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as 110 �{iDis�erio q novo Ministr<]. da CoUisão de trens em
'

-

'

Guerra do .Japão
.

P dAfflfm� ..se que o sr, R�@ já re�ebeu o
" a ua

,

«bi!�ete1lÍaz�dB Moscou, (Agencia :Brasil'?i.
ra) - .A imprensa sovíetíea Cinco mortos e 40 feridos!

I'

RIO - O Rio tudo commentà. a nottoia
, que receb.eu co� certa slmpathia Pádua, 10 Verificou-se ho-:

vem correndo com iuaiatencia de ha odiar; a esta' parte
I a de�lgnaçao do g��eral Ka

íe vlolenta collísão entre dOI'S :.:
d .'

'

1'.'"
.

. -,
.,' washína para mínístrs da J

.,e uma,
.

pt oxima e provave ,

.•.mO{lJhcaçao�,no �j1l118te- Guerra do Japão, em suba t�en.s de passageiros nas pro [
lIO. Aml,ma-se que o 81'. Getulio VargRs]a tena dado títuíçãó do general Hayashí, xímidades de Noventa; o de- i CASA HERTWIG, Rua 15 de

a? sr, Vicente R&o, o <bilhete azul». Para a vaga, vi- Dizem os )ol'na�s qu� �,
sastr-e assumiu enormes pro- i Iria o 81', Oswaldo Aranha, que actua lmente se encon- �ovo titular e alheio . á pol� porções, resultando a morte: - Novembro 127 -

tra como embaixador, nos .Estados Unidos. tíca a que, de certo.rnão Ia de {) pessoas e cerca de 401 BLUMENAU

A mesma surte teria o st' To' e' C ,,1 s d' ]\'1 1 rá, como seus
. antecessore�;

:Yeridos. Ignoram-se as causas j _

,

'

• • L. ••

,

8" .�. us a l\ acer o geueraes Araki e Hayashí, deste desàstre. !
::...-------------------

Snarea, que serra substituido pUf' um gauch«. Por ou- a mais perigosa.: campanha
tro lado assoalhu-sa a pro vaval demissão do sr, Souza contra os sovíets.

'

U·,sttt na pasta da Fazenda para a qual viria um no- rurano�l'}as aornas
me de l\I1IJH8, combinado na ultima visita do S1". lte- til Ü {j (j

tulio Vargas às Altorosas. Os Estados Unidos Milão � Segundo uma in- i
, .. .

de formação do "Corriere delIa j ROMA 10 = Informações officiaes affirmam que

A' tarando novam' t-
.

ns [ornaes de F:f(io Paulo
como paiz ,lmnllgra or Sera", proce�e�t� de Alexan 1 a Italia l'es�Jveu boyccttar o. "Comité dos Cinco", não.

,
•

U

'

SOLe 'U1 commentam com humo-
' dría, foram ínícíadas granoi, d t -iddI'

rismc a caso da.': notas tal-
WASHINGTON, 10 -- Os des manobras aereas na zo_llhe I econhecen u aue 0.11 a e para SO ucionar o con-

O discurso de UR d'
- EStUG.65 Unidos Ioi. um dos

'

ti b
.,

,

,J ,epu- 'sas de ·qUinflentos mil reis na do Canal de Buez A meio! ict« ('011\ a A yssmra.

tado.co d
' paizes em que maís intensa

.,

(). C nserva ar que lia pouco inuuiiram o
caminho de Ismalia, ao Ion-]

-----�----------

,�
v se verificou a migração de

mercado paulista. t' go do Canal, foi estabeleci- i
" ex rallgeuos. Agora, ,por,em,d'

,

Londresv Io - TIm deou- .E. que o incidente, a 1iJQ,";",,-
'

a a base das ;n',I!Obri1H!
L' v

"

O" nota-se um movimento accen-
tado conservador . voltou

-

a cuno desnorteoupor comple- tuado de ímrnígração de seus
aéreas, cujo therna é a pos l

oceupar a tribuna da Cama- to os scherlocks da terra. !t/,- habitantes para paizes ex-
sibilidade pratica de bombar j

l'ft para atacar a politica da ve�tigações acuradas, pistas trangeiros, levados á mtsería
dear os navios que através- i

Inglaterra em roíerencra .'. triliuuias com arande cuida- 1
. sassem o CaD"! do Suez' :

questão entre a n'alia e' �, 'Au do. indicias pOer,�eguidosL"co1n pe a sítuacão economíca. As
" � v . • ! J?ara solucioD..ax O co:c.flioto

-
,

v paragens mais visadas são
byssinía. pacieneto, nada de posW'vo os da Amerlca do Sul, dís À lnauouração do Gru- l; italo-a,be:.xi:n.�

"A guerra de uma nação conseguirmn para o esclare- tinguindo-sé o Paraguay, que o

contra outra, ou da LifT[l rias cimento do caso. E as notas '

pO Esco·lal' «Polydo- '.:, Geneb,ra - Em_ uma .de Acredita-se que a comis

'" - e e territorio que está obten- t t

Nttções contra um .de seu'" falsas contlm,lavam, de ma- ,

: suas ultllnas sesaoes a Lum são dos cinco rará uma en a

,

�
- do mais pl'efCI'encia. S t-

�'

I!lembros trará maior desar. neira assu8tadora, a inva- to an cago» � das Nações .:_Jrocedeu á �o Uva final pára evitar a guer-

tiem e confusão Dh Eu rt::l1)a " dir o com:mercio. Pensou-se " .
1 meação da"Comissão dos Cm' ra, offereeendo á Ital1a no-

dnclarou este oftJ'lamerit ..;r, 'na exlstfmcia dc um.a aran- .Rea}vwu�s� no domm_go em 1 co" que ficou CODstítuida por vas concpssões economicas

.

«O unico meio para evitaI 1 de quadrilha de «gaizgstel's» �

Co:) �t i ai H
. Tlmb'o, a mauguraça,) do j representante da França, In- na Ethiopia., "com garantias

a seria estuuar as causils e-I nacionaes ou mesrno Ífit(31'- li uIll ai lia" UU{jfHl Grupo Escolar, «Polydoro j o-laterra, Polouia, Hespanha,8e de segurança nas colonias

conomicas do cQnIlietú t> a-I nacionaes agindo p01' conta �antiago». Este a�to. ��ves- � Turquia, A finalidade desta italianas.:

:ualysar, a destribuiçlIo das. de governos estrangeiros em
Ficará livre de 'mendigos tlU-SH' de gl'ande lcstrv:wude, i comissão é dar parecer soo _

possessões CCthmiaes» rórit.m!penflados em llus;,:a ';bancnT- BUDAPEST (Ag�ncia l3ra. comPilreceudo aucto!ldades �b!'e a p�ndenciii italo-ethiope.

os meiós,8fJOutaJo8 pe.1o .�e.� l1'�t�»; .E. mu��a {Jent�.,soi'riu sih�ir!:O .:..c_ A pàrfir de ''NeF
�. grande mttssa popmal'.

" �, O sr. Ruii Guínazu expU'

l}utaJ.o {l{H1St? i'vad(J r. ,'p�'ra: 's"'r I satl.��_e�l,a co,''. 1.,una 01'.(fu!l1D� ,

d
.

'

, '. A,.s 3., .horas," da, tarje" o I· ,cou as funcf>ões da nova co'

!- � -

_...

- ' vembro' ,este 81lnO a capital G
'

d' f' I d
.Y"

"s,oluClunado o "'on�'tln;o.' ser ?,lIopIOl'Ün,GZa «gangsle'rs» d H
' 'rupo e wilugura o, a ao o missão dizendo textualmente:

, "

'-' i" l a ungria Xícará livre de .. . - I'
'

no Brasil.! ...�
, ne�sa ',9.ccaslao ? sr: pro!., «Chegou o tempo de éstabe-

mendigos, ,pois que � 'policia L T ri d d < d
Afinal, porem, o caso foi

" Ulz
','
rHlua e, lrec.or a lecer uma comissão do Con'

retirará roais «,e 1 AOO licen- I t
-

t f
deslindado e 111na' decepção sas de mendicidade. Em com �� ruccao; 'que ,eu fé'gi.!U o - selho para examinar a dia-

muito gmnde cobriu os pu penslção, 'os 150.000 locado: flclalment� o eSlubelel!lmen puta italo-ethio}3e e dar-lhe

tTioticGS Esperançados. Não res de Bndapest serão (lbrí-
to á �refeltura. loe�I. Usou uma solução pacifica.

havia «gallgster» nenhum,'
da paiavra em segmda. o sr. Fói eleito presidente des·

gados á paga.r, mensalmente dr' AI P d J d
nem mesmo Quadrilha iníerc '

, ves, e rosa, UIZ e ta comissão o sr. Salvador
�, um «pengoe», como impDsto D' ·t d C

naciOnal; nem mrsmo na- ireI. o a orna :C8., que pro- Maderiaga, representante da

cional .. ,

voluntario de ben�ficieucia. nuoclOU a�plaudldo discurso. Hespanha, e relator unico pu-

a gmnde provocador do
O dr, Sq.lylO Cu.!)h�! Promo- ra reàigir um parecer con-

alarme policial era ... urn
tOl' PUblIc� dl.scursou. em tendo recomendações ao Con-

preso da Cadei.1. Publü!a! 'P�t10?ila� dA.
nome do .r rdelto, agrade· selho o delegado do Cihilf}, ReaJ"ustamento eco-

Oom effeito, fa.lsm'io de lV1 �U IJ � ,

cendo a entrega do Grupo e sr, Rivas Viscuiía.

grandes habilülades, o preso 300 reis
as referenciaH feitas ao mu· O sr. barão AloÍsi dec]a· nomico e financeiro

J esolveu ganhar a 'vida certo li: nicipio.
_ Falou, nímia o prof. rou aos j o r n a � s que

de que nrio encontrarfa asylo Rio, 10 CP) - O Presideu- Maf'iO eedrelh que fez um apoz as consultas feitas ao

mais segúro. E começou a te da Republica enviou á Ca- (Conclue na 4a, pagina) governo de Roma, reassumi-

fabricar, pacienttmente, as mara dos Deput.ados uma .

rá seu posto na Mesa do

ceduUas de quinhentos mil mensagem em que aPl:esentaj- I
Conselho, sob a condicã? de

reis que iam alarmando o a suggestão do. Ministro da,
'O"

que o representante ethlOp2

nosso cammercio. En,quemto Fazenda para li creação de,' movunento se- não tome lugar á mesma.

isso, a polir;ia investigava moeda,S
de

30,0
fS.

, ,I , ,paratl.S,ta'os quatro cantos do palz" Ad' t'
P1'ocurando� esmiuçr.mdo os

nova Irec ona

recantos do «baslond», pes- CONVOCADOS OS SOLDADOS: No Tria;:igulo rJlinei- America
quizando em. toda pane, ITALIANOS

.

ro
mesnos é claro na Cedeia D�i classe de; 1912
Publica � . ,

O :<acaso». celeàre íl.uxiliar
da grandf:! Nick Carte1' é qne
veio estragar o «negocio» do
flllsario, e a policia então

topou com.. o «ant'i'O') do pe
rigoso rneliants apTehenden.
do o seu, 111..uleriftl de fülsi

flcaçl5es.
Já ê ser ousado

Navios aHemães coma
.. prados pela ItaUa

BERLIM -..,. Soubê·se que
a «Norádeutsche Lloyrh. de
BrE'I.:19n, vendeu ú ltalia 4
vapores pertencentes á em

presa, a saber: o «\X/erra» o

(<:�ierra Ventana», o ({Kobl.e�z;)
P." () ,'Saal'bruecken}), nu:n to
tal de 40 nH toneladas.

., Não foi revE'l�do o preço
. da venda dos rel'eridos na.
vIos.

RiO, 1" - P - Os srs. Pe
dro Aleixo e WaIdemíro Ma
gnlhaes rleclararam á impren
sa qllB o movimento tsepara·
tista -ré fifiCtido no Triangu.
lo 11.!i::::.('iJ·u não tem significá
ção 3!guma. As figuras mais

pl'€!:1ligiosas no commNcio e

na in!justr'iu desta l,ica re·

grilo estão satisfeitos com ás
medidas severas adoptaq.as
pdo governo estadual.

Tomarão parte no "Con.
'.

gressó da Liberdade"

" Berlim, ,(Age;:wi.'l Brasiléi
:ra) - D<�z mil operarios de
dez agrupamentos d'1 'ol'(!arü

- , ..... , .

..

sav;.o. 't<O_!9a pel� Alegria",
partiCipa ra�_; ,gi'R tl1ltamcnta f:fO

cüngresbo nachnal "':30cialis
ta d8 r';úrentJt:'rg, o qual, co

ma se sab1, levará o Ui,ulo
de , "Cong!'é'SSO "da Libe:rda
de". Pela primeira vez assim
.

,

Jpnumeros oper!lfios indus
Íl'ifl>:'S, I'6preSüntaqtes da frl'en
to ,l",,',fT"�'D' ,,1' o � II

- , ,.

,;,u"":'_""U:> a!fl .d. ema, partI,
eljJarau cto_ Go"gr'08S0 de Nu
Teli1h'''!''!i..

Roma - Pela primeira vez. '

os
.

soldados das �lasses de

1912, dispensados dI) serviço
militar por motivo de Iaroilia
e' qne deveriam servir ape·
nas 3 mezes, foram chama
dos novamente ás armas.

A me jida .. abrange cerca

de 5'J,ooo homens.
Segundo fol ,anllunciadoi os

saldados nas mesmas (flcondi
çõesde outras classes já fo
rtim cha,lIlildos.Em favor da restauração

da ,nl(jnarcb�ê

ne��H��:;�:iS1�ir'i;;i� m�I'��!� fVIanso de Pa iva ·foi posto em
nifesto fiÚpOYO acpDsülbaollo, I ·'1" b d dü a:votar a favorda mO!1<if"chia I I e r 'a e
nas prúx,ima? eleições.

é a 8upe!'�Maxima-Pr()duc- O :J.uctor da morte de Pinheiro 1'1aehadu, depois de
cão que ':0 Ch.ema Busch. vínte mlnOS de carcere affirmi;l sabir "ás cégas,
i.:.rreoentit· HOJB - Quarta- 11
f

'

- 1§' �B>I � �
.

completamente a lleiO a tudo»
·,�!n - 8CB seUs' habitués. j[(Jraa�'úa�e tle
S' uma comedia'., 'fin!E!sima <i;.;

, �Ri(',- Manso de Paiva CODc€d{'u á impreusa ligeira entre-

nnütB;JCl, C'Ii11 muEoluxíJ s<,"n· a:rm.anlen�OS vista. declilründo que !ipÕS 20 anuos de prisão sahia do

f�;\ interealucios alguns lindos
'

carcere compl.etamente alheio a tudo, sahia ás "cégas",
trBch'Js das óperas Tosca, Frente unicá' entre a CDmo uma. criança.
Cavallllria Rusticana. e Tro- Austria e a Hungria i\iaoso de Paiva ainda não sabe se !rá ao Rio Gran-

, '.'ad()J".
' ,

, ,..... ,','
de do SUl, stiu estado natal, nem sabe se, depois de estar

Elissa L�wdl e Cary Grant GENEBRA, 10 - As dele·' em Hberdade, �ub1icat'á o que escrevf.'U, quandO ainda na

são os pl';Jtag-anistas. gações da Aus1ria e da Hun-l prisão,
'

Manso dé Pai,a não se considera, ainda, em li-

Como complementos tere· j gtia estabeleceram uma Irea-, bt'l'dade, poque, diz eUe: «paT'ecer não é liberdade.. ,»

mos UM .TORNAL e os./lese-I te u_:Jica J_J.i1 Socie!.kd.e., das I' f� ex,(J�ü'uto demonstI:O? sua gratidão pelu major Nu

rdns a-rJmados «BETTx, .\'1- I Nn�ol':':; alnn dü p!nlenr 8; Dt"'S Ftlho; dm�:::.tt)r do prêsldlO, pelo bom traLn que o mes·

i�OU, SEREI';')}; I igé::,dlad6 dI! ar'ljJam':'llLuS. iro'} SCa1p!'� lhe· dispeusou.

, Entrez
,

,
, IDaname

"Superconfort Michlin"
O pneu de 14 libras de pressão adapta"
vel ao seu carro sem troca de rodas.

Distribuidores

I
f
I

A ltalia resolveu boycottar o

"Comité dos Cinco"

A creacão do «Comité dos
,

'

Cinco»

Explosão em Bel
lo Horizonte

BeBo Horizonte, 10 - Ve
rificou-se na noite de hôntem
uma formidavel explosão de
uma caldeira de, um estabe
lecimento industrial desta cio
dade, pertencente ao sr. Ja
nvtto Peixoto. Ha divel'sos
feridos, sendo consider!lveis
os damnos ma!eriaes.

RiQ, 10 - (P) Reune-se a�

manhã a comissão mixta do
reajustamento economico e

financeiro. Acredita-se que
dentro de br6ves dias terá
seus trabalhos concluidos.

do O pa:rt1d.o�aci
on..al Situaoio

:c..ista.
Oomo noticiamos no 'Rume,

ro passado realiza1'-se·ia na

séde do Club Nautico Ame- Declarações do sr. Ar..
rica .tma assembléa geral mando Salles
ordinaria em que se proce
deria a eleição da nova di·
rectoria e do Conselho Fiscal.
Efféctivamente a reunião

teve lugar sendo eleita a se

guinte riOva di1w:tol'ia:
Presidente: João Medei'l'os

Ju.nior; Viee-llresidente: Clau
dio Büchels; 1". SecretaTio:
Erico Müller; 2', Secretario:
Alfredo Campo�; 1'. Thesou·
reiro: Arfo11..'w Laux; 2'. The
soureiro: Sebuldo OUe; Di·

recto'r de Regatas: Baul O.
Duque; Directo?' de Galpão:
Willy Belz; Orador: dr. Luiz
de Freitas Melro.
O Conselho Fiscal ficou

constituido pelos 81'S. d1's.
Ivo de Aquino, OlilJeü'a e RIO - O 2Bo. anniversario

,",'ilva e PÇtulo de Gar?'alho. do primeiro vôo com avião,
Foram escolhidos supplentes' realizado por Santos Dumont
os srs. Cm'los, Souto, Adol- será Yeõtivamente

'

celebrado

pho Wollstein. e Ernesto este anuo por iniciativa da

Níenstaedt. commissão de turismo aereo·

A posse da nova direCto- I do Toring Clube do Brasil,
ria deverá 'realizar-se no � com R cooperação de avia
dia 12 de Ou.tu.bro.

'

i dores cIvis e militares do

«CID/iDE DE BLUíWENAU» � RIO e de São Paulo. ,,'

apresenta seus cumprimen'l Assim é que, no pl'oximo. �

tas aos dislinctos membros i dia
23 de Outubro divB��SIDj"

da nova di1'eclO1''ia desta po-, solemnidades recordarao o ..

pular sociedade biumenau \ brilhante feito de Santo�
ense.

' Dumont. .

",..

; Rio, 11] - (P) O sr. Arman
do Sal!es, Governador de S.
Paulú, abordado pel.Js jorna
listas amrmou que trata-se
de um mal entendido as de
clarações do ministro Vicen
te Ráo sobre a creacão do
Partido Nacional Situacionis
ta. Nem elIe nem o gov.erno
paulista nada-sabiam a esse

respeito.

Commemorando o primei
ro vôo com o "mais
pesado' do que o ar',

•

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



deseja uma bôa

pasta, dentifrida e um

bom sab�nete, ambos
if

QUALIDADE
INSUPERAVEl

PREÇO MODICO

de preço bostante mo

dico, não tenha mais

duvidas t peça os do

marca P U R I SAN O,

CAR L'O S HOEPCKE s. A.

Blumenan

•

CIDADE Db f:5LUMENAU ---

;' '., .
_ .. ��---__..--- .._ ...... � .......�--- -

......�

Ant. BRANDES

RU� 16 DE ROV. 63 - TELEPHONE 90
:E; .:t_t'u�va::E:':r:-T...é:�..:U

------------------

'---���------_

sortimento
em drogas e espeelaüdades na
clouaes e extrangeíras

Bi,ss?mr.nDrio (le absoluta
índependenetsMedtcalnentos AlJopaticos, Homeopa1ic{}s

e, 6locllimicos.. EuçJe� és quartas fc.irai:
(;', /lOS subbados

completo
-.---�' -.....:..._-_'_'_- __:.,

Dírector: Gerente
,AFFO�LSjN'

l'Cui,) -Gerente
,nODOLFO FADTKf.

de artefactos de borracho,
Perfumarias, Sabonetes, artí

gtJS de hygiene etc,
� m.utaa 4i vareje e atacado

Irr )ol'taçã!J directa, pOI' isto

r -daeção e oüícíuas.
Trevessa 4 de Feverníro U'

Cuíxa Postal - f,7
"3 UMENAll
Santa Catharína

Preços baratlsslmos

Ar 10 . . . • • .• 15$0(10
Se _l!:J'-l.re • . .• 8$000
Nl ·n. avulso .. $200
Nr. n, ill1'lrz••do . $401)

l�lPnl,(L\NTE

,r�
.\._'

I ENFRAQU�CEUmSI:? ,
Ainda tem tosse, d6r nas B

cOllta& li no peito 'i' I
U4. o pooe.r0110 t.m;co í

ViNHO C�i.n�SOrAaO ,g .1<�_. !;IHI,l'!n. .. àii!tI..

��' ,!llIt; �j :,!Lt1 1�JEIfr� !

f {f5;.:�� LC;:;"'J(;;;�m S!JÇ
í

;'�:r:; � [�tH i.Ub anmniu i I
dh��;1W r��1�1�'������� • f
f ':-.'''-:;'' ���t r.)I"t!u� il06E,tt�iW itI�'J.:��___2(JS,:�

�'"

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



Pr®���ftdG MM· $er�r",
. �@ ã \12vdad��;

..

\� da���ti::�oU� s��f:Jiç��Eve;;
communícar-xos qlJe� com. 12
trascos de «EVXIK DE :r-- O
GUElRA»,. do PI1. e Ch. -João
da SilvaSllvei1fa, Eqlleiintei
ramente 'éilraâp'de complica
das. enfe,rmltlades da '}\l':l1e
que

.'.
vinlram me' saltesnr'o

desde a mocidade. Desde o

quarto ou quinto frasco SOl

ti notavel dmeréllça' da 96fO,
que subíu de 53 a 65. ks; EÓ

tJl..
fim do tratamento, o que fEZ

� me suppor €lue, comple tam, TI
tê depurado, attíngi o roem

peso normal, pois nelle te
DhO me consevado sem alte
ração sensível dealguas an
nos a esta parte. Creiam-nH
reconhecido.'

.'

.
"Cidade de Blumenau'

FLORIANOPOLIS (Santa Ca-!
.

tharína), publica oexpediente mu-

..
(
�

"\: ,.(ASSJ
Dr. Thiago de Castro nicipal, I:'aça seu annun-

\� cio em SUi:IS colurnnas,

p;.' CJDADE Dh l::U_lJl\iíEJ'·JAU-,
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Cem travessias aereas reçulares do
-

Atumtico).
O Serviço Aereo transoceantcc "Condor"Luithansa"

'celebJ'ou nos ultüuos dias um centenarío que deve ser

considerado o primeiro no género em todo o mundo. Cem
vezes. as nossaates aeronaves dessa orgunísação, em ser

viço regular, cruzaram () Oeexnu Attautíoo. Tal verificou
se, por occastão da partida, em 23 de Agosto, do hydro-

·

avião "Tornado'" de Natal em direcção a Bathurst, perfa-
· zendo a centeslma travessía para levar a.s malas da Ame

I rica do Sul pura a Europa. Por coincldencía bem inte
ressante, em sentido inverso, no mesmo dia, o bydroavião
"Passat", decollou de Bathurst em demanda do littoral bra

� slleiro, completando assim, nessa direcção, o 101' vôo por
I sobre o Atluntico, em travessia regular.
I Bem nos lembramos ainda de quando, em Fevereiro

'rt1uta annos de euccesso s.de 1931, a "C.ondor-Lultansa" inaugurou o PI'.irneiro servi.
Et,lj o melhor reclame para ; ço aereo regular do mundo para atravessar G oceano por
pn!f.�:dr �Hjn�N'i'UDE

ImeiO
ue hydroavlões. Naquelle tempo, como era natural

ld�F':XAd:JDRE para tra- no inicio e para i!linbar experiencia, o tempo gasto nas
tar e ernbelleaar 08 eabc'\"
103. R'I{tíu�ue a easpa, c. .'

travesslas era maior que hoje, quando a ligação aérea

11'1 ti quéda dos cab'}Uos, AneH�unh:l-.America d.o Sul ou vice v�rs�, todas as sema-

��
E"dtando a calvície, FIl.�, � nas, e reaüzada regularmonto pela Via "Coudor-Lulthansa"
v"'lltar §, c61' naturál os � em dois dias. E' de asslgnalar ainda que o horario pre-

ELIOS CAIBELO eabellos brancos, (fixado fOi sempre rigorosamente observado e, muitas ve

J
Sed9sos,l1lJundurles dando-lhes vigor �ze8, atê mesmo reduzido o tempo de viagem, não se ten-

� �� 9��fiT��ftE e mocidade. Não �do regístrudo, durante esse período de anuo e meio de

t � \k &a'Q 'lil' &Jf contém saes de � actividade. qll�lquer damno pess:laJ. ou material, neru �er·
'j AL.EXANDfJI e: prata e usa-SE> � da de uma umca mala postal cOQfmda, a essa orgamsa-
i 8jz CesSilril quit1d "....___,�

oomo loçãu. I çã?. Logico é q�e, p_ara obter tal successo, só {}. cuuse·

� U A,.IQ tias cabelos t' !.1trlhes --- guma vmn. orgamsaçao bem estudada sob todos os pontl)s,:,
U'� � 1"10.0 c l!ll J.t::)�CE .

\';:lnt ••• -�.. �g(!rantida ainda pelo seu systema cara,cteristico e unicõ
. i h�� ••••

.

de aerODortos fmctuantes como o "Schwabenland" e o:
i '}' O;p.''C�A�n�� :'Westl'aÍeu". Pil,ra tal successo, muito contribuíram ta:'!l�

i. -li O:zyl-!:.... Ht·�t" , bem, não só as altas qualidades dos hydroaviões empre.J
1
__�_���_...,.,.,........_��_'iMt�__-�·....;;"�":''''

I
gados, como ainda as "performances" realisadas por tri-

� =.,_.�_="=-=__e__ pulantes habeis, entres os quaes contam-se nomes já bem
=�� �-�.-��=�.._-- conhecidos, como Blankenburg, da Deutsch� LuHaush, vou

a
r í Studnitz, actualmpute, na Condor, von Clausbruch e Alisch-t

� t'm�l"Qi\a Autn U;�ç- � tia
.. :nfH�na l+da I

tambem pilotos da Condor e o mechanico Heia que, des

I �i �f ui) M �. u ,�ga ao 1J3 ilarlnu�i:)ij t·. : de muitos annos, vem prestando sua collaboração á dita
empreza nacional de navegação aerea. Não devem ser

esquecidos entre nós os nom�s desses verdadeiros pionei.:'
f'O na conquista 10 ctfmin io aereo atravez do AtlauticG�
ligaçãe e'<tb. que, como uma pontp invisivel mas poderosa;
imensame nte tem contribuido para o iniercambio intelle
tuaI e material dos povos dos dois [Continentes.

predial mensal
Realisado pela Loteria Federal de 28 de Agosto de 1935

Numeros da Loteria Federal --- l' primeiro, 18138 -

2' premio, 19769

Relação dos titulos sorteados com

· premios de cO.Islrucções
Titulas Mundial «B» n' 08138 - 30:000$000 - Deuclides
2. GarcÍ3. - Canavieira.
Titulos Mundial «B» n, 18138 - 30:0(w$ooo - Nestor C.

M. Saare3 - União.
Titulos Mundial «B» n. 28138 - 30:üoo$ooo - Gilberto

Paiva - Deodoro. '

Titulas !vlundial «C» n. 08138 - Vera, Iilha de Felippe
Schneider - Bem Retiro. .

Tttulos Mundial «O» - n' 18133 -:8:000$000 Jerenymo
------------------ Martins - B. Horizonte.

Titulos Mundial «D» n' 08138 - 10:000$000 - Hermes F.

«Edital de protesto de duplicata» Ma���t�r:l!:��· da Agencia de Blumenau

T _ • • __ T

• Theodoro Steillooif, Et::rwino Lamke, RodGlpho Mayr,
,-,oao Gomes (la Nobregu, Segundo Tabelwo d� NGtas Anna Wiederkbhr, Wulter Pluetza.nreiter, �\ugustü K. Sou-

<?ft Com lrca .de Blumonau, Estado de Santa Catarwíl. nalte, Emilio Wuerges, Map.tin, Rautenberg, Gentil dos Santos,

(forma d'l LeI, etc.
,

IVictor
Haalich, Ingo Greul. Nicacio Schdfer, Frederico

FAZ saber que se acha em sen poder e cartórIO, p;ua Friese Ricardo Bpr:tdt CaUsl0 Silva Olivia Schneider Pe·

Iser prott'stada por falta de pag-flmf>nto, uma DUPL[CA'f'\, dro M, Mart.mtal. Joãd D. Oliveira, ÁUredo T. Lauv, 'Oon-
São cou\'idados 06 surs. Accionistas desta Companhia no vá,�ôr deT dois co�tos de- reig (R:;. 2:000$000) �'niiti';h rado Ren, Franz Zuchner, RudoU Schmidt, Guilhermina

de com�arecerem á Assembléa geral ordin�tria�á rea- p�la flrma ...OHN L. 1:iRESHEL, desta Jll'açn, e aceIta por Feldemann, Jorge F. 'fisiensc9, O!asio e Therezinha i Fer
liZ9;r-se em 2 de Outubro a. c, ás 15 horas rlO escriptorio Francisco .Tosé Breiner. reira, Emmy Holetz, Henrique MtJ;I'x. Erwino Christen, Le

d.}. mesma Companhia em Testo salto. E como o sacado reside róru desta COn1<lfCU,' peto lis L. da Silva, Aristeu Diotalevi, PaulO' L. de Souza, Anto-
presente o intima pal'a dentro do pra.zo lega.l, pagar a nio 8. Pinto, Al'thur F. Cardoso, Willy Ern, Wilson Peiter,
aludida quantia ou dar as razões porque não o faz. Noem'a, Duwe. Zefrcdo ;Bieging. Eugenio F. de Morae,s,
.

Blulllenau, em tO de Setembro de 1935. Bley C. Silva, Leopoldo Ferbici, Jacob Govelleto. Patricia
JOÃO GOMES DA NOBREGA

lN'ovelleto
Jr. José Bruno, Maria R. Soar, Manoel Cornelio

2', Tabelião
-

Oliveira, Rolando Werner, José Bisar1, Gertrudes 'l' aro0-

� tWSkY,
Guido Magnani, Bruno Deschamps Humberto Sada

�..
Elpidio Silva.-

'

�
iREPRESENTANTE: Antonio Candido de

J r
.

d i "e' 'd d d IH " I figueiredo. -

uOtlem e ler . I Jaue B Ugumsnau I BLUMENAU, CA.IXA POSTAL n- 19

h'"

t X P u r
Com bísnlínreto de onrborio

mal recm;eadiJ

Esírü@a.;ge aí c{;!lheta

O.

«[upíter»
Tem 99, 88'/. DE PUllEZrt.

E auseaeia completa de Aeido Suli'idr"j.eo
cido Sulíurcso e Acido Sulturlou

"§Ri ..

11· S �"
creserres '" f�.

sAn

A-

KARS

Balanço geral elI130 de Junho de 1935

Ad�Ijf@:

Fabricação, materia primá'
Immoveis
'Sellos federaes
Vehiculos e Semoventes
Machinismo e installação
Devedores��� ��21l
ApoUces e1Ac<,õ"s
Acções�cauciollé.das
Caixa

Hs. 643:620.660
21�:o32,8Ijo

2:(161.770
2:250.o')u

565:027.150
;�H2:;�5 1'�Jfio
20:582.500
60:000.000
3:284.260

Rs. 1.817:211.100

Passivo:

duvido

Rs. 1.200:000.000
Go:ooo.ooc,
398:606,130

I

19:801.170,
18:803.800

120:000;000
Rs. 1.817:21T.Tõõ
B. SCHEIDEMANTEL

Capital·'
Depmsito da Directoria
Credores
Fundo de Reserva
Fundo pa. Deprec. etas.
Dividendo

JOÃO KARSTEN

Director gerente Director sub ger-ente

Paracer do Conselho fiscc,1
o C!!'nselho fisp.al da Companhia Karsten, tendo Bxa·

minado o balam;G; livros e demais documentos que SP 1'e

rerBill ao eXBrCÍúio lindo em 30 de Junho, e eniconlrando
os exactos d ew boa ordem, é de opiniao que sejam a

pr@vado� pelas Assembléd geral ordiIJari�.
BhJmenau ..Yesto,)saBito J!.�di(Setembro 1935

HEMANN WEEGB, CARLOS WAHLE, HEINZ SCHRADER

Assemblea geral ordinaria

Ordem do dia
-.'_;_,- I

Apresentação e apro\·acão do Bala.nQG e' demais con

C, tas relativas ao exercido findo l"m 31) de Junho do
�.�� á. e parecer do Conselho Fisef.!1.

."
�. 2. Elelçãf) do Conselbo Fiscal para o exerclcii�, proximo,

3. AS3Ull1ptos gerae.�.
Blqme{lau-�T�sto<sàlto em 5 riu Semh1mbro de H)35,'

Chr. K:nsren

Cargas,1 passageios e

Serviço diario entre

flnrianopoHs - Itajany -

Encomm, : ..

' S

e duas yezes pur semana entre Fpol!s e Tubalão

Jc�.ratg�.,i� lSj ��o�n �jlle
Esta ernpresa qne dispõe de DOnfortaveis aujas· omni
bus, e pode ofTcrecer aos srs. passageiros pleno

confOrto e seguriJrlça.
�i':O��.•_í:i

-.....r;:.,ç'-i;I_��,�,..�u "'1f'Wf>"'il" ��-��iI- Q�� ...

João I�clhTI, Adolpho IIass, TheoJort: Jtll'iu� e

Ricardo Jensen.

Blurnenau Sta. Cafharina.. -

Agentes
A CONSTRUTORA DO LAR LTDA., autorizada e fis

calizada pelo governo federul. no dE'partamento de sONeI
os, contráta pessôas de ambos os sexos, para represeulà
la em todas as localidades du Brasil. Os interessados po
derão candidatar se ao cargo sem pl;ejnizo de suas. oeu·
pações atuj,is. Ótimas condiçõe&. Oartas á CAIXA. POSTAL
3.522 - SAO PAULO.

.

Ui11
I

centeneríoin-
vulg rl

}�lnpreza COllstructora
Ulliversal Ltda.

MATRIZ: S. PAULO - Rua Libero Badaró, 26
e 46 - Sobrado

Resultada do ultimo sorteio

-A
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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econornisa-se tempo e .dinheiro,

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


