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polítlcos affirma-�e . que S.
Excía, vae tratar da escolha
do Presidente da Assembléa
Constituinte cuja eleição de
verá ser realizada. pelos de
putados antes da Installação
omeiaI da futura Gamara.
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NOTA: Se quízer poupar vos
da saudee vosso dinheiro com

éoença desconhecida o remedio
shabítuai-vos no coraeço de q uaí
quer doença ao deitar: dar um

bom suador e de manhã ceno

um purgante de Lornbrigueira
Min�ncora. E o'melhor de t »
dos quantos existem, e de e.eí
to ra.ndo e Suave.

j\'uit�s diarhêas infantis são
c ausaras só pelosvérmese den
tes. Depois procurai, o vosso

medico. '

Vende-se na Farrnacía Mi
nancora em Jomvüle, e em,

todas as boas Iarmaetas desta
cidade.

BOA SAUDE a •• ViDA LOMGA •••

OBrEM-SE USANDO O

ElwX\m !1)�N6GiUlIlBA
Empregado com real, van-.
tagem nos seguintes casos:

, Rbeumatism\) em oeral, Illlcbitislno, Mal1Gbas
da pell�, Espinhas, lllctmls, 6oOliíflláas,

OarthrQs, Flstulas, Sarnas,

{
A......rrr -SY?HlLITICO

PODEROSO: ANTI· RHElJM.\T1CO
ANTI- ESCROFHULOSO

GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

P�"1a�m�c�'� Ce1ifirtm\lC! i
está sob a direcção do pharmaceutico .llog,1!@ Mê- I
deir·os, que conta mais de 40 annos de pratica . i

"
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Manipulação esmerada e escrupulosa.
Não l:ôe substitue medicamentos

Productos de alta qU3.ndllri8
Espe cíul.dades Iegítímas.

OeseollilfriCle dO Wli:�fJ'liJ;�d�© �;�ct"c;rao,
que, muitas ,. eZéS, é ímitação .

melbores cafés

do Brosf

Andreza Campos da Luz
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Os paladares finos ,delit;iatn-se íIumanuIo as merces;

Independencia
Bii§�n.MCI{

frequentes
á vend3 Bln todos restaunmfes desta cidade

>REPRESENTANTES PARA' BLUMENAUJ BHusgUE, tTAJAHV E RIO DO,:SUl
Walier· ,Schmidt S. A�

�
',- -.

ELtr:'\I.!.EN-�tr

MATERIAL 'PARA IN&TAltACÕES ElEDTRlGAS
GRANDE SORTIMENTO EM lAMPADAS E LUSTRES
JUDAS PEÇAS PARA CONSTRUGCÃO DE
APPARElHOS PARA RADIO

=---_-.;o. �'-- j
I

o grande remedío brasíleíro, -EU
J

xir de Nougueíra. do pharmaceutíco
e Químico João da Sil,�a Silveira,
vende-se 'I'Ul todas as Farmacías,
Drogarias e Casas de Campanha e

Sertões do Brasil, bem assim nas i
Republieas Sul-Americanas. ! Um eelic« por dia. - d4 sead« e alegria

• • •AssimJallouseuftTonícoUnderberg!_
Não se impressione com a chuva, senhorita I Tem os pés
humidosi O vestido está molhQdo� Está com receio de
apanhar um resfriado� Não pense nissol Venha com

migo ao
.. bar" mais proximo; tomaró um coliee de

Underberg que lhe aquecerá o estomago e evitará,
não somente o resfriado, como qualquer perturbação gas
trica .•. Venha commigo e nõo esqueça que Underberg
é um remedio caseiro que não deve faltar em sua casa

nem na casa de ninguem. Mos recuse os imitações, pois
ellos só imitam o rotulo Underberg é unicoJ

annosde
exilo fi1undial

E D I T A L IEdital
o Doutor Arnadêo Felipe da Luz. Juiz de Direito ia

com&.r-, t
-

ca de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na fórma da lei etc: .

. e arrema acao
Faz saber amo que o presente edital virem, interessar possa, '

.

�u dele .n,oticb tiverefl! que, por parte de Henrique. He�i:l�. 3r·' O Doutor Amadeu Felippe da Luz, Juiz de Direito da Co-
tista residente nesta cidade, por seu procurador, fOI dirigida a \ marca de Blumenau, Estado de Santa Catarina na forma da lei etc.

es.te)uizo a petição dorseguinte teôr : "Exmo. Snr. Dr. Juiz de i fa� saber aos que o presenteedital, de la. praça, com o praso
Díreito da Comarca de Blurneuau. Pelo procurador que esta

I'
de VInte (20) dias virem ou dele conhecimento tiverem que no

subscreve, diz Henriqu�. Herlng, ariís�a residente nesta
. cida.de, dia 10 de u<;)'vembro vi;tdouro, ás onze horas, .na port� princi

qu� �e·l.do dado ctlmpnmento aos artigos 911. � 914 do Oodígo ] paI, da Prefeitura Municipal, nesta cidade, o porteiro dos audi
judíetnrío do Estado, cOi1f�rme. prova. o .afvam Junto, quer pro-\

tonos deste juizo, ou quem Suas vezes fizer trará a publico

.p.'nl.o.. tn.ria·.··. do...,.DI·.Qnd··as' .
·lL'·�t2..[lu!li,S do. Blumon�.u

mover contra S�lH m�llherI-1eJlrtette Carolina Mar�a Hansen que, pregão de venda e arrematação, a quem mais dei e malar lanço
bu li 111.1 U5 ilu .cu IA .tum ih» 1 i.Hh.2. conforme se eVld:ncloll, do process� de s�pa�açao?e eo:poq�. se oferecer, acima do preço da avaliação, os seguintes bens: Uma

acha em legar i1;JO sabido, l�.n�a a�8o ordinaria ,de oes�:{\�lte, �.un· ar�a de terras, sita no lagar �aminho das Areias, pistri!o de In
dada uos Nos, I e IV, do a, hgo ,:,17, do Código CfIJ'Il. Pede. datal, nesta Comarca, adquerído por compra -ía V1Uva Ana Har
por isso, com o': devido respeito, se digue V. Excin, mandar níscn, conforme titulo rezistrado no Rezístro Geral de Imoveis

I
publicar edital de cit.aç�o 0°[11 o pl8S0 de trinta dias, á n:es�a desta Comarca, no livro

'"

No� 3 F sob ""No. 28.286, contendo a

Henrtei�e c.arC.'hr.,u .. I''''<ll'!. I.:t. ,H.. ansen. para comparecer a p. rm.lelra area .de 96.800 m2., confrontando com 100 m.etros de frente com

audle�cJa. dess� Jt117.0� ap?:? () ?êCPI'Sq desse_praso _

e ver-se.-lhe I terras dEI Re�í1oldo Hahnemann, e nos fundos e de um Jado com

pro.p�r d.!.l:t ar,�u.9 or�!tn:lf1i1, cujos art:g,?s s-rao, então, o.fereCld�s ,. terras. <!_e Reinoldo Hahnernann e no outro lado com terras de
e assinar.selhe os u.as da Iei para defesa, sob pena de revela Pedro raustlllo dos Santos, tendo. cada linha de Iund ss 96R me.

e lançamento e prosseguir a causa de acõrdo com o disposto I tros de comprimento, e roais a servidão de um caminho até a

.
De 'ordem dO sr. Diretor do Tesouro do Estado, faço no artigo 665 do Cod. jud. ficando :ambem citada pura os demais I estrada pur.llca, avaliado por seiscentos mil reis (Rs. 6000$000).

publico que, em cumprimento ao decreto n. 55, de 1. de termos do processo, .até fiLol sentença e sua execução, J?á·se i Uma . pequena casa de rnor.-da, construída de taboas, cob"ría
Outubro de 1931, se vae proceder á revisão dos Iancamen- a esta. para os fins u? pa�ament(.) da taxa, o valor de 50()�)OOO, I com folha de zinco, avaliada por sessenta mil reis (Rs, 60$000).
toádQ imposto territorial, pelo que todos os que poesuírem Nestes termos - e pedrndo Juntaúi!, a este, dI) processo preDara- Bens est s pertencentes ao espolio de Maria Faustino do San

'terras' rurais, isto é,. terras situada.s fÓTa do peTitnetro tal io de sepaJ'fl.çãl) dfl corpos, E. R
..

Mercê.
.
Bl�lm�mtll, 5. de ios e que se acham em poder do' inventariante João Faustino

.

u,1'bano das sédes dos m:un.icipios, sãv convidados a apre- outubro de 1933. ,p.p .. C\ss:) Fra�clsco _de C(llVe:ru e Sllva, dos Sant?�, a cujo requerimento serão vendidos para pagamen-
sentar, de,1. de novembro a. .31 de der.emhro do corrente s?,bre uma estampllh;\ Tederal de. E�uc��ao,e �aude., de .2�O to das dIVidas passivas do espolio e c'ustas db arrolamento. }lj

anO, as dec;araçõos exigidas, pelo mesmo decreto. reIs e uma outm estadual de dOIS Iml reh. 'En: cUJa peÍlçao! p�ra que chegue �lO conhecimento de todos mandou expedir o

Incumbe essa obrigação: foi eX:lr::tdO o s: gllinte despacho:. Recebida hoje, A. Conw re-!Wtsente edital que serà publicado no locrar 'de costume e outro

1 - AOS propríetarios. quer, pago o devido imposlo. Bh!menau, lO/i 0/933. (l:1ssinado) de igual teor pam ser publicado pela imprensa na form:! da

I1- Aos foreiros A. da Luz" - Em virtude do que chama e cita HenrieHe Caro- j:?i; .u2do passado riesla cidade de Blumenau ao� vinte de ou·

III;_ Aos posseiros Iina Maria Hansen. para vir á prtmohl, audiencia deste Juízo, tubro de mil novecentos e trinta e tres. Eu' Frederico f<man
IV - Aos representantes de espolios. qu.e He s?guír ao decurso do praso d: trillt� di�s do prese�te �scrivão que o escrevi. (assinado) Amadeu Felippe da Luz. Es:
V - Aos ocupantes de terras pert€'ncentes a empl'e- edItal, afl111 de ver-s, -lhe propor a açao ordmana de desqUIte mvam colocadss e devidamente inutilizadas, uma estampilha es-

sas que gosarem de isenção dD imposto. .

de que tr;:;ta a .petiç:ío já transcrita e assinar-se'lhe os dias àa ta.doal d<: dois mil reis e outra de saude de duzentos reis. Está
.

As declaraçõés conterão as seguintes informações: lei para a. contestação, sob pena de rôvelia, ficando Jesdi:.! logo I conforme o original.
1- Situação dOs térreno.·

. citada para .tod?� os dema�s ter�lOS (l ftt'ls da ação, at� fi�al Blumenau, erÍl 20 de outubro de 1933,
II - A'rea em,metros quadI'ado�. '..

sentença. CIentIfica, outroslm, a· suplIcada que �\S m.:d:encl<es O Escrivão: FREDERICO KILIÂN

, lU '- Va10r venal do terreno,· excluido o valor de deste juizo ieem logtlr aos sabados ou no dia llllÍL-r;r,r,

qU{i.isquer construções ou benfeitorias neles {>,xit:tentes. quando aquele c�r em feriado ou estiver impedido, fis dez ho�
.

.

IV,. - Qualidade de terra. . ras, no edifício da PTefeitura Municipal, nesta cidadl-'. E para

V. - ,Númes dos confrontantes. I que chegue ao conh(ciment(\ de todos, mandou pas!';ur esh' edi-

.

VI ,,--. Especie do titulo de aquisição, cçm a data res- ! tal, que serà afixado no logaI' do costume e pL'blícado pela im

pectiva, o cartoria por que. transitou' e o numero que
I
P!ensa. D�do e passado nesta. cic!ade de Blum�na!, aos. {reze

tomou' no registro geral de ímoveís.
.

.

. dias do mes de ou rubro de mtl novecentos e .tnnta e ires, Eu,
vn c_ O valor atl"ibuido pelo contribuinte ás terras Alfredo Can pos, esçrÍvão. o d:dilografei. (aSSinado) Amadc?o

que possuir em outras circunscrições iiscaes. Felipe da Luz, sobre uma estampilha estadual do valôr ,de do;s

Caso o contribuinte não tenha elementos para prestar mil réis� e 1II?� outra federal, do :valôr de duzentos réis, Confé-

as informações dO::;, nmneros V e VI, deverá declal'ál-o re (.Om o ongmalo '..
' __ � .� ..

.

expi'�ssamente.
. '.' .. ,

.
.

O Escrnao.. nLfR_EDO CAMPOS.
OS' contribuintes que não ap:!'esentarem, dentr'J do pra- Ip'������ I F

zo, essas declaraç?ess'.:)rão lanç,;dos. á sua revelilJ., pelo I .o·.����� '-� f;
exator, qU,e, para ISSO, t;e haseara nos dados publicas e ;'.. .. ' '.' . í:
pa
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r
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t

.. iCl.llar....
e

..

s

.....
que

O.bt.iv.e.r,...
DãO caboen.do..

ao

... c.on.t.rihU.i�t.e..
,nes·

to..

'. ...
.

DA..NCO.
. t fi Agentes Geraes da:

�e: ca�o� recurso contra o lança�ento é fl(�..

ando
. a.mda su-

o
. .

o �� Sul !\merl'ca Terr. 1\Karl' t. .\
..

'J
JeIto a IDUlt� de.25 % SObl'b olmposto, nao sendo nunca

,.. :
- lVl e .["..CCl .

essa mUltamferlOr a 20$000.
o

'S·UL· '0'0' BRASIL
c:: Sul America Vida

i

..
A.·.. ·.s .•.·.�ec.•�.(L.raçõe.s..

que
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á á1'ea �� qu.
anto

.ao.. v.a- D:.

:
·
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G
{�

.

B
lo!'. coniz'!Jerem erro contra o fLS(:O supenor ,a .20.°/0, se- o

..

o I í: Comp::mhia Nacional de Seguros =5
, tao

..

cun,nde

r.
00

a.s
f

..

'r

..

a,Ud'u. l.en..i.as" '.'lO.
a

..

ndo. o G.O1�tnlJ.uu.'I-te s.
u- o
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:.

jeito ai!, pagamento da diferença do iinpOsfo decouente
o

CAPITAL;' 4.000:000$000
o

�� � ��

da sónegàção. e á multa de 50010 sobl'e o imposto real.. Sédp: RIO DE JANEIRO •

.
.

...

Salvo o çaso do lançamento por falta de declaração,

t'·
Succursal em Blumehau -- Caixa Postal N. 5

t· C
·

M I b·dos atos do exator cabe recul'so para o. Diretor do Tesou- o o

Ia
>

a
..

.

u'rgro; dos aIos deste para. () Secretario da Fazenda, Viação, o Paga juros, em co"ta�corrente, até 70jo O •.
.. ..

'.'.O
..bl'.R...

S

... p.U....b..•.l..l.c.. ,.a... s ...�.� A.g.r
...

I
..C.'u...l....tu...•r.. a; .. E'.·... dOS.. ·.atO.Sd�ste p.sra.

o P.l'e-
.

O. ao anno o

f'lHiellte do. ·.E.s.. t.ad.o, d

e'.T.el.i..d. (.1 0

r.'il.cur
so

,s.
e

.

.I' i m.te.rp.o.sto. den- '.
.

Itro do prazo de 20 dirlS, contados do .ato que o motivar.

t·
desde a t

ITAJAHY BLUMENAU

Nessa exatoriil encontrarão os
.

srs. eontril'uintes os
. o Recebe em «Depositos Popuiares» o

impresso
..s. yara. deel.a.Y.aç.. 0.-.. es

·

d

e.·. q.u..
e

.. 1.rata.o, ...•.p.. !eSHnt.e. edit.al.. .0.....
quantia de 20$000 até 10:000$000, pagando.o negociantes e exportaoores de madeiras

Estaçao ·FlS(}aI de BlUIllena

..

u, e

..

m

...

1

..

7

.... d�
outubro de

1933.1 �
. juros, de ': e Tereaes

,ass.> Ne�;A�ri�heeffer. Do"
6 0/0 t·..... •... ....

.

..•. . ... ! �. capitalizados semestralmente � Secção fluvial

.

.

". I :
.'. Faz todas operações Bancarias -: Representantes do mOInHO IH6LEZ

prO·cure .. esfa .JollJa I.����&�d

Carlos Hoepcke S. A.
Blumenau

EDITAL

."W.•

Para
"

.

... .'.:"

de 1a. P raça de venda

fC�X"c&�·=�r�Tt;;I!l·�� Rua quinze, 28 -:- Phone 28' .�
lj fabrica de Gelo ��
�� Depositarios da: �l

Cervejaria Catharinense e

União Mercantil Brasiléira S. A.
(Moinho de trigo)

LONTRA
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CIDADE
DE BLUMENAU hoje 4de

N ova 5 \�4"Educação
Physl-.ca"CAIÇARAS, de Carlos Madeira, (Ader-

e I e.lsC',.. 0-es
Escreve-nos o nosso agente

· sen-Edictores, Rio) em Hammouía as seguinte
A arte do conto é daquel-l'Carlos Madeira estreou no Revista teclinioa fie' esportes linhas:

·Iasqu.em.aio:r·.c
-,

iam

..

po ofIere-.1contobrasneiro; e estreou de FOI- desígnadO O dl-a'
e aihleiismo - Cia. Realizou-se no domingo

ee para uma demonstração uma forma admíravel. E no- Brasil Editora, Rio passado em Dona Emma a
da pujança do escríptor, Mas te-se que melhor julgamento 3 de dezembro, proxl-

-_ -- resta da inauguração da í-
por ter assim um campo tão lhe fez Viriato Corres, cujo Acabamos de receber o 3. greja pelo Exmo. Sr. Bispo
vasto, de tanta complexidade nome só dispensa referencias. mo, para as novas e- numero desta excelente re- Diocesano D. Pio Freitas.
tão mais dUficil é ver-se ap- EUe escreveu ao autor as pa-

1
....

d d t d
vista techníca, cuja publica- A's 7.30 horas o automovel

parecer um contista de raça lavras que dizem mais que elçoes e epu a os ção attende aos reclames ca- conduzido pelo sempre ama-
que agrade plenamente. Del- tudo: «Todos os nomes litte- '

d vez maí
. .

t t
.

do vel director da Companhia Q
·

h ')
le e.x.,íge-se uma boa dose de rarios que ahi estão cheios á Constituinte' por este

a a.ls mSIS e!1 es s
Colonízadora Hanseatíca sr. uerels gan ar!..

'

.. 1 nossos meIOS esportívos.
'. imaginação (quanto mais me- de prestigio, de autoridade e Estado

,. I
o agrado com que tem sida BrunoMeckien sahíu de Ham-

_lhor); da senso de synthese, de gloria, não appareceram ." acolhida «Educação Phisíca- monia e em viagem rapida de 450 a 500$000 mensaes?
de theatralidad«, de emoção, deante do publico com a

. bem reflecte o progresso que chegamos em Dona Emma
de brilho vocabular, de so- seíntílação de arte que voce Um vultoso roubo se vae accentuando entre ás 9 horas. Estava já agglo-

.

'briedade e de originalidade revella no seu livro».
• nós, no tocante ao conheci- merada gente piedosa no

-.'. de assumpto. Lê-se «CAIÇARAS» de um em pleno dia mento techníco dos esportes terreno da igreja. Recebeu
· ,,«Caiçaras}) de Carlos Ma- t golpe só, uma vez e outra e jogos esportivos. Mercê nos o Pe. Francisco Eigmann
deíra, que contem 17 bellls- vez ... e sane-se commen- Informam de Londres, que, dos ensinamentos technicos vlzarío abnegado e popula-símos contos tirados do brí- tando aos amigos . tanta opu- defronte a uma granrle relo- nella contidos, vamos sahínrlo ríssímo de Nova-Breslau.
.Ihante manancíaí de motivos leneia de linguagem manítes- [oaria, no .centro dessa capí- do terreoo empirico em que Acomp:mhado de um vis-

•. nortistas é um livro

possuin·1
tada numa estréa, tal, estacionou um caminhão, nos encontravamos, passando t08@ esquadrão chegou ao

do todas as exigenetas que «Caiçaras» é edição de saltando do mesmo diversos
para o campo da observação local SUd Excellencia D. Pio

..•• enumeramos acima. Com elle Adersen-Edictores, Rio. gatunos armados de revolver e da experimentação scien- Frenas que foi enthusiastíca-·

.

.' .

. penetrando Duma loja de ou- titica. meu te ;-ec{'bido pela. popula-ES�ELHO DE ALMA
..

S, de Jo�e de M�s·1 riveis rouboando 50 kilos de O presente numero, dedí- ção em regcsijo. ";eguiu.sequita, (A. Coelho Branco FIlho, euic- ouro em barra, avaliado em cado especialmente ao athle- o «cto da inauguração dator-Río. \15.000 libras. tismo, cujo desenvolvimento ígrcja. Estava repleta até o
·

«Espelho de Almas» foi pelas scienciasque pretendem O rou�o foi praticado á ainda é tão incipiente, con- ultímo jogar. Foram ouvidas
premiado pela AcademiaBra. estudar as vibrações dos nos- luz do dia. tem, além de outros, magní- COI I ii máximo silencio as
sileira de Letras, em 1931, o 80S sentimentos e o misterio- fico estudo sobre «Techniea pal rvras <lo eminente orador
que já é suttícíente para lhe so «eu» que possuimos. E' o tioAtnletismo», cuja leitura sac ['0 D. Pio e do zeloso an-
dar um valor Iitterarío, des- extracto dosíastídicsos livros DR. E. DE ,QUEIROZ UMA e detido estudo permittirá tístrte r'e, Eígmann.. ,

de que reconhecido p.ela nos- de estudos transportado pa- aos nossos clubes dar enor- AJ'6s ás solemnidades foiFormado pela Faculdade ., � "Q tsa mais alta Corte de letras. ra uns contos das melhores me Impulso ás suas aetivida- muusuano o o. oacrarnen o

Mas, não é propríamente passagens humanas e que
de Medicina da Uníversi-

ues athleticas. do chrísma a grande numerodade do Rio de Janeiro. fi �.. ... du.ma,obra. de litteratu.ra o. li-.I nos. ·.l.'nter.essam bastante. e neix, mictan o-se em se-
. Clínica medica, Moléstias id I' t I..

' vro de José de Mesquita e r Em todo livro, por díver- . guie a a res a popu ar nade creanças e Partos.
.

$.'. O'.�!I IJW.E' fZ!'! d
..

b,sim uma obra de c.ultura.
. Isas. vé.zes, parece que lemo.s �. �II�:.;;;;JI praça a 19-rcJa com oa
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i\tendem-se pedidos Terça feira 14 de Novembro de 1933

Sábado, lI- de Novembro 1933 para qualquer ás 20,,80 h.c.,:re s
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LIVROS NOVOS Correspondencio
de Hammonia

Inauguração da Electrola - CHURRASCO Represeníantes:

NOTiCIA ESPORTIVA
Com as equipes princípal

e seeundaría do «Ameríca F.
C.» de Itoupava-secca medi
rão forças amanhã, ás 3 ho
ras da tarde, no campo" Ida
gymnastlca o primeiro e se

gundo quadros do «Blum enau
ense F. C" desta cidade.

Quereis ganhar essa impor
tanoia mensalmente sem saír
des de vossa casa? 'I'rabalhae
por vossa conta, fabricando ar

tigos e preparados de uso dia
rio. raoeís de vender em qual
quer parte. Resultados garan
tidos para homens diligentes.
Muitos estão ganhando :t vida.
trabalhondo em sua propria ca- .

sa com essas formas que não
exigem apparelhamentos espe
cises. Só luta com diííiculdades
quem quer. Enviae 5$000 em

carta registrada e recebereis as

formulas :maravilhosas. Sõ ai
tenderemos a cartas registradas.
Endereço: V. FEUX ORUZ

Curityba - Posta restante.

Social

� Domingo, � de �ovembro de 1933
1, ãs 17 ho;:as
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DOMINGUEIRA

FlorianopoUs - DiunÍsio Damiani.

Estreito - André M?icow;

Palhoça - Germano Berkenbl'ock.

Itajaí - Amadeu Angíolete.

Br'Ltsque - Otto �chaeHer
.'

Blumerw.u - Oscar Rideguer

Pelo que se convida todos os socios e familia.

A\�i"'n Servirá çle ingresso para os socios o talão n' 10.
V l�")U -

O socio ou sua íamilía não podem trazeI" em
sua companhia pessoas residentes nesta cidade a ti
tulo de hOE'perle ou parente. Só é permitido o ingres
so de pessoa eX(!'anha ao Clut, Dão residente nesta
cidade. quando acompanhada de s!Jcio e munida de
convite. cujos convites podem ser procurados 1J0m o

SaI', Oar:08 Souto.

com' electrola
Pelo que se convida todos os socios e Ex. iami1ias.

AVISO ;_ Só é permitido a entrada aos socios e si iam.
A COMMISSÃO. A D I R E C T O It I �'�.

CALÇADOS
Recentemente installada á

15 DL NOVE1YIBBO

L.
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VISITE-NOS Nl\.O CUSTA
N°. Servil· li-hemo com

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


