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• 'Ce ,IPARA SEREM'(ON�

�.-� j,rl"O!fISCA[)'QS OS BENS
" ._.

'..iDOS COMMUNISTAS
I Rio, 10 - Consta que a

II �Reação Brasileira», 8Pl'es.en.tará á camara por interme
_ -:

i dío do deputado, Adalberto
"

"

-.
. . . I Córrea, um projecto que mfiD

Danunzzio oííerece todas. A Casa Real approvcu as' Deslealdade lr�lImg;:l I da confiscar os bens de to-
as suas medalhas medidas de Mussoiini r ,t ,." _

-

À ' I' dos 08 communístas. Os pro-
,

.: ..;\sillara; • O - Um}, .,�Sqll��- ,duc_tos destas conriscaçõe,$Rema, lp - O grande es- Roma, 10 -,.c\.
.

Casa Real, �l'1Iha aer e.a voou. sab. � .. ".11,: serao empregados em hUSPl-crlptor e poeta Danunzzto lt_l}Pr.0vo.u fntegralment� 8:s f J'ga, ��GdO .observado que ... o [taes, maternidades, escoras.fé? entrega á campanha medidas tomada.B . pe�o. I

p.l.'l I gal, Mahmed Pachá, ,e ,.SU.3. f? i leprosartos, etc.
"Pró-Parrta" de todas as suas metro, Ministro, sr. Benito :�?PIlS .abl'lgal'am.se lInme�i. i .

medalhas de ouro; " estando Mussoítm. O :"Popola âí Ita- atameme em tendas previa-j '

mclutdaa todas as recebidas mente preparadas onde se) Excluidos 800'dos inglezes.· notavam grandes bandeiras L ,
.

.

.

..

da Cruz Vermelha.' Os pilo-
·

••ecrutasCampanha "Pró-Pátria' tos apesar de tudo observa- I·
Roma. 10 _ Numa resta I : remI' r�tiraramb-se se!h Iançar' Rio, lo·::';;:_ Foram exclui-

"4! d
,.,.

\ exp OSlV 08.;,,80 re o a�.�.mp8. dos 800· recrutas do e'x tíncto€-hectU[l ti nesta capital 10:'�.' t ô • , iJ

l"Rm doados á c.rmpanha.l,
meu o.

�

3' R. 1.., Entretanto não foram tes:
"Pré-Patria' 60 kílos de ouro:

; "I\0VO protesto ethiope .postos em ,liberdade, como «Emendas á Constituição Federal:
Genebra, ro - A S. das se noticiou. Terão primeiro .

Nos termos do artigo 178 da Oonstituição Federal,Não teve conhecimento Nações recebeu novo protes. que responder ao prop.e��o, propomos seja essa emenda da seguinte fórma:

Roma, 10 _ Até as 2.·' to- to ethiope contra os b':;'mbar· sobre a revolta naquella uni I' tr Emenda n. t - Ao artigo 161, accrescente-se: Para-
deios italianus.'

. dade.
, grupho unico: para Oi< eüeítos do presente artigo, o PoderTas de hoje o sr, Mussolini F stos m lib rd L

.

I ti d' t' 'à t d R hli-

lO· COffiI1"\U,nicado officía1
orom po c 1· e a- egrs a IVO po era au orrzar o presi eu e a epu IC8 anao teve eonhecímento Hem .1 •

- de cerra de 100 civis, con- deêlarar em estado guerra o territur-ío nocional, tamhemrecebeu nenhuma proposta I Roma; lO - Em seu com- tra os quaes nada foi possí- no caso 'de cornmoção intestina, com Iínalídades subver-de. paz, elaborada pela Fran I munícado nr, 67. o Gal. Ba, vel apu
..

rar.

'.1
slvas, ás

mSti.1UiçõeR politicas e sceíaes.ça e Inglaterra, afim de 13-
-

J doglio declara que na frente Se não estiverem réuní dos a Camara dos Deputadoszer .cessar a guerra na Arri- i �a Erythrea, nas proximi�a, ,

R
. I . e .o Senado, poderá o estado de guerra ser decretado pe-ca Oriental.

II üe�_ do rIO }acazze� venfi 0.·'. novo
.

el lor i lo p�esidente da Repubíica com acquíesoenoia p.l;eyi� da
A co .. se um. violento encontro , •.• I, sessao permanente do Senaâo. Nesse caso, se reumrao a·P,f,oposta de paz t í t f t d U e d de...

l entre con l.gen es aseis as e .. a n IV rSl a . I queIles, 30 dias depoiS, independt>nte rIe convocação. se

�o�dre8, 10 - 03 pentos lia" 08creve a este re!lpeHo t���as etnlOpes, Os adver�a- ,

. ..

.

'.

; p)f outro motivo não estiver.em convot'ados,"
_prlfiClpaes da p�op05ta de venemeute. nota dizendo que

rlUS foram atacadus a balO- RlO. to - O sr. FranCISCO! Emenda or. 2 - Ao artigo J65, acresce0 te-se:
paz elaborada -pel0s sanho- depois de 3.0 annos de Ju� neta, sendo c0m.pletamrntJ de çam�o.s, actu�lmente na a) - Depois .dus palavrCis, «forças armadas;,. as se-
l'es Samuel HoaJ."re e Pierre etas e .14 annos de regime desbaratados_· Delxar9ID no

i
BahIa, fOI, convIdado p,ara gulntes: «salvo o dISposto rl", paragrarho 5»,

l,avaJ, são 08
. sef5uifites: 1) ° povo italiano -está dando

I
campo �a luc�� l� mortos'j O�cl�p�r o .car�o de _Reitor b) -,. «o parat{fllpho, 5.0, pe�e�'ti. patente e Pl?sto pu!'

T.ro. ca de te. f.I'ltO.,1'lOS, .da.u.• do.1 ao, ffi.llndO.. um f!spectacuio De. UO�S� par,;.e. t�v€mos 2 dá U!!lVerSldil.ue do RIO de decreto do Poder hxecutlvo, ° oHleIal que parÍlcipar dtl

vaut.age,
.os

..

a

R.illI..
)liS as partes.' gran.diOS.O...

de

.CiV.i.sm.
o

..d.
e sub Ú�flC!BeS lDdIgmas e

51
Janeiro,

.

Consta que S. S.
mov, iIStlDto 5ubsendvo, das inStitUi.ções ,P6litiCaS

e sOGiaes,
í_') auxilio aos ethiópes par� cohesão e de unidade. A men askarlS mortos. . respondeu acceitando. 'em prcjuizo de outras Iinalidades'o resalvado.5 os eUeHos
jJroruoverem o deseuvolvi- talidade italiana soIL;licou- .'. da di:'ci(tlú judicial ia, que no caso coub�r».

.mento ec:o��mieo � f.·.iuan'Jei se ex! rao.l'dinari. amE'D. t.e es. -. 'U·.,ma t
·

<f '."".•
' A expoTtação de orchideas �(Emenda n: 3, -., Ao artigo 169

-. a) - substitua se
1"0 do palZ; iJ) hc;Ii1ades ás tando por isso nas melhores; .. en reUI5 (] uO "

'. «paraó!rapho uni CO, por prrag['&.pho 1,0.»

�::::�r;.ZilS HalianilS;de COlORi ��ng;�;::Bg�sr:!:!::ç!id:� gol. flores da 't���o��lgama::r:m �Pr�j:�ió rÍ{}s b2ctiv:sc%r;si�::��iv�� ���ra:::rf�i�a;��°:9 fin�rv�::��
A..

•
... ternas.

. .

r h·· regularizando a expqrtacãolt(\S subversivoS das instituições politicas e sociaes, serão
. s actIvidades aereas

.

O mesmo jornal escr;eve un a e extraçó,o das orchidea8. demittidós por decreto de outras gnalidades e resaJvadoB
Fronte do Tigre 10 - Des- ainda que os circulos de Ge

RIO . os erteitos da decisão . judi-
�e5Ode db�12m���' rso�����ol ��ll��g���,t�ao���aeI�U�:s��� ta qu�o�� con�ed��t'ull;�o��� Regeifada a .appellação a favor daria que 11u caso couher».

tes nas frentes d� CTUêrra 'i: sentendimento entre () goverí l'eV:1s a filO �eprf-'se ante de

d H· t·
.. ,

-t·
, ,.. 'I:>.!

I·
'

-

·t I·; 'U oJorna carIOca na qusl de- .

e alfp mann '
, ABAN'DON,f..RA' AIm aram-se ·quasi QUe {'xclu no e o povo. OB-.

1. a ,a.

l
'

...
�

d. :.I. '. .

- ..._'1.
" T

•
.

.

�
--

_

•.
-

• clara,que a pumçao os envoI- . PRl?FEITURA?�lv:mez:te _a 0PU'-clçoes ae' Junta Brasilf:ira "Pro- vidos nús uliimos levantes
, ,

� ..
rGa�,
'. . i l' ali,�" deve �er cXempl&f Exprimiu \ TRENTON, 10 - Conflr·� mmentú de Hauptrnann pe Rio. 10 - Este"e em demora

CIo S-erca de 1 o eBq�ad�'i1�as!· ..

l.,
tambem sea fanatismo pela I m�-se a noticia de _que L! :"1i.nte a. CÔ,r�e do. Perdãü, da conferencia com o Pl'es;-�s... a� e:n- COD.stant.e actr�rtda-, Rio, 10 -.

For

.. mou.-.se ües- ordt'In pUblica e sua. üesa-
COf

...

tc Su�rema regeltou. a a!IIU de 'pedir pessoa.lmente dente da Revublica. o sr, Pe(:e. Ql8na���nte, sendo t)i1sa-\ ta cflp'tal a «Junta BrasHei provação ao extremislLo. appelaçã.o a}avor de Bruno ClemenCl:l_
_ dro Er"!lesto,-Prefeito dn Lisba�eCh, �!J!g:-1 eDag?,�bu�'. �s ira" Pru.-ItalilJ», si'ndo sua

_

di- Na mesma entl'evista o \Hal!ptroan(]� �e8apparecendo O (',oU1�areC:lrnento de um tric�o Federal, Dessa confe}H} tos pllilClpalmellLe VIsa I re_ctOl'l� composta por, Ilgu- governu.d,:r gaucho e{(!giou!.�s81m o UltIIDO_ recurso p�ra �oJldemnadO-> 11 mor;_e peran- rencil1 nada transpirou, ai-dOS.!: 11., l'

. 1 rüs emmeutes da actua.lIdade, a guarDl('ao federal no Hio ;·a sua. sa!\laça.(I dli cadelr.a t�.� ,90rte úO Perdclo CO!lS'
firmando.se, entretanto, que

{l
Ao :;o-uI de..:"Iak:l�e.' .n 1. zona 1 eotre a� quaes "Feroa_!1{Ío .

de Grande do Sul. tendo pala I electrlca. Os Jornaes de�l- tItU!.rla um !act�. s<.:m· p�ec�" () Si'. Pedro Ernesto deixárá
-

:A .!:1Ul�! e ,na deGDnd�I" (l_S 1 Meg_alhacs, R�lael PmheIro, vJ'as calorosas para com o, cam gp.ande eepaço a
,

e�te dentes,na hIstOl'la_ JudICIarIa a PI'efeHura dentro d., bre-:lvloes !t�han'.18 bombarrlel-: prof, RavadaglIa, ptc, gal, Pa1gas Ródri!;ues. 1 a�onteClmento, fazendo re' do Est,,.do de Nova Je!"sey.
<till

_ conün�amente cor::cen-l .

. 1 VIver todo o tenebroso ,cafilo .

O goveI'nador, declarou vepara re ularizar a situa-\:Façocs .e�hjOpe�:, causando;-· ..
.

..... ." .

. � em que se acha envolVIde o amd� que o sr. Elha P arker, �ão e cerTas u"'stões inadi-Ihe�.pel'.�as ..
ct}H�!deraveis. JU m ·presente de natal ao�cgrpjnteír0 aHemã.o, che!_e do servico,de. investi- aveia iOi-lhedado um .certo. c.- ......••. -. .

} I.. ..• .. � .'

O governador do Estado gaço�s do dl8tr�cto 1e, nrazd.
U
"'.' L

··pOVO ,r'lle -.
. Ide Nova Jersey, sr. Hoffmann. Bllfhlllgtonedetechvefamo'j-m mo.nlf.es.to à

..

e\ . a m ao. . �dec.lar.{Ju ç_u� esyava fStu- 80

..

, está. cOllvencido_ de que __......... _._.__

,

.

.

' j dando as suggestoes no sen- Bruno Hauptmann nao Tap-,Luiz farlo5 PreSTes E.3tá qUDsi terminada a 'comitJ�cção do' gigantescó i tido d� permittir o compare- tou nem

..
matou o me.uinol'A rainha Elisabeth

dirigh el «L, 2, J 2':)>>
.

__ Ch���;!s LA��:]�!� negou-se

.

da Belgica
Rio, 10 - &Jcontra-sa em Frierichsafen - O engf'n- os ultimos trab!1.1hos. Os qua R.e·gress·o·.u ao ,Rio a fornecer. MILÃO. 10 - Chegou a es-poder da pelIcia. car'ioC3 um heiro Eckfier declarou dian- iro mútores de 1.000 cRvaI

ta cidade a rainha ElisabetbmanHesto dê Luiz Chrlos te do ha.ngar qile obriga o los, qU'3 vão accionar a ae-

Preste�,'. '. (.lÍ.strl'.bu·l"do deno·l's' ,novo dil·igl.V.:>l da «(Luftshl'f. r'onavp J'á fo
- S. Paulo, 10 -- Via aerea da Belgica. S. :M. seguirá

t' "G B H
,ram experlIDen -

R' V·
n' I hOJ'e para Roma."08 "'t

'

.

1··' t fh Z 1- M t d O d"
.

1 I
.

h' regressou ao 10 o sr. 1-

f f
·'" recen 8S evan es extl'e- au er-pe In . • .' .)}, a 08, 1I'lg ve sera C elO

'on 0rnn· ria QUal f .mistas blll Natal Per'nambu- que o «povo aHemão rece- com hydrogenio. Durante a .

• '1;. I;. \, ------------

co e Districto Federal. Neste berá o «L Z. 129» como um sua permanencia nos Esta-.
màr:ifesto o "CuvalteÍ{'o da presente de Natal», dos Unidos, encherá as cel- De LondresTI'ist€ Figura dirige-se a t\. uODstrucção do nOVo lulas de «helio». Cada ceJIu
sêu.s compaahf-iros explicari monsho aereo está quasi 1;1 -lo "L. Z. 1,29" pode con-
dO as causas do fracasso dOI conciuidn, ma."> ainda nclIe ter 16.000 metros cubicos de
movimento e incitando-os a I não- foram coHocados ° mo- «hêlio», ou st'ja tanto quan
l'fÓ8seguir na lueta contra o biliario e t!S bal'quinhas,afím to ('ontem o l'tJsel'vatorÍo da
Retual rcglmen. .. c�

- I

de evitar estragos durante usina norte-americana desse
gdZ.

r d U
A pl.'imeira viagem do gran

quer atac.sr os lista. os . oi �: ��j�:l�i::r4t�;::J�.�aJ�sJ:
d R

I neiro.

os e a USSI8 .

.

.

I . -...
.

.

Nova YGl'k, 10. - Ao .Comité de Inve8tigações aereas A esquadrilha in
tell�o antes presta.�ojllrarlleGto, .foram apres�ma.das sen. glezasaCIOuaes declaraçoes pm> ilm aVIador norte'amerIcano; Es
le aviador descr�veu- prin;teiramente o f>DOrme progre8SG Paris, 10 ----: Em um relato
da a�'ié1çãojapoDeza, principal!ll_ente os aviões-tor'peJó& rio que lhe foi pedido, o Mi-
de grande poder mortifero e que tem um raio de accão nLstro da -Marinha demúns- SR, VICENTE RA'O
(Ie () mil milhas_ Pa.ra: dirigIr estes appx.relhos já," se Illis- tróu que a esquadra ingll:lza cente Ráo. ,O MInistro da
Íll.ram cerca de 1.800 jovens japOnê(f'S.

,

..

é maior que as da França e

I Justiça teve antes conIeren·
Continuando filIas declaraçÕes ·aIi'i.rmou que o Japão da Italia, reunidas. Este re· cias com o sr, Armando Sal

tf'm actualme.nte um uUico ObJ,ectl.'VO: ..
at�ca.r 0.8 EstadOS. 1,a. torio. tem causado grande Iles. GoV'ornador' do Estado,

Unidos e a Russia, agúar�ando para iss:) a primeira op-' sensação nos melOS militares e com o Omte. da 2a. Região
poI'tunidade.

.

e navaes. Militar. _

4 -....._.------�_,_._���'1-.
)

: Aii'jl�ONSO BALSINi' i:
\ DIRECTOR i

j LU

A
, ',.

11ftgue�ra
------�------------------------
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-s "Superconfort Michelin"
o pneu de 14 libras de pressão adapta ..

vel 80 seLl carro sem troca dê: rodas,
. . . Dislrribuidcres
CA$A HERTWIG, Rua ,1[1 de

... "- Novembro 127 -

BLUMENAU

Tres emendas á Cons
titu icào Fed e ral,

Rio, 10 - Foram hontem distrib rídas aos senhores
deputadosus emendas á Constituição Federal esperando
sé sua votação dentro de breve tempo.

As emendas, asslgnedcs pelos lideres, são as seguiu-

.",. .• " .....

Incedio em Moscou
T Moscou, ltJ - Verificou-se

LONDRES, 10 - Inaogu'j um violento incendio na ta
rou-se ante-ho'!ltem a Conie-' briGa de antomoveis Stalin
renc�a Nayal. sob a presl- uma das mais inport�Dtes d�
denc_Ia do sr: Sam.uel Hoare União Sovietica, ficando com
e v!ce-presldeo.Cla. do �r. pletamen!a destruida.

.

Monsell. Os pl'lmelfOS dIS' .

cu:sos versaram contra a
-------------

conpetição naval, falando os: Contla o desmembra-
representantes de todas as: mento ..

nacionalIdades ali presentes,
:

exprimindo a opiniã.o de
seus respecHvoi:l paizes. Dis
curso reservado e cauteloso
roi Q do sr, Dino Grandi, de
legado italiano.
Houtem os trabalhOS pI'osse No Eglpt'oguirarn sobre questões tech-
cus, as quaes foram conti,
duadas hoje. Amanhã ás 15
horas está marcada a proxi
ma reunião. Tomam parte
as delegaçõ&s ingleza, norte'
americana, franceza e ita
liana.

Nankin, ·10 _L 2000 estudan
tes realizaram· um comicio
de protesto pelo desmémbra·
mento do territorio chinez.

Cairo, 10 ,- .As assoeiacõ
es femininas anti-bl"itl;inni eas,
num total de 800 manH estan
tes, fizeram uma ps sseata
de solidariedade aos estu
dantes dos cursos supe riQreer

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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decitação J���{t}��t·l<:> I

Antes de fazer o I

D '

..
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Suas comp;as,
..'_.'.,.to· 1\,. In��ts:�a�:��ed::o�os,

para as festas de Natal e Anna Novo, PHulas Dr.faça'um'a visita á .

D " C��A ti _R!!:���o
�

..�., PAWSbOWSK I At.�.. 1 a AiiC:od:rti:::'a'::'TtiS•
� � 'I'eugo el rnayor gusto de

I�t variado sortimento de sapatos para i�1 certílícar que habíeudo !?pfl'i·
��'" Homens, Senhoras c Creanças �itIl

�. MODELOS MODERNOS E POR AI
f PREÇ�S MINIMOS "

D
ARTIGOS DE COURO E DE

4'.

�'. S p o ··R T
,

�
� Guil�erme Pawslowski �

D Rua 15 de Novembro. t
���i���

dó

A prod ucçõo assucarei
..

'

. ra 'do Bras; ,.

Processo nr. 376
Declarante: Salomão Abrão, commerciãnte e5iabe!eJi.

no -Iuvevê -'- Ctirítyba.
Objecto da declaração: -

"Recusa-se ao recolhimento da quota de previ
dencia e contribuição dos assoctados».

Relator:" Conselheiro Oscer Gae rtuer.

I
Accordão nr. 131935.

.
Vistos, examiDt_:dos e _reletados .os autog__ !Proc. Dr.

d· sex 876), em que Sal(lmao Abrao e seu hino Abi'ao Delnt·tt, seU

tlizem íeentos do pagamento da quota rte prevideneia e

da Contribuição dos associados, porque só vendem ao pu·
blico-consumidor e vivem sob «regime familiar:"

Ni1 ultima !>afra, a produ'c� Santo, Malto Grosso, MJra-1 Considerando razoavel a primeira declaração de es-

çãD brasileira de Uiisucsr; n?ão, Pará, ?el'lrá, Piauhy, I tur o proprietar'io dó est.abele.ciID�nto i��nto do r�colhi·
nas usinas, foi dp io.148.064 RIO Grande du Sul e Goyaz, mento da qunta de ,tIrevldenclll, Visto 80 vender dlrecta�

lImmrr�ljillllllI,l!lllitwJllilrUImHlJllillllltll!l\1 saccas,
.

São Paulo, em ) 926, Produ', mente ao publicl) consumidor;
��--,� _9� Essa p!'oducçáo aSBim se ziu 155.000 saccas; em 1930, ConsiderahJõ, purem, quanto á segunda pa.rte da de-

I3AU.A.M () distribue: Pernambuco, ... l.l13.oo(,; em 1934, LB5o:,i !3! c1aração, que tanto o declarante como. seu ,fil��, Abrãer
4.(lo4.õ75 saccas; São Paulo, saccilS. Em dez annos, Sao

loernE:'tt, ainda que vivendo «sob o regIme famll1ai"», de·

CTJtdL-IELf.N4 1.850;173 sacc3s; Rio de Ja· Paulo passou do sextD para vem tirar, do negocw que exploram, o necessario á su:ci
.:::lI IS II I •

tneiro, 1'828.932 Baceaa, Ala- o segundo. lugar, deslocan- subsistcncia e sujeitos, neste C;lSO, á cillltribuição obriga.combAtetodàS ó!'. dO�-iir1 � goas, 1.088.2'27 saccab; Sergi do o Estado do Rio. qUE'. tarja que l'ecae inbre todos os associados do .Instituto;IItft1IT1'1h1iiUlllffhtfIlmUmurnJIT!nmllfll i pP, 677.85.6 8[l�Cas; Bahia, sen:_pre �CCUlJO!! essa �o!.!o- CODBide!'a�do qlH'r a. contribuiçã� dos uSl.".oci.ados r�.
t 529.07 0;11'1Inas Ger8e.s, '

...
�; eacao, VH!d�. Da estatIs.tlCa verte em beneficio prOprl?, !::omo s,eJ.am: as. 1l1d�sCUllveJB

______________ 1245.698 suecas;. Parahyba, I dos Estl_ldüs, assuCare,Il'OS vnutagens d� aposcT�tador�a por :vedll�e ou. lllvahdez, �e!l
117.013 saeeas; RW Grande 10goo depOIS de Pernambuco. são a berdetros, aSslstencla medica, clrurgwi e hosplta-
de Norte, 31.9;:;9 sac'Jas; Sdn lar e emprestimos para acquisição ou construção de ca-

ta Catharina, 3t,:160 saccas. sas residE:uciaes para os associados;
'Seguem se, cum menos de ('onsiderando que, tanto o declarante como o seu fi-
20.00.0 saccas;. EspiL'ito GR,MWE DOlilfH:H.\O lho, tOstão sujeitos ao pagi:1men[o da cc,utríbuição de 3.r.

'.
.

. 'I not' ter!""OB do Dec. 183 de 26 d@ Dezembro d8 19.1'4;
A O S ASSI G H A ti T E S I I Resolvem: os memoros do Conselho Regional da 10a.

I: RE'giãf), julgar i:nprocedeute o declar lção, no t()C�nhC a

TOO-:)S que t\)'""c"m �': c.,.. i contribuição de associtidoH e procedente quanto a Isenção
d"f��::;,�':.";l;\;!:',�>��;Jrr::,:��� t I da Quota de nrevicencia nas venids (lUe t'az ao publieo·
term;,..:,() d' "A ECL::CT.:,a",

l'
j consumidor.' �Sala das Sessões, Curitzba 9 de Outubro drl

r�ct!bera '), o!J·.vl:J'a:H�l\t&

I eh?
�

d tgr"'b e ;am me.i, n�:"",.:", 1935. (a) Paulo Rocha 'ueiri - reSI en e.
01 éooa""ig""Jur.":;v,,,, a

1 (tt) Oscar Gaertoer - Rplfitor.
e:oca-lha OP.- "']fiada � ;:::;.t\1 pL,;':J l F ( ):> t V I t P dcolecçõo, que "bro�g� t,Jo, '{ I ui pre:::ente: - a hena o aten e - rocura 0r
o� g'4lto;eoros e cr-�h��d!n=!nto$.

I�
I

Além dis.10, 05 �O,;si?!""fon:�s 'l- .--- --

continuam g05;"lnd.J. d� t:-:.::!;.� I
os dir�ito�:'2 vonrageni, ind:J-

. Ir �_I���s;vé - a parl�ipoça:o aos s,:,r-

feios dos pre:mks orferecic':>3 ! ffipelos. empr�s iornCinj.tir.'I")�_

Globo

N t'stes dez ultimos L1nnos, São' Paulo passou
to ao segundo lugar

o:boutoI' J'oão 'de Luna Freire, Juiz de Direito '. da
CO:lmll'Ca de mulIlenau, Estado de Santa Oatharína, na

rorma dii lei. etc .. � .

... Faz saber aos que O 'presente edital com preso de
trintá«301 dias virem, interessar possa ou, deile noticia
averém que, tendo sido, por parte de Víuvu

.

Clara zim
lllermaI1n, herdeira da Iínada Susanna Ktesol, requerido
taremoção. do ínventarlante Ludwig Reíuhard, o qual se

icha: ausente em Iogar .incerto e não sabídç, ,'do cargo a

:quJ\,por este Juizo foi nomeado,. tudo nos 'termos do art.
1.368 do Codigo Judiciario do Estado e seguintes, pelo
p r e s e n t e, c i t a e. intima' a o r'efei ido ausen
te, in ventariante LU(lwig Reínhard, a, no praso de quaren
ta e oito horas ,(48), depois de findo o prazo dí?ste,· se
justificar e apresentar deíeza. de coniormtdade i co:n .o

di_s�osto no art. 1.369 do citado God�go, sob P,E"u.a de ". re-:
velía. E para que chegue ao conhecímenío de todos, man
dou passar i.> presente qJ_1e serã alixado no Iogar do .',cos'
tume e outros da.Igual=teor que vae publlcado na ím
PI'('DS9, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Blumenau, aos onze de Novembro de 1930. Eu Tereza
Laczynski, Escrivã interina o 'subscrevi. [Assignado] João
de Luna Freire. Juiz de Direito, Está contorme o origl-
nal,

, A Escrivã interina TEREZA LACZY:lITSKI

A ",DEPIEINASARAH,. não sá
mente. serve. para cxtraltir e <tn;"
niquilar os cabellos superfluos
como tamb�m serve para aformo
se';r '0 rosto .ne recorte. simdri·
"co das sobranc:elh'as tão em mo-
, da nos c:t:ntros elegan�es até

agora feito a bué" de pinça que
alem de ser praceno .,sÓ' ·mais

'
.

. doloroso tltm que ser feito qua
si diariamente pois 0$ c:abeUos
sanem cada, 'vez com mais Eorfll.
A O epili a Sarah.. , dutrée fc!�
liculo peloro, lialli o maximol
,,,,lidado na sua applicação "õ
mente sobre os cebellos quI!. se

deseja Itxtlahir pois' !1f.' s cusos
.' mais rebctdu quando tol ftl a

sahir, Yerifica�sc qUI!: alem de
mais fracos são finos mais. ra-
Ios e curtos. ,

Pelo corriio 5$000.
,

Pedidos II Frederico da SiI"'<I .,.

Neves --'- Caixa Postal 918 Rio·
de Janeiro.

&B&l&lEJ;
Aos bons,paes

E' natural que a VO'F1 Ielici
dade dependa de vossos tílnos
e deles depende quasí da Sau
dei desta depende,': quasi ex

clcslvarnente, de lhe dardes de
;) em 3mez8s, um frasco da

.

'.afamada;.
'.L{)MB�rQU.EIRAMJ,.Ú.NCOR,;

Não ha. aguaI. Vma· crean-;a
de"'11' mezes àtacada de desin·

'.

teria perdeu 543 Vf1l'mes de 3

qUàlidaqes testef.1unhado por
seis pt:s�oas idoneas em It<lpe·
riú, MuniClp,io de S, Francisco
do Sul filha du Sr. Cario!> .1

Neuremberg, prnfess,or•. Cada
fl'3Scoé urfi:' {fose. Toma-se de
uma vez em êafé .• com leite.
Depois do efeito não precisa
tpeta .uem purgallí�.
Ve:lde-se em 4 numéros {l, 2
3 é 4), confol'l1!!! � .edade. em

todos O� ncgpcios: nas farma·
das desta éidade e drogad
l!.S e na farmacia l\'1inancora. '

NOTA: Se qI.J.1zer poupar V0!'l'
oa saude'" VÓS5\) dinheiro com

doença desLonheêida e remedias
âhabituaFvosnocoT.JeçO dequal·
ql1er doença ao deitar, dar um
bom slúldor e de m:an.bã' ceno
mn p.urgaot.e de Lambrigueira
Mjn�ncora. E' o ffiQJhor de t-:
dos quimos exístem; e de e,ei

vp o�id(j e suave
Muitas diarheas infanlis são

cl.usadassÓpelosvermes e den-
te"'. Depois prnéunü· 'ovdsso Será prQ,porcíonada a quenl
medico.•...

'

.

.-

.

.
. .'

'

enviar envellope i;el1ti<io"com
d

-

f
.

M' E' 't l'
-

' .

t·.ç,· seu endereço. Uma veruadeiVén e"Se '

na. armaCJ.;a
.

I,
.

a V'l. a �saçao' $[;'/,en ?J'l.ca, .... . ... ,
.'

.

,mmcora" 'em Jomville, e em. m,derna dc;ts cellula$Càpila- fll marQ�lha. Pe.Jlf á ,{(GliU·
todas àsbóas fl:l.rmacias de-sfa ré forçando a sua radioati- TA DA !ORTUNA» Estradei

cidade; vi, 'ade numa:juventuàe per- M�n:chal ?aogel, �1� Madu·

in(nente; Rerrú:;uio, loção, a- le1ra RIO de. JaneIro.

lirf,ümtu, lonico bUAOt;;có; I.Ln-

d [i::'fJcf.?Ptieo, 'ntioroMcida"Gon-
a pro u C_o tra: ea3:pa e affecçfjes do, iiou

, i.' "....

d
ro cabelludo; para todas as'

ção dlarla e idades. Vende.se "nas bõa::.
,.

'.- U"
'

..
8'."). dTOg. e phal'm,. àesta cii10de

seus.. f' a lOIOW. A Pharluacia -i�1i:
'.'�..

nanco1'a)
• :f'O·t71Vil.{e; i'emette

6. ifrascos pôr 501000.!.
.

fORA1IDAVEL!
Uma fortuna.

gratis

·Qual Evite as. doenças
1nfecciosas !

Com fossas OMS
J'Y PHO - li-'1!;�l{Ed

··OPILAÇAo
o tratamento de um

caso de typh() é II!ais
dispendilj�o do çue o

custo de mIJa iDstalla
çi'i.o ',OMS); - DEFEN·
DA POSI A S.A UDE DE
SUA FAMILIA,

Si qs ri.ns D,.ãO eliminam. diarin,
Íl1eirt-c' litro e·:meio·' 'de. sécrecção
aS 5 'legu<\l> d#'frnisIDOS q�naes fil
tradores' sé tornam obstrUIdas. com

,Vênf'llOS, O cliqll_Ído urirui.rÍo r.� tor
ná escasso e ao paSsarpl.'Q.Y9ca u�a

..

'

d€sagrlldavel sensação' dé'ardentia,
Isso. é sii:i:Iptoma perigoso e póde i

ser o 'começo de ,soffrim.e.!;ltos ta,es (
eomo d()ns n'3S costas ou. na pa"te
'!;l9stel.'ior, M.cCoxa, pellda de �mima.
çi10 e vit"ilidade, irregularIdades
.ur;iniJ,rihS; ·�UChiiÇão c nas. 'mãos; ".tpés
'{)1J:; sob ú.sn»)lios; dorf'srhemIiatilOO.S,
tontéii'as, J,>erlurOaçõ6s vi::;úaes_ etc.

'. Muita!> pessoas dão attellçãO; Caos
!'eus oito metros de j_ntestinos, mas
llegligenchún ps 30 �s. :de cannes

.c'os ·rills. se estes ficam .obstnlidos
por ·.detrict'ls venenosóf,;.·. molestia,s
graves podem oecorrer;, hi.ei' Co IDO

]lerda de phospb{lto, de albumina,
nefrites aglldá!;', intoxicat;ã.o l1renai·
cá .. calculos; màl,-de Bright; etc.
Fáça COm que seus rim; expillam.

"i' àíal'ia.mei>te cerca de litro' e meio
de secre�ção. C(')01pre um vidro de
Fi!ulas d�· Foster. Ha mais de. 50
nnDos.sÚo':ellaà.ui'ladas. ·com·· abso-
li.üo $xitq ·Pl'lr�'. limpar. des�nf1am

,

ameacti'i'lr. pi:. i'j1js�
..

··-"i,'-_-}__
-

::,.

(,0 'OI' un tíempo de 8 ak;}g
de reumatismo articular y
habiendo estado eu asis!e�a
medica sín resultado ninguno,
por-endicacíón dI" no amigo u

sé pi'ELIXIR DE t';OGUE1RA"
de) Farrn Chim.· Juan da SilVi,
Silveira quedé definitivamen
te curado com. 9 frascos. A·
dernas dejo expressa ccns

tancia de la presente. Sin 0-

tIO particular me' complazo
de saludar mui att. v 1� ad
junto mi fDtografia -:.: autor-i-
80 a Vds. hacer U::.O "Eta en

forma que crea conveniente.
AFiSU�CIÓN, Paraguay.

LINO PORTILLO
Sic. Venezuela prtmetra y

4: Cambio Grande.
(Firma reconhecida)

A cura .. das

Sezões

_.�

Conselho Regional do !nstttuto de Âpcsentadoria e

Pensões 'elos Commcrciarios
Àccordão Nr. 13-935

senhoras e crianças ...

S�lidtem prospecto:., C� �1 t')n
do a r-:-Ia:;õo ôo; I�vro\ '3

dos outros brindas e �nfo(Ol'=l- Casa
�-�����.���������
..

çi)es qüe �êio d� seu inteta.:õ!e.

'0

A ECLE(Ti(A
Calçados modernos para homens,ASS!GNATUt;;.AS

S. Paulo: R!lil 5. &ento, 11 - (:llxa,539
Rln: Av. mo Gra:'co, 137 - (aj��, 25';2

,.. ..... Vy ��__,.."._,.....-"....,..."...,....,_"_,,...

ff·,:_····;� "�'t-;���.;;
..

��;�.�., ··����··�i
f: sosfilhos fortes E TO- :�
f� l!ustos fazei uso·' da 1{
r.

. ,,'

'. ." . '1
t�.·

..
·:F.:a:rinha de.. bana.. �.IF " na 501·anga :i

fr- Mm'cu ci,·aves· �{
<: F a b r i c à,. n . t e s s:
i� J O Ã O C H 4,�l)' E S f�
IH TIJUCAS - .8. CATHIIRINA !í
.-������ ----------------

Os nossos 16itores que
desPjarpm rec('ber- regu
larmente o Cor"eil) 1 fui·
versal acrescido da opU
ma sef'ção AIadim de 8

paginas, 1'8 ra as crian
ças e para os jovens,
poderão ohtel'l1 median
te assignatui'a feita POI'
n'Jsso il1termedio. O ilre
ço .é de 108000.
O Correio Universal. sem.
() supplemento Aladim
é clist!'ibuido gratuita
mente HDS nossos 86Sig
nantes do municipio.

� pbi3,rta.·�-cl1tm. .

�

.iliib U �lt�� 'r�lti�j
,.

Emf11�!ê.;·- ;"m �rc "

ceaiS': I\_�i �nBml�f,' i ."

�!lnl�!O*l1�U f.

TClcilW S05Ef��
.

OOS ptJlMô,og I

Preços reduzidos
superiores

qualidades

a CASA -OLOBO
compromisso, antes de fazer suas compras

para ° Ndl:il e Anno �OYo

Em frente

e

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



Ias progr�s�sos da dêfesal
.. antl-aerea· I
Um apparelho capaz de 'QenunCmr a presença

de;l'
.

um avião a 1.158 kilo.netros de distancia
.

Não obstante os.. grandes dlcam a distancia a que se

progressos realizados em mu- 'e.ncontra i o avião; o .rumo

teria de ,aviação militar,!l :Que. �eva,' a sua: .8,ltH�de ap. I
defesa antt-aerea tem cami- pcçxrmaua, e a veJoclddrle [1

nhado com maior rapidez, que vôa; .esses sig'üa2s obtêm
graças ao' radio, como o de- se por rneío de varíometrns
monstra um invento brítan-] e de outros engenhos, dls
nico que acaba de ser reve- postos por traz do complica' ,

Lido e 'lua serve para d�:, do quadro de distribuição.'
· nuncíar a 'q;H'esenÇa d'ilID a- Contando o numero de ve

vião a 1.138 kílcmetrcs de J+i�s que (18 siguaes se repe-
distancia, tem, é possível calcular com

O apparelho é cotnplfca- i bastante approxlrnação o nu

díssíroo, mas as'" SU>IS car ac- mero de. aviões que forma a
· teristicas essencíae s consís- esquadrilha que se dirige ao

tem em amnlilieadores elec- -taque.
tricos· que

-

captam o ruído. fia um' sígnal especial . pc�!;10 dentHridÇl e "um .

.
que produz a trepidação dOSI,pa,rB; o caso ?e aviões n1105. b

·
motores.' Iminngos, evitando-se deste! "

bom sabonete, cm os

--.......----....................--......-------- Ao ser automatlcamente jmcno a contusão que eml QUAliDADE de preço bostonte mo-
-

.��� . o' -�. lamp�!Iicado'? ruído é c�n-IG_utra..s.circuns.tailcias pode INSÚPERAVEl
.

>ti ��,� o
...FertIdo em siguaes que In ria ter lugar. .

dico, não tenha' .mois

E
"

I PREÇO' N,ODICO duvidas: peço os ,da

stá c�egando a hO'fa!GI�!ê})- {i� ��aa�� 1 ........___.......,ma_rca_P_u_Rl�:�'JQ.
;--ITIaiS �:�ç�·;:��nte ='�Ib ;��l W�<I�I�a : I Os melhores presentes I

ocur�a!o:%!ra:t'à foto:";6 ,� ()PTIM��:��T:atal-
'

I
� gr.ã.iiiÍ*1i.a. umnarseu oui ,-

-

PHOTOGRAPHIOO I� Sob a direção de um abalisado technico:

Isua filial Casa· /l1li' foto - A /11&9' I pftot@grapbias,
..

i'unplila�õe$D artigos �
. phológraphh:os. �

t
mador" I.'
'.

i Artigos de adorno, quadros, espelhes, ob-
� anue V. S_ receberá um. sl�r- s� jectos aruficiaes, com enfeites de bar- I.

"
vico execurado com arte, re- i

�

boietas, productos de COUfa de Cq;.,

i1p...
� chnica e esmero.

f bra, .artigos de vidraria, mel- I
a4!'õ!rt;!J!ô!õ'?-.� .�. .

� duras i

����A��

I�.

' -. {f'. .. o. erece
•• e � ••••••••��.-.,....�-.--.,......�'-.....-.-,.....��•• � •• '< ...��

_.p H' O·':_-� T' O·rr-""'
····.. ··..........._······ .. ················ _......... . "...._..__

;� �
.'

.

.

..

f� Diz O Dr". Aib_erifO de
. Fig,ue.iredo� �� i .

. •
.' .... .... ..

'
..

.

}; CorrI o emprego, doRenasoirn, CUjas (J- ;�i "S C H'" (Vl 'U' R RH mostras )ne offérecestes, ;obtive .optimos re� �1! )'

....

'

... ', ,:' .

'..., -,

.,
)1 s.uItados em. mi,nha fiU�a, c

...

ujo
e
pezo 'e appe-: nl I�: titc augrnentaram sensivelmente. ;11 Eua 16 ele :J..'4"O"'\T.. �:r. 6::> �

1: nerv�������� os �asos de fraqueza geral e iH ��11{ji.1-., �18'1
t ��

����� ���

li R n tim l!l! o

li �;.

"

é o remetlio infallivel, lUf
" �=�=��==�=:;;IIi� Artigos p�:;:=Presentes· 1,1.Forcellanas cOm circulo de llietal; lhristaes

de Chu�nbo, Artigos.. de metal, Bonecas, Ar- t·
tígos de Phantaz a, h'elogilJs;, gmfim, um. (\ilorrn? f�.:..::...ôii\.·.·.:rt I'.�orti(!Jentq, Ímportado directamente da. fabrica de. ><\Hema-
ilha, por isso,. preços muito b"ratissimos pal'"á BIumenau.

G�atis: Todo freguez que comprar acima .de 5(·1$000, S'<,!:-jIl;!
receberá g!'aâs um PRATO PARA TORTAS, no valor de 7$500,.

•. SO' NO

Ernesto ��Ch�ê2tfeg"er
'Rua 15 de Novembro, ftfR 66

�����=;'1iI"
'" �

•.��.:;.:.:c.:.:;';;��-

].�GrA'O(' 1 .

;_�OI'Ã'q';l�_s�G§&)', .� '. '.

, r ·�O�e. O

. l���.m:m.$�ffj1'!" .

I iii! Para as Festas de Natal !111
l: :� w • ewe@Utre__ipa

, }: :�

I .Illl C·
- lO

eiter !! f!
III 11! :l{ aC

...

ába de recebOr ."iodo sortimento de sed,. Ii iIo I}�! lisas, estampadas e listadas, tricolines, VOileS';j �J
--

I�etc. �
Qi®R Completo sortimento de ARTIGOS PARAR@B

�e!I� F :�HO'limNS: linhos, casemiras, g.ravatas, cartelras'H g� yil .

t� nCintas, e um grande sortimento dos af�madosd g

NJ"ocio de occasião �chapéos l� a OI e n z o n! ��
� �

A -t i '(I d
�

Vende-se pôr preço de occasião uma fabrica g g 'provei e fi oppor UDI fi e g B
.

de gazoza e vinagre, junto ou separadamen- � t g g que lhe orrerece a maior e mais cOJU- g g
te. Ensina se a liioticação principalmente do vi�· ��·I�: :3,'

pleta casa de Fazendas e B g
nagre, cujo artigo é especial e de preço de cus- {� ;� Armarinhos de Blumenau g g
to !{:duzido. Colloca·se a fabrica inst&l1ada em I!� :� QuaUdades scperiol'es e garantidas r :�
'qllalqUf:'f lncalidade facilitando-se o pâgámento. l� �) Aor ftre<os OS mais vantajosos í� �l
Informações com o Snr. Delfino MjgueÍs nesta 5!""

lP'

í �
cidade.

,� �� �j Visita a CASA PEITER f::�� s�� l� ��
.

f5 l! as compras para as festas de NATAL e ANNO H B
:� !� �ovo í: :s

;:� li. R�a 15 de N�vembro, nr. 45_ li ii
Oannunci'Oéaalmadonego.çio ������Wl�2®B;�f�

�=rrr:i�_

"
,.' .......

�
..

.,. .

--_::.",

Os charutos
'l-.
e cigarrilhos DANNf

MANN sãú 'os maís preferidos no

mefl�aCl6

,A'
..
venda em todo pgrte

'--�'" ,,'

Representantes

CARLOS HOEPCKE S. A..

Paulo
Blumenau

·Herfng.·
Santa' . Gatharlna ':

Tintas' e Vernizes. Materiaes para

phlturas em genU
lUU

.
bisnagas l1ara ârHst'a�.

",,",.

Bissamanario de ahsoluta
íudependencía

Dãa Saúde... Vida longa.•.
Obtêm-se usando o

ELIXIR DE NOaUEIRA,

ELlções ás quartas-Ielras
{. aos sabbaàos

Director:
AFFONSO BALSIN'

Gerente
RODOLFO BADTK.E.

Redacção e oUiciuas.
Travessa oi de Fevereiro U' 7

Caixa Postal - 57
BLUMENAU
Santa Catharina
--

-\SSIGNATURAS

i'.C10. , ••.• ' 15$000
Se .ae-tre , ,." 8$000
NCTI. avulso , , $200
Nr. n, atrazado . $400

._,

1�lpnRTANTE

A direcção de «Cidade de
Blumenau> não assume res

ponsabilidade' pelas aprecia
çoes emettldas ern notas ou

artigos assignados

Torrado dos
melhores cafés do

Brasil

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



Nascilnenio
Acha-se em festa o lar dn sr.

V etor Bering e tie sua distlt1Cl;{

1 esposa, pelo naseímeate de uma

Ínteressante criancinha do Si:'X[)
m iscutíno.
<Cidade de Blumenau-, apresen

ta lhe eüustvos purabeus pelo nas

emeuto de seu prünogeníto.

,.'

._:

Depredação

"

SA8BADO - A's B i-í.. DOMINGO - A's 5 e S 1f..

POLmONAS NUM. 3$000
GERAL 2$500. GALERIA 1$500

..

uoem
de WETZEL &: elA..

speciali ade ,)
,_ JOIN\'lLLE

.

(}!If1rc� Registrada)

EXijam o sabão

o ideal para cosinba, lavanderia e lavadeira ..

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


