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AVOLTA DA
Os trabalhos de hontem

Constituinte
na sr. Àdolpho Konder

a elegibilidade dos
interventores

Ao que estamos lntormnIos a nova ... Oonstltutção
não tardará. Aínca não está definitivamente assenta
do o dia da promulgação. Mas tudo Jaz. crer que será
pa ra milito breve. Já se ouvem os primeiros aplau
sos dos apologistas prulissiouaes. Da claque de todos

• os tempos. Já houve, por exemplo, quem declarasse
qu � se trata de uma obra notavel que exigiu grande
esrerço muito talento e não menos tacto.

E é Ióra de toda duvida que assim Ioi, Porque
os senhores deputados, os benemerttos mauípuladores
.da Ielicldade e do procresso, tiveram que acomodar

.. .todas as teorias apostas, e, mais do que isso, tiveram
que realizar o milagre de tecer, com os reesmos artí-
gú'8 e paragraphos, uma rede tal que sirva, ena mes

ma e ao mesmo tempo. para apanhar, sem apelação,
todos o � sem padrtunos. e dar livre transite a todos
quantos, matriculados nas

.

academias regenerado ras
da Republíca Nova, saibam, com abnegação e patrío
tismo, negociar com cambio negro e untar a cuucíen
com banha do Rio Grande. - certamente que, fazen
do isso, díspenderam 015 nobres senhores deputados
muito esforço norteado por muito "engenho e arte".

Não ha, pois, que discutir sobre" a notabilidade
da nova Carta Politica. E isso ponto pacifico.

xoxox

Vejamos, porem um outro aspecto: a maneira pe
la qual será recebida pelo grande publico. isto é, pe
la massa popular. Os jovens do regirnen jovem, 1'Iz�
rara tão vasta e sistematizada propaganda da obra

que iriam realizar, do monumento de saber que iviatn
er igir para gaudio dos brasileiros e e !if;caçiio dos

povos, e, os velhos do carcomídísstmo r,,�gimen. por
seu turno, taes esperanç IS riz'�l'am brotar por tola pa,r'
te em torno do novo ocdigo que pOI' camiuhos dir.�·
rentes e com in tenções diversa s e até opostos, che-

garem, no entanto, a um mesmo resultado que é. es
.'

te; Fizeram nascer no espícíto nebulusodagente &im:
pleS,'iHua enorme couíusão e uma Ialsa coucepcão di�

que seja uma Constituição. A despeito de todos esses

"ãus", é absolutamente certo, que e:331:1. gente nib es

pera a Constituição, mas a Constituiute. As frazes co

muns são corno estas: "quando vir li. Constituinte as

cousas mudarão", "deixa -vir a constituinte que have
rá dinheiro" etc. etc....

, Mas após essa contusão, ha a concepção enrai

gada ageneralízada' de que a "Constituinte" se�áuma
nanacéa um rernedío para todos os males e .va lá ::--

um bals�mo para todas. as feridas. E porque assim
é, .. � "Constituinte" que essa �ente aguarda, não fazen
do desaparecer {conforme as promessas da �liaIiça}
todos os impostos e não .acabando com a crise pela

.. pletora de dinheiro, será malsinada em: todos os tons
·

e se trauslormará, a final, na maior entre as grandes

.'.... i
.' desilusões. que vem b�ÜiZatndO a marctha de dretornofi
•• que o povo iniciou, deiha . empos! no �rreno, a. con
fiança aos homens do go ver��. Não haía �OlS a me-

.nnr duvida da parte dos mm Ilustrados e Ilustres s�-
·

nhores deputados constituintes: A sua obra por mais
'.

SRllia. que venha será, irremediavelmente, pateada pe
· la grandemassa.

(Co ntinua na ultima pagina)

a "Cidade de Blumenau"
Por PFREJR� NETO

r

Conferencia Internado"
.'.

nal. de Radio Díffusão I
Londres, 12 - A

.

conferen-!cia internacional de Radio
dílusão iniciou hoje seus,

trabalhos que durR.t'ão uma:
semana.6 serão secretos.

-

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



Manipulação esmerada e escrupulosa
NÃO SE SUBSTITUE MEDICAMENTOS

ESPECIALIDADES LEGITE\1AS

A Farmacla Central
está sob a direção do «Farmaoeutieo João Medeiros»,
que conta mais de 40 anos de pratica profissional.

FARMACIA de CONFIANÇA - AUXILIARES DIPLO
MADOS

RUA 15 DE NOVEM8RO, 120 - BLUMENAU

Cornmuntca á sua dlstlucta Ireguesía desta cidade e

do interior que já poderá íôrnecer ternos r onteccío
nad..s com a afamada fazenda «TRICOTINA» em azul

marínho e preto, Ultima oréaeão em tecidos que aca-

I ba de íunçar no mercado. Um terno de «TRICOTINA»

, 11'1
repr-esenta a ultima palavra em moda.
Sapatas proprios para o inverno sempre em Rtock.

AGENTE: RAUL DEEKE
r:t'r>;n-egado COOl real van-;
l�j �� ln nos srguin�çs casos:

; :��limiit]Smí' em �m�, fl'íl'!:r!iti3ffi!l, Máncnas
iii ��Hc, ; ,i\jiji�Jf, 'U�e�las. GiHlliífl\ài!s,

nH�hm, h:iYlas. Sarnu.

e exportoõores De mÇl�?Ira5·'
;� 'cereaés ,;

'Secção fluúiál

Representantes: 00,' mOH1HO .IN6LEZ�·
,

. ,"_'.'.�}';.�:-:.�')�.:�;.:._ .:,'.:..::<.-,j;{}.,";l,:.:4:_: �.i;.�''ft. _ .. ":\; \':.... _
".-.:.;, .: ",," '\_�'. '�'.

meza,

Claudio-:Edcmndo, Um engeaheiro brasileiro na Russia
Mauricio de Medeiros, RussÍ!!-. 6a. edição ,

Antenor Nascente, Num Patz .Fabuloso
Ivana Rowena, A Confederação dos Mortos
Koseíusko ·B. Leão, A Visão dI' Miseria através da Policia

."', (Socialismo, Cooperatlsme)
Augusto Machado, Caminho da: Revolução Operaria

"

e Camponeza.
Lafayette Soares de Paula, São Paulo um ano

"após a' Guerra
J. Costa Palmeira, A Campanha do Conselheiro. (Canudos).
Chamisso, O homem sem sombra.
Custodio' de Viveiros. AS ti' Luas de MeL

'

Mario Capper Alves, Tratamento Sanatorial da
Tuberculose Pulmonar- 6.000

Waldemar Coutts. O Desejo de Matar e o Instincto Sexual 5.000
Menezes, Psícología .'., 10.000
Carlos Maximiliano, Hermeneuttoa e Aplicação do Direito 14.000
Artur Oastelt-mí, Televisão 10.000
Darcy Azambuja Racionalização da Democracia, .

8.000
Jorge Salis Gouíarj, A ,F�:rmayão do Rio Grande do Sul 10.000
Massínío Bontempellí, Vidâ' e Morte de Adria e de seus filhos 6.000
Martim Gomes, As Loucuras do . Doutor Mingote 5.000
Galvão dE' Queiroz, Oaíva. Contos 5.000
P. Werner S. J" A Respeito á Vida Nascítura 1.500

Vidre ••
'

•••• ' ..

Pelo comill. • , •

Rua 15 de Novembro, 90 - Telephone, 17 -

Oííerece as seguintes NOVIDADES:

BLUMENAU

ti "Trinta- annoa de suceesso

M são o melhor reclame para
", prefer11' JUVENTUD E
ALEXANDRE para tra-

.

tar e embellezar os cubel
los. Extingue a caspa, ces
sa a ouéda .dos cab=tos,
evitando a calvície. Faz
voltar á côr na turâl os

cabellos brancos,
dando-laes vigor
e mocidade. Não"

b-'-'��
contém sues de
prata e usa-se

como loção..

TYPOGRAPHIA

Artigos relígíosos

6.000
5.00<)
5.000
5.000

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



Cidade de Blu menau

81umenau �
Coletoria

L

·r83iancéte da Receita e Despesa Relativo ., ao Mel de I
, '

Abril de 1934 i"i
. Receittl 6rça���Dtaria

Prefeitura· Municipal de Roudas Estaduais
8hunel1au

64:000
290.300 354700

, .

I
. De erdem do, sr. Coletór de Rendas Estaduais nêsta

I cidade, torno publico, para o 'coDheci�entp dos. íuteres-

I sados, que
durante o correute -mes -de Junho, em todos 1)S

dtasuteís, .se arrecada; nesta Goietoti8" o. segundo .trImes.
tre do imposto. Sohre Movimento Ccrnercial, relatIvo ao

corrente exercício.. .:

Os srs. 'contribuintes que' delxarem de satisfazer ú

pagamento de suas contribuições dentro do praso acima

determinado, poderão fase-lo nos meses de Julho e agos
to com; as multas de If) e 20.'/" respeíivamente.

'I'ermínando este prasu, serão extraídas ás certidões
de Dívida Ativa. e remetidas á Promotoria Publica da Co

marca, afim dê ser iniciada a cobrança executiva, de

'acordo com as leis em vigor.
O pagamento do referido .Imposto, é feito da seguiu

to forma:
'.'

I --- De uma 8Ó vês, no mês de junho pelos contribuin-
tes cujo imposto anual não exceda de 50$000 (ctucoenta -���'

,

cnl! réis.). .'.
'. '

; Ti:DITAL 1'3,864,- Frederico Ignowski.
II _. Em duas prestações semestrais. nos meses de Junho , .

�

_
Rlumenau 29 de maio de 1934-

e setembro, ..peIo.s c.ontribuintes. qU.e pagarem. anu.�lment.�! Qualificação requerida

I
'o Escrivão:

o imposto superior a 50$000 (cíncoenta mil réis) ate I Região S. CATARINA Alfredo Campos
1:000$000 (um conto de réis). I SEGANDA ZONA ELEI1 0-

m Em quato prestações trimestrais, nos meses de RAL (Blnmenau) EDITA.L
março, [unho, setembro E: novembro, pelos contrlbuíntes I Juiz: Amadêo Felipe da Luz.! Qualiíic

-

O 'd'
que. pagarem anualmente o imposto superior a um conto' Escrivão: Alfredo Campos, R' 1._t.a.ScaCATr;RqIuNe�1 a

li é' Q lT d d d egIao,.-.M.' .').

e r C�letoria de Rendas Esíaduals de Blumcnau, 2 de .

ua�2lCJ o p�r ,/g�a9�4ho e SEGUNDA ZONA ELEITO-

.

. -

... �
e. maIO

. e. '. RAL (Blumenau) ,

Junho de 1934. u.851 - Díuo Balsíul, resíden- J .. ·A. dê F l' d L
Elpidio Lima, te nesta cidade. UlZ'. _ma eo e ipe a uz

'Escrivão
I

Blumenau, 22 de maio de 1934; Escr��.ao: Alfredo Cam poso

O Escrivão: IQuabflcado po.r. despacho de

Alfredo Campos
' 29 de maio de 1934
,3.865 - Olga Ramos Meyer

11 Blumenau, 30 de maio de 1934
O Escrivão:

(
Alfredo Campos

BT 1�

Imposto sobre Movi.mento COluercial

Segundo Tdmestre

..
' .1 - Renda 'I'rlbataría. ;

a) Imposto sobre as Industrtas e
'

'

;'
.

.

'.
profissões

". .'

6:662.500
�) Imposto sOlJr� véhículos e placas .: 2:512�500
n Imposto de gado. abatido 4:57 LOOO
!:4) Imposto de publicidade 610;.000
1) Remoção dê. lixo 84.000
j) E:nolumentos

. ", 305,000
l� LIcenças diversas 555 oon

.'.
'ln � Ren'dà 'Eventual

a) Mul!a13 por infração
'.

..; 20,000
1 b) Multas por .móra de pagamento 420.100
c) Cobrança .da divida ativa'.' 476.700
e) Renda ..

extraordinaria do·Hôsp.
Municipal, etc.

f) JUl'OS de capitais

••.Assim jailouseu"TonlcoUnderberg:.
14770:0"000

" ,;".>.,.:._

Vê como é bôo a tua mulhersinha:
Preparou-te um quitute na cosinha;
Se o não queres comer, por indisposto,
Isto por certo couso-lhe um desgosto. '.

Toma Underberyr, o estomago concerto,
E o apefíte te volta pela certe.

.

-, Despesa
, .... 17:027.200

Orçame ,�_ilria

Um calicepordia - dá seude e alegria

'.
2:327.200

296.000
2.08.800
57fio 510.550

l
i--------------------------

110:796;;!}21
128:688.860 Mudança de Negocio Qua]iEi!a��T��qUerida
2 3"3 95 Região .S. CATARINA

1 :. tl. o

41'08281ô .
.

SEGUNLJA ZONA ELEITO-

. '. '. ,,1 �;!{:- 44' 741 A' minha dístíncta íreguezta, assi fi, �omo a todos os I?o- RAL (Vlumenau)
'.'

"'. ,.0,') .(�.
I
radores de Blumenau. e

.

en-curovízính-ncas, commumco : Juiz: Amadêo Felipe da Luz Qualificação requerida
..

•

162.EL6.t!!:i4 que .transíeri meu negocio de l Escrivão: Alfredo Campos Região:S. CATARINA

Despesa Orçamentaria
.

. '!QuaHIicado por despacho dei SEGUNDA Z.O.. NA E.'LEITO-
.'

.
.

.

..
. .

-

. 24 de maio de 1934:

I
RAL (Blumenau)

1 - Administração e flscalísação MOVEIS 'ESTOFADOS, CAMAS E COLCHOES DE MOLAS l3.85� -CC EI�a �:c�naider de Juiz:. A"madêó Felipe dá Luz

q) Diarias e transportes a Iuuciouarios 465.� 00 ..

; Frel�8s Mel! o, resídente nes-; Escrivão- Alfredo Campos

r) Compra de material de expediente 3:l4uIJ ! ' ..
.

.

.
ta CIdade. \ Qualificados por despacho de

s) Publicações e telegramas 38, IOf> 537.400 I
da rua .15 de Novembro para o !l0vo predío qu� acabo de. illumenau, 24 de mai? de 1934; 31 de maio de 1934

III � Instrução Publica ! construír na RUA GOYAZ -. E "i'l'RADA DA VE�HA, ao) O Escrivão: 13.866 - Guilherme Schürmann

e} Para compra de mate riaes eseclar-v- e moveis 2.60o)lado de Carlos .Hoepek� S. ��, onde. espero �ontmuar a; Alfredo Campos 3.867 - Henrique Koch

lV - Higiene e As-íst nela I'ul Iica merecer.a. COI'\.,f.lança
ate boje em mim depo1Sltada. pe.10S! EDIT t\L Blurnenau, 31 de maio de 1934

b) Para manutenção do Hospital M""10ipal ln-
meus presados favorecedo�es. ,

" . _.L. O Escrivão:

clusive a subvenção estadoal 13.o,}{) Será sempre. meu deSlde.,.ratum CG.ntInual',
como �te 'I' Qualificação requerida Alfredo Campos

d). Socorros publíeos zz.ooo �5,ooo agora, 'l fornecer á minha dístíncta fr�,guez � e ao pU_bhco Região S. CATARWA
- j em geral que me hourM con:: sua PL\�101'e_nCla, moveIS de

: SEGUNDA ZONA ELEITO- Ed·tal
.

.

V - Agricultura e Pec.ual'ia

'.1 11n
..
o acabamE:nto, empregando na conFecçao dos mesmos I RAL (Blumenau)

. l
a) Combate ás epizotias de gado 5CJ. oco b t' Q l'f'

-

'd
V!ll _ Obras Publicas

.

om ma erraes : Juiz: Amadêo Felipe da Luz ua 1 Icaçao requ�n a

a) Conservação e construções 1'73.3o(J I EMIL ROSS:MARI{ I Es�rivão: Alfredo Campos Região; S. CATARINA

b) Compra de materiais J :067.000 1<')40300 \ I Qualificados por despacho de! SEGUNDA ZONA ELEITO�

X _ EventuaÍs
.

'-'

I
.

I 25 de maio de 1934: RAL (Blumenau)

Para despesas não prevIstas em outros titu- ; Negocl'o .de MoveI's E'shfados Rua G0113Z; 3.8�9 - D�tlef Ti�dje,. .Juiz:. �madêo Felipe d.a Luz

\ .'.
. J 13.800 - Le() Laczmskl

.

Escrlvao: Alfredo Campos.
lo, porem, indispensavais 2l0.700; I' Blumenau, 25 df' muio de 1934 Qualificados por des�acho de

Gontas a .pagar da gestão anterior O Escrivão 1 de Junho de 1934:

Pagam entos feitos durante o correate mes 106:655.760 I Alf1'edo Campos 3.868 Helena Rischbieter
D e J) o s i tos

I EDIT '\L 3.869 Emma Fey ".

Parà conservação de estradas
M·ale.l·ta· OPTIMA OCCASIÃO . .

..l:i. .• Blumenau, Ide Juilhó de 193{
estadoais 1:646,000 Quallflca<'a-o requerida O E

. -
.

Hospital Municipal 540.000 Vende· se um excel-
. v L. scrlvao.

Juros de apolices, cf pónté Indaiai 500.000 2:68ti
..oool NAO DESANIMES lente terreno com a al'ea

Região S. CATARI�A Alfredo Campos

Movimento de fundos com as afamadas, de 40 hectares, sendo SEGUNDA. ZONA ELEITO-

.
Ed·t I

Banco Nacional do Comercio, cf
. . . .

destes 30. em matto
RAL (Blumenau)

. I a .

.

.
disposição

.

10:000:(Jou .p.·1·1.·ul!1s·'. ·Dr.... virgem, e 10 proprios J�z�Amadêo Felipe de Luz QuaÚficação reliueriàa'
'Banco N�cioD.al do Comercio, cf

G.
para arrozaes, com agua Escr�v.a�: Alí'redo Campos I Região: S. CATARINA '

.

devedora 10:047.400" R.o..y·
..

·n·· 'a'IJo' em' abundancia. I QualIflcndo p�r.despacho de I SEGUNDA
.

ZON\. ELEITO':;'
() U 26 de maIO de 1934 '. '.'

.' 121:469T6õ I
O, referido terreno

3,861 _ Anneliese Karla Paul
.

RAL (�lum�_naU) .,;

B a 1 a·:n'ç·{)
. d·'e. c- o fi tas 41:157.724 Machado está situado a 1 kilome- Blumenau, 26 de maio de 1934 JUIZ:, Amadeo FelIpeda Luz,

162:626,�84 A Ci.lra ittla:llivel ' tro da 19reja de Encru- O Escrivão: EscrIvão:. Alfredo Campos
P.

dI'as'
..

' II zilhada. 1\JJ AlfredO rrampos Quaiiiicados por despacho de

Confére, Visto Alfredo Kaestner em. pu.:..;:ôs

I
Para mais iniorma-

EDITAL
Vi

4 Junho de 1934

Germ'a"'lo Bedush'; 'A''nt'on';o' 71J1'a'rt';n's .. San··to·s· Tes"'o"ur'ez·J:···.o. çõeo, com
.

3.870 Rosalia Fey
II .. ,..lUl"

.........__, JOA-O PRADF. Qual1'fl'caca-o requorl'da 3'.'871 ·AI.vvI·.n· Fey
Contador "

.

Prefeito '.

", ..... .•,.
.,

I"""
,.

Todos os livros e. doóúmEmtos relativos, ao preEwnte
'. I Encruzilhada I Região S. CATARINA 3J�n Frieda Zadrozny

br�1ancete estão na Pl'pfe:tura Municipal á·disposição . de Alfredo Campos SEGUNDA ZONA ELEITO-13.813 Leopoldo Schmidt

quem os queira examinar;
. RAL (Blumenau) (3874 Adolfo Gramkovv,.

.' '.

, SEGUNDO TABELIÃO Juiz: Amadêo Felipe da Luz :Blumenau, 4 de J�ho.d�1934
. • . DE NOTAS Escrivão: Alrredo Campos •

O cscrIvao

Inspeiô,ia... Veiculos Escritu:!'as de qualquer QualiHcados por despac:hfl de ALfredo Campos
28 de maio de 1934:' Ed· ,.... natureza, contractos, re-

.

B
'. Ita .

Forám multados por infra:Q\ão ao rR�gulal11'ento d9St a
, conhecimentos, de firmas �'���idt Romy reVM Alwm

Q rI'
-

.'d
Inspetoria - Por deixar sua bicicleta sobre o· passeio I CARTOR...IO'.. E'd' l·�.C··I'O·..da 3863 _ Oscar Alwin Sch-

ua 1.�cacao �equen a
,

publico � Paulo SeheidemmteI, Adolio Zutter,

walterl
Li midt.. �eglao: S. CArARINA '

Schelling,Willi Siewerdt. Heinz Koster, José Reuter, Oeorg ,

Prefeitura. .

'.

Blumenau, 28 demaio de 1934!
:sEGUNDA ZONA ELEITO-.

Brack, via. Telel:'onica Caurrinense, Herbert Weiers, Lu. I'
RESIDENCIA:

.

Rua Mi- O Escrivão: I '. RALA (B�m.enau}
dwig Reinhard, Hermann Tomaz, João Heinberg, Nicola u nas Geraes; Alfredo Campos JUIZ�. �madeo .L elipe da,Luz..
Michelz, 'Artur Dietzold, Heínz Brandes, AUredQ'· Michel- . ESCflvao: Alfredô Campos .

mann e G�rl,�yahle;.. . ...'. " .. . ..
'.

EDIT.AL l Qualificados por despacho de

Por trans�íar com sua b'Wwl(]�a,' .

sem chapa ,7
.

EUgen
'.

.

. '.

n 1T
- -'d I 6 de junho de 1934

.

Bruner; ....'
. :'

.'

.'
,.':.

'. _.'.

. usando aluz forte dos rarões·...,_ Max Hering, Ewaldo "1!ua 1 �:?a.çao requell a 3.875 � ElIa Weise
'

Por transitar ,com sua bicicleta,.,sem.i lanterna � AlfredoIJa�scn, Luiz Butzke, Antonio Kaiser, Ricardo Peiter, Cia. . RegIa°Aszg�rA::t�ATO_13,876 - Carh�s Guilherme

Kaes;_ner, Jaco Eberha!rt�, Franmsco Weber, Artur Man"ISalmger S: A., Pastor w.� Scheearer;. _ I SEGUND. .

I

I H�nlllng8 ..

'

,

t3;.U., úerI?ano Kochi.Wllli.�ughagen, Rodolfo. Kander,. �o- Por transttar o seu auto,. com os faroesapagados - Joao I '.
RALA{Blum.enau 3.878 - quIlherme Olelow •

se AntOnIO dos ADJO�, Wllh SChwerti'eger, Hans SChlm,! Peters.
.

." I
Jmz. Amadeo FelIpe da Luz 13.878 -' Ihlda Hanseu

.

.

.

g.
ma

...

an�
.... Frane.i.se.o .Ki:lObl.a... il�h e ceope.r·a... tI.·..va.. ES. trad.a.· de I'

.

Blumenau. 8. d.e jUnh.o.·..
de. 1934. Escrivão: Alfredo Campos. IBlumenau, 9. de junhO de 1934:.

Ferro Santa Catarina; .", .<
.

• ..

.

,

Asttroide Arantes
.

Qualificado por despacho de .

O Escrivão '

Por transitar com seu a'ltto na. rua 15 de .LVoveii�bro,.1 . Inspetor· 29 de maio de 1934: '. Alfredo Campas
..

'

375000

Saldo do distrito de Massaranduba.
conforme

Saldo anterior
Edital

;
,

Unic.o. legitimo! I
Recusae as imitações! I

�-- ---"' -.,- � "'-__ <'--o o,� L_ -,'_",.:1".�:�"'C:'::--.•-'-_--' .. ".]

(M A R C A A fi U I A)

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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r e é este o fil� que ? Cin�-l -:- Completou .mais um a�n� de I Continuação da 1 a. pagina
I J' 1\

ma BU8ch exhíbe �oJe m!lis. e:Justen_Cla no dia 10 o sr. _"leldes

II Quanto a nós, os semí-al
.' -- I ose Ianeita -

uma vez na sua tela. Devido G�r�5t Il'fARINHO DE S. LOBO _ fabetisadoa que marcamo:

O C.-I· ..O·rU
..

_ .••··O.·.• ·:e'.·"n··te··narIIlO· .. '..da· Empreza I I jao. Succ�sso.alcança�o. �as No diall comu1emOrtiu o seu

an;1i-1passe
entre a ignorancía (

.

. n .. \ NOIVOS I suas prIme.IraS .{'Xhlblçoes versado o dr. Marin.h<;> de Souza Lo a medíocrídad«, a volta da

ii espera-se hoje mais uma ca-, bo, illustre e prestIgIOSo advogado Ilei não nos trará nem ale
...... "." ,'" .

.

---------- - s - regular do fôro de Joinville, Apresentamos. .
-

.

. - ....
.

.'
_.

'., ..

I
ao nosso sincero a!?igo respeitosos! gr: as nem ?ec�pçoes. .

Por

'd'" t· '1" 'S'
I .

cumprimentos, deselando-lhe pcren.!, que. s-. amemao, sabemos
." U"S fia" a··rela D Pi oh' A

. nes felicidades. .

.... .
que nao lograra por mais sa./!i":.

.

'. .... r, uagl e raUjO I - Hontem passo� o dia de an-I bía e nnperativa, alcançar c:c(
. Alfredu Kretchmann.par- , nos da srta, Elsa '1 echentm, pren-! índí

.

avel . it d
.

;

ticípa aos parentes. e. I Pede-nos esse conceituado dada filha do sr, Carlos Tecllentin. ispens 1 espei O a
'.

'<:':''':'':'d' .

t
.

desenvolvi d amigos o contrato de ca- medico aqui residente 3.\ Í- - Festejou hontem seu natalício I parte dos governantes, de·
O.·;..�t:.;a.·'.·..•p:

..

r O e cresceu e' esenvo vimento '. esta t d h Izemo-s' 'a' sua numeros� C11', o sr,. Agenor Anto?io <?hrisostamo,,'ruarcando-lhe as atribuições
"

h BI
samen 1) e sua fi! a

I

U>

f empregado na AlI3.latarla Laux. e circunscrevendo-lhes os
.

·';.l:;!organização que oura umenau
WANDA I �����t�u:s C��ti6:süepr(l��� IElsaFÊ�t�:.nnd.��:�je�s;osaa sd�' Pr:j actos. Ell�s continuarão, co-

.' ....,.,..
....

.

I jlad.as de que S. S. pretende- Luiz -Butzke: lI.r •• •

.

� !nc semp_re. supe..rlt�re5 a ela,
' .. N�Q podíamos uE'ixar no i nossos dias. Possue uma tín- I ria transíerfr sua resldencía

� A memna Maurília �e Ollverra.jli;lterpretiândo-a Ialsarnente ou,
ii ªsqÍ1,�cimento a data de dO-I turarra e alvejaria dotadas' com o senhor José Ma-

, _
.'

d �.
DR. RALPH, GROS� -

Feste."sImplesmente saltando-lhe
miú,go. passado, 10 de Junho, de todos os requesítos mo- I �r�; m;�r� S�)as de�i� de�l�t�j�� �'ontrariO, o ilIus-l h�stfn�t� :r:ifg;n���V�����°l}r�s��j�� por cima t?d� vez que tanto

-·'quemarcou o cínooentenario dernos, uma serraria e mar-I' cidade.
.

tre racuttatívo, sattsfeíto com I vem e incançavel industrial de nos- exijam ?S interesses e con:...� da Empreza Industrial Gar-. cenaría de grande capacidade I i li co si1eração de Que' é so meío.. CId.ade de BIumenau a- vell_lenCIas, pegsoaes. ou par�'. da, .a grandiosa �{jrganisação:e óllicinas mechanícas e de
10-6-34.

n
. -. presenta-lhe smceros para bens. darias Ainda vem longe tK

. d-e trabalho que honra aei-' funiJição admiravelmente ap-l"
Blumenau,

I
cercado e, do muito serviço - Amanhã passa o anníversarío temno' que modüícará esta

t tud O oss 'p reln da f brí
_

que tem tido não pensa em do 1'1'. Carlos. Werner.
. '., T

-

'-

.' ./ •,)na (e
v Ó, � n. o. prospe-: u ua. s para a rrcaçao

deixar Blumenau, _ Sexta-ferra. feste)!! seu dta de 'J erdade, N.o �I_asll 80 eXISI.�. ro mumcipio. SI O nome de � de machínas e de qualquer annos a sra. Hllda l\-lichell;, esposa urna Constítuieão real e aplí-Blumenau tornou-se extrema- l.peça. Dispõe ainda de 220 tea de sr. Alcides l\lichels. cada; a vontade indiscutível
in.ente conhecido em quasi i res dos quaes 94 automatiéos,

N O T I C' .·1 .A dos governantes. A outra, a
todo o paiz, pela variedade; c cerca de cinco mil. fusos fALLECliVlENTOS .

que está no papel é jura-
e �uperioridl!de de bens pro- pa::,a liação, empre�ando, no Dr. AI varo Portella I mento para efeito de enceIla-duetos,

'.

deve-o em parte á geral, mais de quinhen.tos
ES'POR:TIV,A

. ção nO CODcerto inteI'nacio�
Impresa Industrial Garcia. loperarios.. '.' _Notici�s cheg<;-d�s da Bahill nos nal. Sejl3. CGmo 101', porem,'Possuindo actualmE'nte ma-;' E' pois contemplando todo

.
dao a tl'lste notIcia do falleCImento aguardamos com an.eieõ ade

h·
. . .

d
.

l' .•

t d'
.

ve'l do dr. Alvaro Portella, que gozava " , pc InISmOS OS .maIS mo ernos
I e�se cODJunc o a mU'a, .' •.. • . . • . em nosso meio de grande nU!lJero a pr0mulgação do nosso a-

e perfeitos, tem-se distingui- ;conseguido em meio seculo' A dlfflcll victOria do Marclho sobre o de amiiades. Espirito simpies mas cto. De qualquer man�jra ele
do extremamente entre as de eS1orços e de sacrillcios, Sr s'j _ PI' t d o d 1 O brilhante, o illustre engenheiro dei-I;}OS dará, a todos, a pr,::su·
suas organizações congene.l que apresentamos aos orga-

a I. e o eper a o esc re e x xou en� Bluml:mn.n numerosas re- mpcão do impelio da lei e
res não só p·.ela. grande ca-I

..
u.iz.ad.ores .da Empresa IDdns- O Blumenau'ense vence o Paysandu' - cordaçoes de estIma, consternando ' ,

1
_ a todOS !! nesta noticia de. beu consequentemente, da res-

pacidade de pl'odação como I tÍ'ial Garcia os nossos since-
T b' f' d· fallecimeuto. tauração de todas: as garan-t�mbem pela coniec_ção BX- roa parabens, almejando-lhes O Ias OI o QUctor O unlco tento A' distincta �amilia apresentamos ti,as e liberdades. E essa pre-cellente e pe,!feita de tudo: uma prosperidade sempre

.

os nossos sentidos pezames. !':umpção, generalizada, até
qu�.nto t�m saldo de suas

or-I'
crescente, R�solvido á

.

ultima hora:. BI!-ASIL: Maar, Jose e A�- ct'rto ponto, é quanto basta.
tlemas. li a e.8se resultado es- x x x x X

I reabzou-.se tlommgo, no cam· tIlhelro; Baldí), ZengeI e GI-

I
Dentro dela movimentar-

tupendo e animador muito Revestiram-se d9 .grande II po
das Palmeira�, um enco�-: bj: Toni (.dep(,iS Patinho), Eu· O tem po final é mais a?i- se-ão os partidos polistas 01'-

devp, a Impr\sa Garcia aOjbrilhantismo os festeJ�s �o t�o e�tre o Br�sll e o MarCl.ldal,.Schuel'mann, PaulIsta e'mado e desperta grand_e

lll'l,ganizando
os pareos que dis

seu actual dIrector-gerente" ,campo de desportos Garcla 110 DIa, de ItaJahy. I' CO!"lDga. j teresse da numerosa aSsIsten· putarão o grande premio
sr. João Medeiros Jor. I em commemol'ação do cin-I Prest-'nc1amos urna Iuda Foi juiz {Ia pugna o sr.; eia. Faltando 14 minuÍ(,s pa- "Pouer», E a maiorlél do elei-
Desde 1�24 até 1931 �omo i

coentenario da Empres{l: ..

' J'enhida em que ambu� os q.ua-. Antc:mio Ma.rt!DS, treit·.adol' 1'3: termin.ur O jogo, \Valde-, torado, tambem. na. presum-
companhel�o de ge�enCla �� I Çom a presença d� D!rec-' ?l'OS de�onst:rar�m optlmo I do q�adr<? VIsl�!l�te. Sua

ac-,·
mIro enVIa um forte chute I pção de que é absolutamente

qperoso e lllustre mdustl"laL toru!, .
dos srs. acclOms�as, Jogo. As lmhas atacantes es- tuaçao fOI regular. em golo mas Alfredo defeIt- 'livre esconúer-se.á nas ca�

sr. ATwin Schl'ader,: e desde; actoridades e representantes tiveram sempre em acção,! O primeiro povto da tarde i de de cabeça indo a pelota 1 bine� para votar nos candi
�sta data até

_

os dias d� ho-I d� Imprensa foi abert;a:a ses-l notan.do:se entretanto que a i foi f!3ito pelos visitantes: Li I aos pés de Tobias qu� tra- i datos que a vontade do che
Je

.

come: UlllCO gerente, o I' sao P.dO sr. qurt Hermg, que "brasl1elra" pouco chutava (n? tIra um ends � LaUrlO�}o. va·a e c�uta, consegUIndo )'a; fe local impoz. Quanto á im
sr. Me�elros Jor.. tem bata- logo Bill segUIda d.eu a pala-l em golo.. O segundo tempo! pega a peluta envld!1do-a for; zer o umco �ento do dJ:.' prensa, com ou sem <dei. in
lhado mc�nç:ave�mente pa�a I vrfl. ao sr., Dr. FreItas �elro'l c�r�cteI'1zou,s� por um dr- i tc�ente em golo, Ilao conse-, 1a�tavam 14 '::-l1DutO� para ter farut», continuará, como sem
que a orgamzaçao '. que tao I

Ao termmar o seu

vlbran-I miDIO do BraSIl, qUé. perd�a 1 gumdo Maar defender. ,mJn81' a. peleja. A lmha Pay· pre, a fornecer hospedes pa
optimamente dirige, alcance I te discurso o illustre ttdvo· continuamente nptimas op- I

Até o final do primeiro tem' sandú dá repetidos ataques l'a os calabouços.
a máror emcieIi�ia. ".! ga(jo foi saudado por uma, purtunidades de aug,!wntar o! po o jogo permanece intllte-I' c(Jntra. 0. golo de �\o('nig, ten i Jia[,;, uada disso tem im-
Seus esforços, Junto com o I deIlj.orada salva de palmas, I

seu escore. A rapaZiada do I ravf·l. do h üefeza. que ftz'c'r eS10r-! portancia. Que venha a lei.,..4
de seus antigos campanheí-l scnqo muito (mmprimen,ta�o. l\1arcilio por seu lado rp-rlo- i

.

A's cinco h�ras teve ini-l ç'.�. . . .

i nOVa para o P(�VO velho. Ve- 'f
r�s de tr�balho, foram <:;0: Usou da palavra, log<;> ·apos, brava �e tsl'orços pi:lra tor-! CIO o tempo f!nal, übsel'van-l () F,go que aSslRtt/llllS d.e'11Lo, porque desullcHDlado. E
roados' por com:;)leto exIto em nome dos op�rarlOs o.s�'.l nar maIor ft, contngem. ! do SEl melhor Jogo por p:ute: SI)I"'i_ll\'eU-f:;� úeu\ro da ma:or I desencantado porque apreD
como uos aUesta a Impresa

.

Setr1il.qUl, que lDl- A' 4,15 emr'am em campo � dGS locaes. : !;nlli:OHla na" tendo {ia VIdo I df'li U custa pl'oprie, san-

11!-d:u�ttial Garcia de nossos i ci�u sua alocução com as se-. 08 quadros que 2�tavam.1'ol'-· A de�f'za DO
,

Murcilio tem; h'cla�ões �lguma- ;'\luiJJ_l se! gr:-tndo os impustos e cbo
dIaS. Torna-se nos gratos :r'c ....' gumtes palavras: mados pelos segullltes Joga- qUf> f1glr energICamente para; (1eve Isto a boa nCtll:içao do

I rundo faltas, que as proll\l:s
lembrara .rfl_pido e cr�scente! "Commemorand? �sta �IIl;- dores: neut!'alizar as

" con�io�as" a- p.w EuvahíD ,se"ueIC1'.
I sas são alçapões que a Ielo

u�s�IlJolvlmento desta o�ga-· preza, c�m a �elhsslma fes- MARCILI0: Lamo; Dario e I va!!ca.das d?8 brasIlelros. I I_>o tel1m blU!llfni1UeT)�f.! a l nia a['rua para. ,apanh.ar a

1117.;aç:3.?, ��sde os ,seus. tem-Ita de .hoJe,. clDcoen!a !,tnnos Curúm; Pequenínho, Beiii e I Cormga tn'a um COI'ller e i deleza. nctuou IlJu:to ,!:wm._ �o� boa fé de alguns e a lllIer
PO�-pI'lmltIVOS ate o. dIa .de i d.e f-XI;stenCla, eu �ao pode� Lino; Andr-é, Tidinho, Polaco, Budal chuta, b�tend? a bola i b!�t'S<lnlI_ld(J-se «,op.mg, flll- midade ue muitos.
hOJe; P9rque é um exemplo IrIa t:}.elxar de acceItar, com Laurinho e Waldemiro.

I
na trave. Piiuhsta pega a pe- i nhu c �cha\il'aek. A llJJllli, a

__�.�_� _

fri:zá.o:té �a opf>ro�td::t�ê' quele maxima. satÜ;iaçp,o, � en-
__ ,'

Dota o E'ntra:.?om ella no ar'ITH'Zi'l' liu optima combinnção,
rema ,em todos 08_ s�ctores Icargo de que me mvestr{'am

, . . .
i co do Marclllo,. empatando a· esta Vá !ambi:m de dUU', pel"

da i�dustria em Blumenau.. !Ple�s companheiIos de tra- e dIspensaull ü pl'll)s. dlrel-: partida aos 5,25 minutos. I dendo inomcl t:� gollJS JOhé
Empregando. ;neios rudi-. b�I�o, }?ara: fGlicítar os. dig- tos que �O$:t�lOS no selO iles-I Continua atiim!ldo .

o
,
jogo,! l'�Hrelapto CeU C(H,U'aÓliS ma Na e�t}ulna d� rua:' 4·. de

mentares e dIHrcultosos t1'es I
Dls;nmos DIrectores desta for sa orgaulzaçao -{'J)tle empre-. com at_aques pt'rlgosos oe am-l gJstraes. FevereIro, quasl em fI-ente

colonos, João Heinrich Gre-l midavel organização, pelo

I
gamos os nos!"os I·,sforço,.;. i bos os' lados até que Pulaco I DQ Paysaodú distinguiram-I ao posto ZGorecnnicu, o me�

wsmühl, Augustú SaJldner e; desenvolzimento e pelo pro- .
O opel'ari,) que aql i la-I pegando li bola passa·a a IRe prillcipalrnenie Lo!é, MOJ'-ll1ino Oswaldo Ort foi atro

JotUInn Gauche iu.staIlara;;n i gresso �lcançado _neste meio I butll, que tI'<!�'\jUllI liV)'j ffi\'n- i a Bt pi que chuta em golo,! reli, �Hn�do, Plazza, brico e i pelado por u� auto, que-
nu�.a casa de madeU'� a pn-: F�cl!lo oe operosld�de. Re-,

te e exponti:toeliment? t!ll', conquistando o s,"gundo pon-! OClavlfl.
l blando u clavlcula.

me�ra �ecelligem do .GaI'Úia,: cabindo sobre a. mmha ffi?- J?reg� G� �eus melhOJ eg es

',to par_a () seu quadrú. i_ = _ == _ _��_

Annos d&pqis, em fms de 1 destfl, pessoa a IUcumbenc).8 lorços, e11e Ít!m nns se�s Os Jogadores locaes cSlor

I1883 GQl?tavo Ro'der, que- a- : de�icada e diflicil de saudar I mestres e co_ntra-I?estref'l n�o I çam.se para empatar á pe
qui' já estivera em 1876, ré-' os 'dignos direCtOres desta I ch�fes ::!l�tOl'ltatorlOs. mas RIm 'leja, pPI'dendo lindas oppor-
torná:aQ Brasil .trazendo côn' Empre;?;a pela Jata ausPiciO'j am)i.�s Flll(�erOS que o con- \ tunjdades; .. \slg'oialguns tearé� m,e'cht;lilÍ' tEm qu� hoj� festejàmos,eu não duze1n à.0 cJ.mín�r: �o. bem. i . �ermill:Lo jogo pouco de-l
cos Iõ 'uma caldeIra verticaL poderla me furtar ao prazerl �ne tem DI," Dllnt\Jj(· .... des-: pOIS cOm o escore de :2 a 1 i
a willor. Com estes' apare-: de dar primeiramente um;pal- ta Empresa, em, Vi, z de che-: l'avoraH:'l. ao Man:ilio. :

lh

... os'fnH�l.·.O.:UJloYam."erite.. il._.ill.�.!1id.o r�s.umo historico .Oe) que fes qu.c se p-:qm�aIll 1

.•1.0, s�u j Na pre.Hillinar, .. jügad� enoldustrla d.�<teeêlagem. aI<;.a.ú;-·I tCJI] Sido o esforço e o em· contacto, prv tectu lCS q ,;e pro ! tre O segundo quadro do Br(l
. çf1ndo, �r�t.rdes Sl1ccessps de- i prehe.ndimento dos. inoume- cur.am o bem fstal' �os ope-lsil e o Tamal�daré, saiu veu-IVldo

..

;a.,<>Pt,lma confecy
..
ao dpsiros. dmge.ntes. d.esta ...

EmPI'e. far!OS e qu,e lhes qUI::'l'em dar. ct'>dor este ultimo por 2 a

0'1seus p�od;lictos. ,.... '18ft, que conseguiram,á custa todo. o conforto para us seus! .'

xxx:x
.

Suí'giram entretanto serios; de iucontaveis sacrifícios, tra� lares." Conti:mundo ainda I! A' h' d' d
., �

contrâte'm:Gos e em 1900 a!, zel-a nos dias de h(Jje á es� em verias (:oDsiderações ler·
d cSanhH!;> o Jil;Z, sr. f'�ll- \

"
. . _- .

d d' , Ivai o .Q aelCI' en.r:tm em
pequena' fabrlCa começou a' ta posH;ao de destaq:!e en-I

mma o ora 01' o St-'U lSlm!'- ....

1
.•

d
. Idécahlr, pas�ando a mudar' tre as' mais fortes orguniza:. 80 ?or u�a hümenagem ao i campo (JS, e�n� � v�rsuI'!o�:,

de proprietariGs qu� não f��' ções congeJlCreS do pàíz. pa-l sr. lvlede�ros Jot., exaltundn- ��J,!MENr.U�NSE. l�oe�l�g, i
rám'imàis-Ie1izes que s'aus·tahonra· do maior centro'lhe as Vl1'tUUt'S e enaltecen-;�lIitnho e Sc.hJld�a,-:'" ,ATn��I-i
antel:fe'sfI6res. : .... '

..

'

induf?trhl do Estado qti� ti ° I
do o gràtldo carinho do di ,.10, R;aike e Tq�'�; <ll��e. \VIl- I

"

'Em :�'9,:1�):oi a .firma, t:ra.ns� I ill-úilieipió �e Blutnenau".' N'ctO}' g\�rent� da Empre�a: �)::r \'{,';aldl;'l�I.I;;'" f fi:) f.HHI� . d,� I
j'ormada� em SOCIedade ano., í.. Em segUIda o orador entra I pelos operal'los que ebtil-O; Jl ""o e SUb"�LUWO pOI Tt,buL.)!

. nima!.jf�á,piJu.a d�nomlnaça;)léIJl'yormenore� .. bistor'ic.osjSOb aR SUDS
..01'den�. e Büicha!·üt.

.... 1
.

- E_mprt,lza,.JndustrIal Garcla-I,conhnuando mms adeante: Fala por hrn o sr. Ernesto PAYSAND(J': Rochl'l; Allre� I
.'

Probát., .. <f;·;.i. '

.

'j . "Nós, operarias, desv:lne

II �oljj, tambem 'pelo ·_opera!"la.- Uú e '\:f�)TelIi" Raul Octavio INo annó_d.� t�18 houve no- rcidos com o bl'ilha�té festi� fIado, sen�o a, seSS3.o enCBr-
e GambCi, PlaZZ3.: .\ntonio, I

....
va alte.r:;t�:;t'p ,ç(irIl. �a .f0tirada j valque

nos l'roporciona�l os�i rad� depOIS
.

da' leJtn�a
Cf

da Loló. Erico e .•hiriga. "{ii./�':-·-I'. .�o. p;'lUClP,:1 lt�?lºlllsta sr. I ge ntes desta EmI;>resa, seIlt:-1
acttl pelo �r" C�rt H:rmo.� I ..

O jogo d8.seuVOlve-se nOI:
.

, �ulI.o PrgbS!, eIl:��:rci!-lll novos Imo ·nos na neceSSIdade de e�- 9s.. Ies�eJos p� ?ITonb�ram .��. malmente durante ü'do I) pri
'. capItl;!es e a. 8o.cleçl�qe ad0I>� ; pre ssar os nossos agradecl- t at� a n�lte, debmxo �a. maIO; ; meíro teínpo em que Ioram'

ta.I+tIo.... a denomma�:;tO·iEM.PRE
..

:l1 �e ntos por todQS os. . be�ne.; ammaçao:: entbuzla�,n:u �.� p0rdidas b�).as opporiunid6.des IZA. INDUSTRIAL GA�CIA eu-, belO s que. t�1l10S réCl':'btdo,' grande lliussa POPULl pIe para sei' aDertu II escore. .

trou e_� franco progl:eS$-Q até 1 pelo trato dIStlllcto que nos {sente. I

,·,0 sabão,
"

.�

Atropelamento

CAma I
OUVIDOS

Modo de usar;

I á 2 comprimidos dI'
OORMALGIN elimi
nam inunediataro.eufe
toda e qu"lquer dôr•

Para crean<;as 111 até
1 comprinlido com um

pouco de lcite morno,

Enc:ontrj)�se em todas a,

pharmaçias e drogarías.

(Marca Registrada)

terna a roupa br�nquissima
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