hoje em ultima dis.

cussâo o projecto que concede
auxilio para a criação de dois
Bispados.
-O balanço do Banco do

Commercio publicado hOlltem
denota gl'àndepl'uspel'idade es'

se, estabelecimento de I.ll'edito

apresentando' elevado saldo.
-Falleceu a senhorinha

Pall)imt Portel1a cujo enterro
teve grande acompanhamento-
Rio 3 - O gOVêrrJO federal

mandou incinerar 35 ruil cou'

tos de Dotas recolhidas exf,\CU

talldo Com firmeza plano valo'
Amanhã; missa das 7, com- risação moéda,

munhão mensal dos membros
do Ap()stol(�do da Oraçüo. -,-Em virtude ua habeas'cor'

A's 10 1l2, missa solemne em pus ,foi posto em 'liberdade o

acção de graças, na intenção do Coronel Affonso Castilho·
81', Tenente Re,ynoldo llii.bbe. -Serão inieiadas a 9 do
Depois da mi8sa, �xposição do corrente aa manobra.s navaes. Lanch·aSantissimo ,Sacramento. A'8 6 I
horas da lar'de, éncerramcnto da :......Obegaralll a esta Oapita
Ad

- as delegap.õ€s de academicos
··oraçao. "j

A intenção geraldo Apostolâ- J.e medicina pernam):mcanos e

elo da Oração pai"a o mez de Se- bahtua;,s.
lembro é a volta das Egrejas Se: -'romou pOSS6 do governo
p(l1'ada.� á unidade. do EstA.do do RjQ O Oel. Ro'
Terça-feira, Na.tividade de N. \�ha Waneck.

Senhora, não ii dia de. guarda.. d
.

A ultifnJJ, m2ssa será as 6, .lZ2, As ......:.Appal·eeeu O gl'an e 101' �
6 horas da tarde, Ladainha � nal "Díario da' Manhi\" com

MBençam elo Sardi8.�imo-
.'

32 paginas trazeudosuppleme' ... ALA DE VIAGEM
Q�tinia·feira,á8 3 1t2, doutri- nto em rotogl'a v ura alluaivo á

na christã.
..

..
Republica Bl'asileirft.. Pe�o li pefilsou a qnm enio

S,extajeinh às 6 da tarde, via- O principal �l'tigo iutitula' presteI uma �ala .

de viage�
sacra.

. .....
", ,.

. '. do "Palavras" diz: "NÓSBO ofa.vor de ma restltulrd:c��,No terceiro aominf]o� do mez, pt'Í1;n�il'ô �rado é de paz no",' trSl'lO ver'me:hel forçado
anté�'da rn.i8sa das 7,.haver

..

�. 'r�-, ao 01. a.·for anhelo.é
a c(lnc�rdia dinar o seu nl).me.•cepçao de novas aS80cwdas aPta , 'li

'!

i
.

..:1 "

união das F�lha8 de Maria. maxima deutl'o da lCl • .

Al'manv,o b,'lO,9

Not�s Raligiogas

Pelo telegrapho Não ha uma só palavra so·'
bre a Revista do Supremo. A
grande edição esgotou-se em

poucas boras.
-�-

D1. VICTOR KONDER
Acha'ee nesta Cidade desde ante'hontem

o Sr; Dr. Vict » KOnder illustre Secretario
da Fazenda do Estado e Presidente do
Conselho Municipal.

Dr. PEDRO SILVA
Desde quinta feira aeha'se entre nos o

Sr. Desembargador Dr. Pedro Silva, um
dos mais distinctos MenbroB do Superior
TribUnal de Justiça,

Vende'se illna checara COm cerca de
ra.ooo m. q- entre a Avenída Rio Branco
eRua M,aranhlo. com casa, pomar, foeo
com agua exeellente e abundante me!l� na
maiO!, secea,

.

O Cidadão Augusto Sutter, Juiz de Paz
em exercicio, do Districro da séde da
Comarc,a na forma da lei, etc.

Faço gabe!" !IOf:! que o presente edital vi
vem que por parte de Hilds Bay me foi
npresenrada a a petição do teôr seguinte:
"Exmo. Sr. Juiz de Paz <lo 1'. districto cll\
Comarca de Blulllennu. Diz Hilda Bay que
havendo por execução procedido li penhora
d'urna mach ina de costura pertencente II

ElIli.!io Aschenbrenner e, não tendo o mes'
mo uprescntado ernbargos dentro do pruso
legal, quer ag<1ra fazer a avaliação do dito
ben•. Acontece, porem, ter o supplicado se

ausentado deste rnuuiciplo, para lugar in'
certo e não sabido, pelo que requer a V.

"

Excia, mandar intimar o mesmo por edt:
tnl com o praso de 30 dias pura, findos os

.- ",i

quaes, na primeira audlencia deste Juizo,
vir louvar'se em peritos que procodam á
avaliaçãO dq_ dito bem, sob pena de, não

eomparecenào, serem 'nomc�dos e bprova:
dos á revelia. Nestes termos. E. deferimen'
to. Biumenau, 12 de Agosto de 1925. p.'p;
Gilberto PaivLl de Lacerda. "l�tn cuja peti�',
ção proferi o despacho seguinte: J .. Como
l'eqllQr. Blumenau, 12 de Agosto do 1925 ..
A Su('.ter". Em virtude do que dto 8 chamo
o meAmo Emilio AH:hcnbrenner para, passa .

do os 30 dias comparecer' na primeita au···'
(4icncia deste ]üizi.> para o lim alludido. As
audienci!!s do Juill'& .são tis qUll.l'tus·feirns .

ás onze !JGras, nfi sala das sessõeS do COn'
selho Mnnicipal. Dado e passado nesta
Cidade de B1ume<lau, aOs 12 .de A/losto de

1925. Eu, Josê Ferreírá. da Silva, escrivão'
ad,hoc, o eacrcvi.(Af1Isig:.) Augusto Sutter.
Está Conforme o original. O Escrivno

ad'hoc :José Fi!7'l'dra tia Silva

Vende-se uma lancha à. gazo.�
Una;' ten'do 5,60 'de comprimento
e 1,40 de largura accionada. por.
motar allemão. Preço conveníei1:
i@

"

Trata,$e com João BBrhatt\
em Florianopolis e .Emilio Sada
em Blumenuu.

Andreza Campos da Luz
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.: ;Notas diversas
..

--�-'----

o medo faz m uita 6ot.t.8(�

Ha dias os ladrões penetra:
raro numa vl�tlda de �dhete8 de

loteJ'ia, em S, Paulo'
Tiveram porem a surpresa

de encontrar a proprietária que
ao veloa rompeu num henei

TO medonho.
Com receio de que It patru:

lha apparecesse os pati�f:s re:

tiraram'se prudentemente.
Com parecendo a policia te'

ve a pobre mulher de fazer su'

as declaraç,ões por '6sCl'ipto,
p ois com I) susto emurudeeêra,

_.;-:--

3 annos no gelo
Ohegon ao porto de Nome,

no Alaska, a escuna Mande d,}

explorador Amuudsem, que fi'
com presa no gelo, com seis

tripulantes, durãnte mais de
trez annos-

--1--

Preço fabúlfJso
_

Foi' vendido em.Buenes'Ay'
res por 152,000 pesos o touro

uF.elth·ful 'I'wenty'",
--f-

Excentricidado norte-americana
O 81'. ltiehal'd 'r; Kane ofle

reeeu uma peusão annual de
5.000 dollars

.

a qualquer das
8 Univereidudes norte-ameri:
canas que estabelecer uma .ea'

deira de ciuematographiá.

o que perderam os'pa'U8�d'agua,
O governo amerióauo apre'

hendeu durante o a:::.no fiscal

que termíuou oro 30 de Junho
Um milhão e meio de galões
d� whidcy, oito ! milhões de

. r,erveia, meio milhão dI:! vinho
de cidra, aléur de 'autos e em'

bíil'cações que conduziam o

cOlltrabando, .tudoevallado em

cem milhões de danara.

BANCO NACIONAL D01rCOMMERCIO Varias
-�

Justa'homenagem
Realiza'se uo dia 7, glorIosa

data de nossa Independencia
a entrega. da rica Bandeua
Naeioual trabalhada pejas h'

Balanço Geral da Matriz e Succursaes em 30 de Julho de 1925 más da 'Divina Provideucln e
-,�, - ----'" .._--.._-=. .. offereeida pela Cidade de BIn'

A G T I V O menau li beroics Companhia
de Metralhadoras squ] acanto'
uada.
Representará no acto o RXl110
sr Cel Pereira G Oliveira, di'
gno Governador do Estado .01S1'

Major Franoiaco Margarida·

Capital
Reservas

FUNDADO EM··1895

256,000:000$000
t • • 18,424:000$000

Capital a reali.zal'
Letras descontadas
ll,t,;>tl'a de conta propria do exterior

De COnta propria do interior
Eln cobrança do exterior
Em cobrança do interior

Hi,704:032$4GO
3;893:4U2$190

83,089:169$470

12,500:000$000
122,719:025$.390
1,605:444$070

l03,686:G04$120

41.40I:7�4$300
116,357:846$370

15.374:453$930

143.402:261$110
34, rGS:300$640

Rs.

27,116:217$740

776:97 I$100
(;33,543:605$6(;0

-�·i- EmprElElltimos em contas 601'"

Peixe-lua rentes
Sueoursaes e agencias no in'

Foi pes0fido nas prmnmida' teriol' .

de .. de Oabo Frio, Duma pro' C01"respo.nl!llentee:
Iúudidade de 200 metros um

"specimeu" do famoso e raro No Exteri8f 5,702:097$330
. 'I No Interior 8.73S;6Sf)$ii30 .

peixe'lua, Cll1a idade fOI na"

oulada em 300 auuos. Pesou JEffeitos pel'teneantee ao Banco:

400 kiloa, tendo 1 metro e 50 Apoltces, Acções, Debenturcs e outros titules 7.506:187$160
Immovela, Moveis e utensl lios -� Outros 7.81)8:266$770

de comprimento e 85 eents de Vll.lurss caucionados
largura. Valm::es depositados

.

O Oommandante (Iantuar i a Hypothecal9
Guimarães Director do Lloyd Caixa:

Brasileiro gratificando género
sameute os pescadores que por
elle pediam 2.000$000 adqui.
rindo e offereceo'o ao Museu
Naval .1b Pesca.

74.914:6(;6$510
68.487:594$6(10

Em moeda corrente
Em moeda ouro
Em outras cspecies
No Banco do Hrusil
Em outras Bancos

PASSIVO

...-'�--

.

.•
*
* Vendem-se irez eaeae &i;.

1.514:660$320 ias em Itajahy, .

á 1-tta. Lauro "

.'

G33,543:60s!li<860 Müller, junto á' cae« Konder.. '.

"'!!:===��������=�--"'"'-"'''''-''''-.�. Oftertas devem 'serdiiigida8!t:
Perto Alegre, 31 de Julho de 1925. D, M:aria ,Muelle1'. dos eMs, ,"Ua

(Assig.) Fl'ederic,! Ga1'lo8 Gomes
T

(A,SSigi) M. (JDsta Sobrinho Menna Bar�r6to. 71 ",_Rio r1.aJ'u-'
Dlrector' ,;Ob�fe da Oontabilidade neiro.

CAPITAL
FUNDO DE RESÉRVA E OUTRAS RESERVAS
AUXILIO AOS EMPREGADOS

DEPOSITO DE CONTAS CORRENT�S;

Com juros
SetD juros
Limitados
Praso fixo

132,079:710$75°
13917:055$800
17,4,98:099$720
9.308.757$580

TITULOS A COBRAR DE CONTA PRO'
l'RIA .E DE TERCEIROS:

De Cantil propria do Interior
De C I de terceiros do exterior
De C I de terceiros do interior

SUCclJRSAES E AGENCIAS NO INTERIOR

'CORRESPONDENTES;

No Exterior
No Interior

r6.704:032$4(io
3,8H3:402$dio

SB_08!l:rG9$'170

TITULOS EM CAUÇÃO Ii: EM DEPOSITO
VALORES HYPOTHECAuIOS
DIVERSAS CONTAS

DIVIDENDOS:

60'.
Não reelamados

937:500$000
. 28:468$200

LUOROS E PERDAS;

Juro! e descontos a veueer que pM!.'llm para
o semestre seguinte

.

Rs,

. 25.000:000$000
18,424:000$000

632:145$950

103.686:604$120

110.81H:or5$370

20;928:312$860

143·402:z61$14o
34.l6S:30o$640
1.141: 713$260

965:968$200

Grupo Escolar
'-.

Com escolhido progrsmms
o Grupo Escolar "Luiz Del'
fino" comrnemorarà a passagem
da magna data Nacional.

Cel. Eugenio Müller
Esteve entre nós alguns di'

as acompanhado de sua Esma
Sra- 0.81'· Oel. Eug'en io MUller

-;�

Major Margarida.
Regl'.essou ele F'lol';�mopo1fil

o?�e fOI representar este muni
ClplO na reunião ali realizada
para a escolha dos del�'
gados Oatharinenses à Conveu'
cão Nacional o sr. MajorFmn;
olseo Mlil'g'arida vire presiden' .

te do Oouselho Muníclpel,
Luiz Born
Esteve alguns dlas nesta oi'

dade dando 'nos a prazer de
sua visita o' sr' Mujol' Luiz
Born,

.

rt« Buxbaum
. Vindo do R-io de Janeirs,

chegou aeg'un.da feira a esta
e\idad,e o st-- Tenente Edgard
Buxbaum.

.

------�--�--

Novidades Hterarias
"!l,mu;· '" '\,.._.

Alma Cabocla por Paulo Seí'Ubal
A 'Mulher por Nichelet

.

A Mascam da Morte
por Hoffniann

A ,Mulher Vampiro
p01' Hoffmann

O gran,dp. succ�sso .litel'ario
.

"""'U!:.. '

Helu'Y FOl'à, Mi'r?ha
.

vida e
minha obra:

' ..

Livraria CARL W.AHLE.

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



A OIDADE

No risonho .rcsco

}/ÚI das (_,.�'(/')'()')·I ,.::,nr :1

prar.ivcl _

-;J.,-::'St;\lla .� _

helio

('!.)!!(�F·o .:.V.. )". Aux.ililÚ(M'/!
pll1�.u ·ú'leninns.'

./� i nstrucção 'ulil!iSlrilt11
e m P 1'.'1\" cornformid,,,\e
com Os' progy�tn11nns vige._j· ,

tes alH'<:ulge 'os dois çur�.t
S/:',;'7/'r/(.lr'(, pl)/l/(lrio-- .t\. ii

do
t

ensino de varias lingt1a�
ha Hcç.;:1c's de musi cu, fl(Jresr
pintur» (';L(',

"

' I.

lVlo,!icn 111,'nsrdl,lar]c, boa

a J í ri)ent(\ç.�"(o, <l},<un jlut:1\'rl.
1�",�d() esta l�onfíado �105::cl_j_i'
dndo:; e gúvern'o das ('xi'
mias Edlleadoras,V.enerandns
[,'ilh,l' de �I. :\\l>\iHudol'u-

D. Bo.4CO.

l'\ � '1�: f';-t i �:� 1� if:t' fi i .�/J\ � a i ("t IL.(", i i I",..A.

Jo:\n Silva' l'l'CeiN:l UHI bOlll

otfi0ial.
--_.---�'!lil4-----

Atte n cão'
o

Llco6ES DE: PIASO
.. .

,\ Tin(:t1I'I,rh Chill,ica lava
n)UjHlS COn\ (jHt'squpr «o res.

Trabalho perluilo.
RIJa Goyaz "-Telepliüne 55

e tiugc
i.elos nH�UHH.1(J9 in.ris modernos e rupi- q

dos. Aulas Jlartk\,hll�S ,Ie jJortu�l\t"·."
allerníío-

1JlaJrcoUo BOlUll

Pôde ser procurado ·LlO Hotel S. JM'�

Unha de autornoveis
Subida�--Hio de.. Sul

CDG\\�ovo
Passagens:

l.O�;O.OO
X$OOO

SEIBT !Sr STANGE.G,\,J'J.c,o\)
'Preço das

lZio di) 8n\
UlIltl'll

TtlW Siio r\ntlo offcrecem seu grf:llldo
stock em C0110A�:; d.e flôres BlSQ\.T.ll'

I-lora rio ,k optima qualidnde, filhricadas em

Si'lu I'uulo. A' flC;didu tambcm se colloca
.l'�ll k I.ll.;pí 11:"::1 t!;j_ e}!q�;ld�l dI) l.l'f��n ílH

�H ilorid! chega n�i n h o rus d:\ Illallhü

An qu,\.l'la:� c d\Jolingü "is () l\Onu�.

Auto--I.Jnie
Sl.JllUl ,\ -�RIO DO SUL

Jacob Dalfovo
Fn hrpl'eise,

Riu (li) Sul

Iettreiros sobre fitas para as me:HlIUS.

10$000
tl$ul)O

Falil'plnn
Abfailr\ �llhid:'l,.nr,(·.h Auknllft (los Zuges,
Um (j Uhr n:ltlllniiü\g8:.

Mit\woehs uud
,
S"";lta:,t, um (,

margens, •

,.

Flescll

, f::l11prC[;:H10
com SllCCeS�;()

nas seguintes

Classícas. du- salão! e par.a pe'
gUt.·I!"\:�J ()rí��he�1r[\�, com purtitnrae.

O melhor e maio!' sortimento,
ff�@;nUHH1Kll'n.ente lI.'cce··

ba JIll.(Ülvidlf.!.delS,

SeHos
para culleções. Enorme e escolhido
['orlill1enlo.. de setlos, eatulcgos,
a lbuns, Ienteu, pillC:{S etc,

.
'

Qualquer colloclunadnr podení,
visitando notrr casa, (;ompletnr
sua coUecção,

_'

Vis; tem. a C'asa :Flesdl.

.Rua lfi de Novembru+-Blumenau

AlJl'()(]j[DO CU\:x, CIT\a1t
Advogado�:;ii:g;"�::f'::;'!{i�Lll::ral;

t.i':�r('i vo 1'_�'.1�q.,
1 \i;'!·.-.rt_·�, Jlf_}� OS.;-03.

",·,··",·"·,·"'·;:'i\o',, I_:��);.:�,;;;:(�):��:,:?��;'j;;�, .

-

/�,:;;j.'.q;r{j\"llielllc::i do
. c�;Hlht.-C,

.(-"_" :'1','/.'(> civelr t t. '.I J .� t. V ,,/,'

C C,)'JI(Ul'Iercial Aceita eau"'às civis
. <, cl'iQ1i1l11ei:l< '.�.

R. 1 fj de;}\[oven.bro
(JnU8[1J; cível», e(Hl1llJel'eit\Q�

<9 ei'.ii.:n:Aini!R<es

Rua 16 Il,� "Novelúbro

Bolla .!:I.7Iiánça

DO SANGUE

. .

Blumenau
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