
Corno transcorreram as festividades
da independencla em Blumenau - As

1 �ogo depois, 8 SIO, tonía do
Guarani, é executada oom

. rara maestría pela banda do

O dia
'

hace b li I
32' B. C.

"
.

,emaD ecera
:

8! as . O sr. rte. CeI. Irapuan EIi-
imo" Atnde bem cedo tUVIU-se seu xavier Leal Comandànte

:�tr���i�neda] Cida:e o som da reterlda unidade fala por

tu 'Era o '{? egre dusAcll1rne" sua vez. sôbre a data que se
. oque a : vora- f

'

t
•

I
. da, executáda pelos cerne-

es eJddva'd' com PRa avra8t re
telros do 32 BC - passa as e emoçao e pa rio-

iT, A'a 8 hOf09: '!lO páteo do [fS:�'essllo é encerrada com
, estro Carlos Gomes' onde
FIe achava armado o Altar da

o canto do Hino Nacional pe.

'Patrla foi d' 1.'1"
" 108 presentes.

,
"

, resa a LV H:l8tl csm- .".,--:--,----'----------
--

:paJ, tendo o oficiante' feito I
O a cot d I A.& mil'

'b 1 Inunclem ne'�te OIIRIO
r !O as aSlhl".... ;.'I."9S �O Vt'iile do lt�jai

: e o sermão alusivo à data. ..
-..

'

cerlmônta folasstsllda p,or
8LUMBNAU -Terçft-Ielrll 10:18. Sel��;;-19�6

"

Dr. llchillaa BalsMD-=;';·�XÍl N. 2'tO

,

colares em formação, 8UIO,
•

dades elvís e mllltares e

O' D· D
·

:fíl"
.de massa popular.

"

,

'

I a'
'

,

. 8pgnld8, deu-se Início
,"

a 1'ao "'8Sme. Escolas assocía-
"

",
,

'

, ,', '

'

çõe� desportivas e 'culturais
.compauhtas do 32' BC., BJU�
;noB do Aero Club�, Induatrlas
'etc., num total aproximado
.de 3 mil pessoas, d. slllaram
"frenfe 80 l}&II'lDQue armado
,; ao lado do prédio da MutuR
�'C8t8rjnense, onde se achavsrn
1:88 autorid�de8. Na. Iachade
'dos prédios. dezenas e deze
nas de Bandeiras tremulavam
80. vento.

' ,

"

Foi uma parada assãs bri
lhante, tanto pelo númer..

,

de pessoas que dela par tleí

,�', psram como pelo garbi com
,

que Be eonduztram,
A'i 6, horas

'

'da tarde teve Revestiram-se de excepcional brilhantismo as festividades

. lugar a cerimônia, do arría- comemorativas de 7 de Setembro na Emprez i Industr'al Garcia
mento do Pdvilhão Naclonal promovidas peloCentro Re.creativo e Bf neficiente dos Emprega'

,

com o participação de esoo� dos da mesma, que se domina C,R.B E KI G.
'

,

lares,
'

As comemorações tiveram inicio às 9 horas, com u'a missa

A. Sessão "Cívtce, que se campal, resada por Fre i Joaquim, num belo altar adredemente

reahzou no Te ãtro Carlozi armado n� campo �e. espirte de propriedade da Ernpreza.
es. cou:: Iuíclo à 2030 A missa fOI assistida por grande numero de fiéis tf'udo o "

Assim é que obs=rvamos a1í cento e tantas casas construi-

8 revestiu se 18mb�i:n oficiante ,feito magnífico prédica alusiva á data,
t das pela Empreza e alugadas "QS seus operarias ao prêço ínfirno

,

�cepcional 'brilhantismo: .Log» depois, usou do palavra uma operaria fazefído lpatrió-
de ,Cr$,45,qo ,mensais. São moradias atraentes com amolas e

,

A Sessão loi aberta, pelo sr tica saudação à Pátria.
'numer('sas acü'm::>d'lçOes. Muitas outras serão construídas 'ainda,

Germano Bednschi, Púfefto Os festejos prosseguiram, pelo dia aí'ra, com interessantes segundo nos informaram,

Municipal. Foi cantado pelos provas desportivas, leilão, churrascada etc., no mencionado local.
Vem depois a assistencia médica dispensada aos trabalha.

presentes e acompanhado. .,
Entretanto, a parte principal das comemorações; ou seja a dores, a cargo do competente clínico, Dr. Rubens Walbach.. Con

pela banda, do 32. BU" o. Hino lI1aufIuração do Salão de Festas do Centro. era aguardada com
sultas e tratamento gratuito, O remedio é vendido ao operar i= ao pre

da Iadependeucía.
'

manifesta ancíedade pela grande massa alí reunida. E todos não ço da fábrica. Nada falta alí, Aparelhos para aplicação de raios in-

Pelo r r. Dr. Lu'z Stotz sil"'�ançavam de admirar o lindo prédio recem-construido. Com I fra:vermelhos, ultra-violetas, di.itermia etc, Uma creche, com ber

é feita' vibrante oração em efeito., trata-se de uma óbra admiravel sob todos os aspectos, tau- cario para filhos das operarias, onde o cuidado e alimentação

torno da data que se come-. t r pelo r onfor to que oferece seu iuterk r, bastante espaçoso e atraente.
das crianças e lactentes, estão a cargo de enfermeira espedaliza

, ..

morava.
A

O orador recebeu como pela beleza das suas linhas arquitetônicas, que revelarr- apu-
da. Gabinete dentaria, com aparelhamento moderno, dirigido por

como premIo das Iludas pa- rado gosto. Uma obra valiosa, enfim. profissional contratado pela Ernpreza, dispensa, ta.nbem, ao ope-

. lavras que protertu uma C6- Diante disso, era natural nossa cufiosida-Ie em saber mais rario, tratamento gratuito, sendo que esses bell 'fícios se exten-

loroBs salva de palmas. d�t�l�es sobre as fínalida?�s da construção. Não ignbravamos o
dem aos membros de sua familia.

Spgutram se momentos en- cnteno a?otado pela AdmInIstração da. Empreza.. em oferecer aos, Ha, ainda, a Cooperativa dos trabalhadores, que vende os

(}sntadores de artt;, cem nú- seus serVIdores toda a sorte de benefícios possiveis. gêneros de la. necessi'lade ao preço de custo e me31110 inferior

mefOS E'xecutado8 por eBco-"
,'"

a este. Trata�se de uma organização modelar qll�, pode-se dizer.

lares. O estudante Osmar Ja- CRU'ZE I RO P f' a:;
• está colocando ao abrigo da crise seus associados. U'11 exemplo

cobsen discorre, também, de ,."",', '

, ••
' "re Iram a úlflnba está no fato do trabalhar comprar trigo a Cr$ 3,00 o quilo quan-

modo brilhante e patriótico,
'

'f b' J I
do ele custa Cr$ 8,00 à Cooperativa.

Bôbrto a data da lndepeDdell� ,a ficad pe o E agora, por ultimo, o Centro Re�reativo e Ben,&;iente

ola. H O I N H O JO I N V I L L E
dos Empregados da Empreza, cujo altruistico objetivo ach1..se.

espelhldo 'no imponente Saljo de Festas, Com o fim de obter

mais detalhes sôbre o programa da fiova Instituição procuramos

Go�."

o sr. Ernesto Stodi�ck, Diretor-Gerente da Fábrica, que partici
pava da festa. Sabendo·o avesso a toda espécie de public1dack;
conduzimos geitosamente a palestra.

Ficamos sabendo, então, que o CR RE.E.I.G .• fundado em

{' de maio do corrente ano, tem por principal escopo proporcio-

�O.·
nar ao operario toda a sorte de distrações, elevando seu nivel

social e cultural. A lém do Salão de Festas já concluído, a Em

preza adquiriu um aparelho cínematlgr,:!fico para projeção de

films e completo serviço de alt<) falantes. Está em proj ··to a

t
construção de uma pisciu3. Será criad.l, tambem, a secção eg·

•

portiva, com futebol, ba�quete. etc', para o que jà dispõe de
o

c,üü.has .

.

�. O CLntro é dirigido p�l3. "Secçã'J S-xial Trab3.lhista» da

Emprezil, por meio do qual a referida Secção desenvolve seu

�'.
programa social e lJeneficiente,

Satisfeita nossa curio::,idade, agradecemos as informações ao

sr. Ernesto Stodleck, patrono das iniciatívas ':]_ue enumeramos, e

saimos imaginando como nào seria venturosa esta pobre hu

manidade se desfrutasse dos benelicios e �uidados de que gozam

�'.
os empregados da F. l. G.

Não ha dúzida de que a vida �eria nl'lis re�ente e as crú-

(Continúa na última pagina)
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D>e Sei
comemorativas do

do

I

aru-

bairro.-_
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versano

do 'Garcia

comemoracões
,

A virtude 8 a lealda
de se reUrllDJ lI1lilndo
o crime 8 II tfaicão

110 premiados. DE 8LU� II
mal'lo M:ltu!lne

11.0 Il al Ci'$ 6oton
sellHlstr"J OrS ,35,00
avulso Cl'O 0.40

naEmp.lnd
G,"a'·''r'c '1-a II inauguração do Salão de Fes-

,

'

tas di) C.R B.EaE.I.G.-Um espeta-
culo' realmente inlere·ssante e

inédito em nossa �idade

•

I I
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4'CASA PEITER"

,ft?2�k«�----------��--------

Enlo,vals para, ledos caprichos.
Itligos· de apresentação para um doce lar.
Escolha de<uma vez na CISA onde ha' de ludo!

Instalaeões
IrliY3S Eléh'ic6S

ladrilhosI
Instala dora de

I'

8hnnenau
Fone: 1477
� ... 1�""=S�����'i�'

e Materiai3 do Cm].�\ruçãj

Wer rner Gcn ni
RQ.'lPiüui, 11 fi ii5 -fone, 1123
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feria

5.000 pede-se oferta ur

gente de 2,5 e 3 li-enxadas
bras pa7'a esta Redação.

ue-, + ..

"Apnrelhamento Ciuematõgralico
'

Vende-se em perfeito estudo de pouco uso

1 Projetor ii..\. E G" da afamada marca
• ZEISS e EH-

NEMAI\l.' e mais
1 "S0LrDUS" usado, completo e bom

Jorge Zlpperer [nr. -- Ria Negrinho - Sta. Catarlna
8\'3

.-.- ...-.-�-..- .....,.:-.-. X *-�-�-.-,�-.t:- .....+-.,'-

, I�c i s a _ s:, rl"rp ·IN@iií#@B"%1§,,%"�1 '",Q
-. ! .�

Um' empregado ou empregada
i

nas «Casas Pernambucanas» Ipara auxiliar no escritorio e

balcão. Desnecessar!o apresell-I
tar-ss não

tenda,
bôa letra. 3

V31'.�""'''-·.-·-�-!I!'-!lf-,.-9 iI.�!'r""õn df' A.!lf(lmt''ÍI�!:!I
, ��,�ét!!!frli�;21-w:.m:'j:ifi4:!lilmlll!mi:S�®��BPll.l!'!:'J�tJ!í·,,-�"'1ii?��""'iWffl"*�T

Precisa-se de um homem pa-I�����������������

�:�:��i;·�:;�t��::�;t�,%ii�hi: 1- ·lmp�!!!!erme�
1�2'4_�_ilI' _,,_'+_ õ_i!Iil-'!lI 3v� t
PRECIBA-SE alugar um qua�-IIto para casal, no perímetro ur-.

bano. Tratar n/jornal,
��·'·-@-'-�-ê-a.-4�·.

sc
pcro RADIOS

REMESSA NOVA A' ex. s 300,00
-NA-

Case do Am€iric:�no s. Ã.

(Ma�riz e!fiitl Flori®rtÕpOUS)
'I'itulos Dêclaratorlos - Naturallzações

Precisa-se de UIDa boa co·

zluheíra para hotel, de pie
ferencis sem .ttlbos menores,
ordenado inicial e r. $ ãoo.no I
informações nesta rolha. 8V8:

€J······s;.·._··:�,.·�••• �.•_.:..a

.
Encarrega_se ele quaisquer 1\86lU1tOB -junto ás repar

tIções públicas de Blnmenau, Florianópolis, Rio de
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre: ,

Aeaistencin técnica de conhecidos advogados -- Abso
luta segurauça e rapidez, asseguradas por tres anos

de funcionamento..

Preços módicos-ConsuHas sem com promtsso.
�8crilório para o VALE DO l1'AJAI': .

L Rua 15 de Novembro n: 415 - 2° andar sala 1

OL A ffon80 Ba Is i fi i .íi!Ze��?�(�;;;;;:_���;;;;;;.��;;;;;·!o�C;;;;ot�;;;;;l:__:!_�f=:___o;;;;;�;;;,:;;'����T;;;;;;e:;;;;;�;;o;;u;;q..;;;;;;��""""",�

cnuica Es,ecia!izada de
Criamç�s

Teletone L�48 - I.u a 7 ne Serernuero

fornecedores de A1adeiras em Geral

anunciem neste DIARIO

CArr·· tTA
�, Sem pra foi e 'contin'úa a ser

II O dhor
.

�_e'illlH.%PZffi;&B?,...1.t;. Wtíl§f*iª!litd=1! ",Úbi'J!{'V!WL� """!%iA

Escola Especializada
por Correspondencia

Matricubs obertce+-Cureo-e Ginosio em um ano (para maiores, de
17 cmoe ). Quimica prol. industrial (a profissã.o de ,futUIO), Desenho
mecoaíco, Eletricidade. Mcterr aliCd. Taquigl:ufia. Comercial. Lín

guaJ:l etc. ensino éfi.::lenfe. Pcoap s ctos Qrabs: Dr. J. Clemente Fer-,
I fOZ Caixa. U"Ul ·H. Florenclo de Abreu. 2f:ll-Tel:7(J93 :-Eão PúuIo
,�!"!&"k,;á.;:,_�;!!;ç"Ii:ií':viE'�%""<""-""'$ Q .. i\l; X �.;v.'i'..'iIF,1fF._"9lP.!L'ltllUlll·'" -�!&.9.tS;

e seruir.e is lego os benefícos resultados deste eXCE�

I -nte depurador, cuja Iór rnu lá tri-io dada e isenta de
'alcoDl, condensa em .s] o s mais va lios, s elementos
vegetais depuradores e tônicos. Consulte SEU n édi
CO OU íarmaceutico sobre a fórmula do "GALENO
GAL", que se acha impressa nas bulas e caixa e cer

tamenle vos aconstlharão a pr e Ierencia dê seu uso

de efeitos remidos e certos. Poderá custar mais, po
rém, é o melhor. Usai-o sem demora e com te da
confiança-

Aoezar de bem alimentado,
vos s e ntís adoentado

.
. ..

, com um mau estar, sem saber qual O vosso mal.
Continuai alimenlando-vc s bem porém, ás refeições
tomai uma ct.lher de

'

(N. 59-EC)

I�=�. .

" Oficina RADIO fJNKf
i tendi todo! 33 aervfçOt de

Radio! recentores
&eniCO$ Ra1l1dos 8, Saranllllol

TBLEFONI! 1395
\', 811ft 7 da Se!9mbro. U

�'��,
',j'o

,;-;

�

I

z

I &n�;sulllidof
.

,

,txua Mantaiga f81GD8
[xista Qualidade, que fôr

J I Mas não ã J81GÔR 'I
Anunciem neste Drá·tio

!,.,e_'
I

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



Imerica dividiram as honras lia tardeEmpatando por 3 x 3
Olimptco, local e Amerlca. de Jotnvlle, brtndntam,

dia 8 ; a asslsiencía que et.mpareue u ao estadia da Alame
d Rio Branco. com uma interessante partida, onde o equl

�lo de forças, flli vístvel e· O resultado 3x3 bem o afirr�ll.
O clube blúmeuauense entrou Jügando melhor e sbrtn

do fi contagem para depois decair um I}0UOO e o Améríce
�

se aproveitar, empatando e se avautsjando no "placard",
te rmtnanuo assim o primeiro pertodo com o score de 2 x I
favor favoravel aOB jolnvüenses.

No �(' guado período foi o America que não pcude rn
primir 8 arrancada dos "atví-rubros" que após forle pressão
,conseguiram marcar,' dois tentos, segurando esse resultado
até quast ao fim da peleja. Entretanto o America, Dt!O se

deu por vencido e reagtndn dê maneira empolgacte, COD

seguiu evitar a derrota, marcando o seu ter cetro e ultimo
tento da tarde,

_

Esse resultado deve-se a falta de direção tecnlca do
Olímplco, cujo "onze posíttvumente, não tem caructertsttce
de JogQ, o Que não se [ustílca, tende em vista a enurmí.Iade
de treinos que vem de se submeter.

***
OS GOLEADORES

... ' II

LABORATORIO DE ANALISES ELLINGER & elA,
Ruo 15 c,::. Nc..vt='1lb. 588

EXAMES DE URINA: simpus (assucar e albuurína} de srd.uieuto, qualitativo, cornpleto com dosagem
(chlOl'elos, tosfatee , acido urlco, uréa etc.i EXAMES DE FEZES: completo, pesq u izn de amebas. flagelados,
ovos de vermos (Melodos de ern-iqueciment.o] digestã •.I: carne, vl'!cetai�; 1'��rlU;ZHs de pllZ. s,angue OCH}iO et o.

EXAME DE SANGUE: MALARIA- Pes'lwza de ilullaivzoitl'lO de Lsvcrun, l"rrna" aguQas e crcni
caso LUES (�ifilis); rept;ãc de l["Im, K!ine. l\í'eiul'cke etc, TIFO: reação de Yid:,I. pu�,,,gUll .�(': ,glicüs�p. ,acido, uri
co, helll(,g]oblna, Contagem de glnbulos vermelhos « ljruncos, r oinulu L('u!'{�Ll1<llln, .dHIlC'P"llJ<l lle 8111bllg, T'eru
po de coagulação e de sangriu. Curva ghcLIllica, EXA.l\'1E DE SECREÇAO: Pl�qtllZa de gel'l!lEllS \GODO.)
espr rmat ozuidss et c .• tríchomuuae vnginais. etc. EXAME Dlt: ESCARRO: Pe5�[lliza de bnci lo de Koch e

outros germens, pneumococos stc. EXAME DO LIOUIDO CEH.EBnO:-ESPINHAL: Exame citobae

terioscopicú, reação de Kahn, Pan dy, Nonne Appclt, etc,� EXAME DO 1\lUCO NASAL: pesquiza de bacio
1.08 alcool e acido rcsie.ti:'llits [Hansen] E:tc, EXA1\lE DE SUCO GASTR ICO: Exam« cr-mple to, dosageur
de aeido latíco, acidez livro e combinada Em HCI· PfE'luiz:t!l de f-angue ({'!I lt 0, piocitos, ]JfJj!Úcefts. EXAME
DE ULCERA: Ifltramicroscupía em campo escuro: prsquizn til' l'";;il'Gclil"ü,,s 'I'rcponemn Pali.lu (sifihs],
O Lubctatorio se acha instuto do para tc zer cultura de qu atquer [)Umf11 e aula vacinas

.. Fone, 1201 Bíumenau

A' pedido nos srs. Médicos fazemos colhera. de material á. domicilio
Fornecemos tcmious e recipientes gruluitmnente

.-._._.-,........-i X $·-·,<!l:--w-I!I!--·\iI-.:i\.-,"""',"'{<----,h -iS:li: �--g,�.�. <t'-ili- '�""'

Radio ZenithCidaoe ce BlumRnau
o ArAulo das áspirar;ões dp Vale

do Itajai
- FUNDADO.eM 1924 -

novo 6 v com possante alto Iuian-Vendo, estado de
te adulado para rua.

Preço unico Or. $ 3000,00
Ji'AfUdAOIA STA., CRUZ,-Gaspar

Devido a falta de propaganda
a arrecadação foi somente. de

Cr$ 2 800,00, portanto bastante
fraca.

'

Pneus e Camaras de Ar
para Motocicletas e Bicicletas

Correntes para Biclcletas

"Diamond'
A PRELIMINAR

Na partida entre cs quadros I
da z a. divisão em disputa do

Icampeonato,. o flame.tJ.g.o venceu

o Vasto Verde por 3X1 F. Domnlng. caixa postal, 10 'I'imbó

,,-�-.-.-'.-�.-'f/-i§�-':-. x ........-.-..- ..-._.-.��- ..
i��p:':t.:f:::.rn����·:�����,-·.!1u.,:�....1·���••\i:'��·

\\ Casa da Moveis Rossma_nk Ltôa, 1:
H Do 'mltor'�s

. �!
�; Solas de Jantar li

II Mov,- Is Estofados iI

H.,.. Serviço hem perfeito e bem acabado
g Grande esloque dr Tapeies

II Rua Dr. Amadeu Lus. tI
�"��-!!���':-":-. ��

:.:.L",,>,�',.f'liuor e Sabor

JOas Manteigas a Fina flôr
_'..�

Tfntes
Ltda.

'ê},UO)••••• 'O�.�f!••�.:��� ...lG

Leia cem ate�çãfi os
nossos lhmncios

Faça seu auuncio
neste Jornal

'1!Mi rooe..Y5 os 'OPO$

�:;,,,i;;;h:'t"@ir. ;, À pro"'-flj dG

�Ôi}<') a ela tHitidcde
téo"",ç(kn! .. Mc;t�ril!2t' ,

/'
e, •

� gfalH�e fé5�sh:nc!c
�.lR",;,,,�t;Çl ����� 'c-

_
....�,"�_.-�.,�:::"-="'-.:g�.""""''''''''''...............

:j".
Ii ?�,�la(;Àe!Oi.
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� ,"\.!Z��;rt'Oli ç t;â&�AS"�

� i.'i.I,',:,f;.1ffi. IMU.. i:Oe;�
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�K-t��l��:i �E Aço

Distribuidores'
Pf�sdoc�mo & eia. tida
Blumenau CURITIBA Joinvile
Filial Matriz Filial

��@!�$ fHt.§��!}>.�.�'l>�K.tiil:�f�

rOlO Am9f\OrJ ((I Qchoh)l!U�... {' \.w�U ,;_

Esteve nujem elE. nOSSHS

di cinbs, (J pcpt;!ar .at!iC:Hlte
Causas c�vls, C!'lm1erCiais, criminais Dr Alfredo IIõssl Dr lo...Aí,lI-d fi p;lope I O r Paulo lU >.:tyf''' le II Br;'.,.ulio. um. (jij[1 .baiuarte� (.LJe trabalhIsta. -Co,1ranças e contra' •

• 1"".1........ • u .. La in.u _ •

t C
...�. -

d S 'd 1 d· fJ,pmio EGLíüriív;) Olimpico!:'os. - aD'.. ihll· ...aa e aCIe aecs IDe lCO CI'
.

I E
.

I' ta I Me'H�o !'"g'sl··'tf> do

I
'

Anônim'\s etc. n!lea gera, speCla IS ,. -1.:. "v' .� :'" r ",'

'I
LHlloem um dos coovocados

li . erumoiestiasdagargunta HOSPlTALS;\NIAIZABüL .

I' t
•

Dr. fRA.NCISCO GDTTA Dl do Hospital Sta. IzabeJ nariz, ouvidos e olhos. I Ciinica Medica e di>s CrC&Il fjOA�'.;� �����;;'·�r:.�tsar��ran�:,[l_li D V O G A D O
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I inauguração do Salão de Festas
As 7 horas da noite realizou se a cerimônia da inauguração

do Salão de Festas. perante consíderavel assistencia. Da escada
que dà acesso ao salão o sr. Tosé Schubert, Chefe da Secção Tra
balhista e principal ídealizador do Centro. fez magni-
fico improviso recebêndo ra'orosa e merecida salva
de pllrnas. O cpe-arIO And:t,cio João da Silva,
que dirigiu a construção do prédio, entrega ao sr. Ernesto Sto
dieck a tesoura para cortar a fita simbólica. Logo os convidados

;_ ....-ilt-.-.-.-��.,..--..... t O ._*��-.'_"�._�.-l.O-S""':'.:-".� "''__W-.---.•____em grande numero. entram no salão, lotando literalmente todas v
_

����i;:'''J'::e"'�u�::;'';;:'i�,ai,lec=-
num ambiente de grande

C I D A D f' -elu_m. lQ de Delegacia R. de
II entrada e coroação da Rainha do Centro

d SETEMBRO del!ltG Policia
Logo depois é anunciado pelo m.erofone instalado no salão .

e 8 I U Dl e il a u ve���/,�oe::r�xdeO�teS�!�at��:a chegada da Rainha do Centro e das resneetivas damas de __;;;;;o._i�._;;;;;;;;;; �_,;;i;; ;;;;;;_;;;:;;_iiiiIiiiiI;m,o;;;;,
tCompanhia. Toques de Clarim anunciam Sua �ntrada triunfal no

A
,. datado de 3 do .oorrcn e. vem

CI b· Nau tico meneá rlesêrremovidoparaoúar-saJ�o, conduzidas pelo sr. José Schubert e João Item, o mestre .' ue·' .

.

t
�o de Delfgado RegtonsLdernars antig0 da firma. O espetáculo é soberbo. Sua Mag.ostade'

E I
. ... .

d D' t
. ...

Policia nesta zona . o sr. Dr.entra e se dirige solenemente ao camarote ronde se encontra o -:-. elçao
..

'. e I re ona'-.
Paulo Malta Ferraz, que ocu ..sr, ,Ernesto Stodíeck e 4tespectiva fa nilía, cumprimenta-os e se- '.

" São convidados todos 0.5 Senhores Associa.do.5 do Clube
f

_

pava tdentlcas unçoes nogue para o trono ricamente adornado. instalado no palco, na .ou- Nàut:co América para tomarem parte nas eleições dã diretoria,
munlctnto de Itajl:li.tra estremidade do salão, Re na intensa expectativa. O sr. que se realizarão em o dia '::0 de Setembro, ás 20 IJ.Qras tía séde

S H j& .aasumlu O exer ..Ernest.o Stodie.ck é convidado a coroar a Rainha, eleita pelos social do Clube.
cicio <1u cargo nes.ta cidade.operarlOs. ASSIm o faz3sir gindosua cabeça com fai:c nte e Iindissí- Blumenau, 3 de Setembro de 1946 conforme oficio dirigido aom� corôa. Diademas de confecção esmerada são ajustadas na

�._
j\_p�RETORIA .�...d.,;;." Di-retQl Aest.a ....

f
.....

o
..

lha e quecaoeça das damas de companhia, Tanto os diademas. como a
.

Edlt·a·,
'

I
' ... �o. EIH,. natural deste Estado, tran8creveDioif-8'st;'�uh:.--c_ ...

coroa foram con. fecionadas pelo sr, Atanazio [oão da, Silva, o
r

.

.

'

S D "Aqu'Iesf nascido aos 10 de
.
sbr ll de «Ao Ilmo. nr.:: r. 1 -:a�oso cc nstrutor do presépíc do Garcia. A cerimoniá. da coro-

[9-<)1, contador, sotu iro, dll- B.alsini-.'rrIX Diretor. da «CF:açao se realiza com tanta naturaii,dad�".e -perféíção que adquire Faço saber que pretendem N tum :unho de impressionant� ,realidade. Após o ato, o sr, Ernesto cusar-se: Pedro de Alcantara miciiiado e resldent e nést.'l
.
.elida de HlumeD8u.--· as a:

Stodleck curV2-se e àeija a mão da Rainha. Esta toma lugar no Pereira filho eOdete Pache- cidade filho de Pede o de AI- l-Ter tio a honra. de
.

co ..

ti..] canta'Ta' Pereira e de d. SI fia _ munícur a Vossa se.nhorla que,--�--_. rg__no, ;l
•. t!e.ada por sua damas de companhia e pagens, O espeta- r

---- I f I Je'DITA·t Kersauach Perelra.Ela natu- nesta data, assumi o exer-.r·---- cu o 01 S,lmp esmente deslumbrante. Cumprimentamos por isso L'. .... ral de ste Estaã o, nascida aos cicio
....

do cargo •.de D.alegadoo sr. Jose Schubert, que o organizou.
d P II j teFaço saber que pretendem 9 de setembro de. 1927, do- Regional e o c,a. n�s '

....

casar-se: Erwlno Schwants e mestíca. solteira, domIciliada muutclpto, para o qualtuí re
Adel e Ana Augusta Leltzke. e residente nésta cidade; fi- movido por ato do Exmo. Sr.
Ele natural oeste Estado, lha de Pedro Pacheco e de Dr. Interventor Federal deste
nas�ido aos 22 de maio de d. Laura da Silva Paéheco. Estado, datado de 3 do cor-

19<:0, marctnelro. solteiro .. do- Apreste':ntANun OI documentos rente.
'.

". .

.

�
...

miliado e reSIdente em For- e:xlgid() pelo artigo 180 do Otf
.

II-Ensf'JIJ me desta. oportaleza, deste DIstrito, rtIho de digo .. civil sob n. 1, 2, 3 e 4 tuoirfade para apresentar. 8
AlbAfto -Schwantz e de:d. Lui- Si algv.oem dVe! conheclmeote d. Vossa Se�horla 88 e�llre8�
1?;8 Schwantz. Elai. natufal existir algurrdmpedbr;-ent$ iegalJ sões .de mlDha consld�ração
deste Estado, na5Cida aos 6 acnJ:e o para os fins de direito. e estIma ..

, .:-':_ 4de dezemb:o de 1921,.�omes- E, para OOOJtall e chegar a(l oo� .

.... BI,me,oau, 5. O. 19
..�tica, soltelfa, domiCIliada f> nhecln\ento d� todos, lavro, Paulo MaLa �err8z-Del(1g;a

residente em Fortalez�J des!e p�Se'llte pn:ra ser afixadQ no lo. do RegIonal de PoHCla�
Distrito: filha de GUlI�erme gar do costUlllI!! e publicadO p.�

. --.�. ��. ,�j.
Leitzke e de d. Berta LSltzke. la Impreillsa.

.

Senhor Diretor.
.

,

..•�ApresentlUam os dllcamentol exl- BlumE'nau 3-9-1946 Cumpre me o dever de -co
� I 1 'i ;;;;;;---'---- .' -

"1 gldos pelo artigo 180 do Co· Vlt:l�r1D. Brap
.

muuicar a Voosa Exala..que

PrllSS"fjue a 'esta digo Civil, sob ns. 1, 2, e 4. Oflr.h�l 110 R'-I!1t!t1'(l Civil ne,sta data, assumo i 011 'Icargd.o. ,.

ti
. Si a)guem t1veJ co:nhedmento de de Delegado de PO. C 8

,

.

o
PG�CO d�pols � ll1augurado n<:, salão o retrat? do sr, João e:dsUr algum,hnpedlment8 legal, ll�!INmEM ftlp.si"8 OlARIa; Munic.iplo de �Illmen8u, de-�nastac!o da SIlva, que arquitetou o predlO

1
acus>!) o para' as fi!ns dl!j dire1to.

mJ_.,'_ slgnado que fUi em. portarfa.r.ala o joveI? Nelson Oliveira, orador oficial do Centro, que num E para 'OOosta21 e cOOgan ao. 00.
..

do dia 23 do pretérIto, pubU-
.. 'dls�urso mlJlt.'J feliz. agradece á Administração da Empreza a Jl{lecl:nento d'i) tiJdolf lavro o

-.

AD\.'OG ADO: cada. em Diarlo Oncial do 1:8-Vél1t�;;d doação: d_o predio e. c�:)[�fr�terniza c?m os demais. traba- resento para ser aff�a'd6 nQ lo. Dr. '.Ayres'.,' .O.ofl.çalves tudo U' 3296 de 29 de agostq.lhad�res. b�l1ef.cIados pela Hilcla.tlva. TermIna erguendo v!vas ao :ar do OOOtum'fl ti p.ubl1cadQ pe.
i Esperando merec�r de VVB.BrasIl, a. Empreza e a:_s operaria? E', t�mbem, prest�da l!-ma La impmJi!1\6. '. Rua 15 de Novembro. 415 Exc.ia. O necessaIlO apoiA(}.homenagem a? sr. Joao Anast�clO da SIlv�. o operano-artIsta,

.-

Blum\!nau.�3-g-1946 2' a!l�ar-Sala t permaneço ao Inteiro dispor e

que desfrut.a ("oe grande ,P0pubnda.de. no hauro.
.. Vlctol'lrtnll Braga ,_:::- (Allos dA_CAPITAL) - de 8uas prezadas ordens, es..

� aSSIm, num ambIente de dlstmção e cordialidade, onde Oficiai do Re2htlll Civil. I.. . !!!!! pªrando outrosim, poder cum.operanos e pJtrões confraternizavam aleeremente. prosseguIu
'

orle 8 co.ntentó·u.... minha m!e�·f "
'.

:ii< o .'-. ...,.,.ç- -.-.-.--._.. , . ,a est'l COmCllli...raliva de 7 de Setembro no BaÍl,ro do Garcia, .-+-e-.-.-.-'_'_'_", "

-

São fazendo assimjús a cou..
que alcanço.u exito dos mais expresSIvos, Seclll9�.. tra'r"..... D�t!16ftr."ata Haoça em·tn_im d,evosHada.Ao deIxarmos o local dos festejos, saímos com a impressão .' � QdI III 'WIfll � ":If Sem mais para ó presente,de que a Empreza nlo dá ao operario somente o trabalho que A Sociedade Anônima Comereinl MOEUv\ANN t!:'m V8- firmo-me upresentando as ml-dignifica e enobrece e, sim, tambem, assistencia social e recrea- ga para uma secretária Datiló1.;t'&f·'. ohss corJlais e atenoJosastiva e tudo o mais que pode tornar a vida do homem verdadei. As interessadas queIram enteuJer·sD. par obsequio, suudações. . .ramente feliz. com o Iôlf. Artur ,Moellmann 3v3 Wilmar da Luz-Delegado de
"" "" ""
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Banco Popular e Agl'ico!n do Vale· de Itaildt Vá· buscar sua bi.4-

t
cicleta
Dia 25 de agosto ultmo ilesa-

pare. c.e.u....
uma

..

"

.•.
bicicIeta

pe.
rten

cente a sra. Hedwig Preísing.

t
que se achél.va' estaciooada de-

. fronte ao Círco Olímpico' Are
ferida bicicleta. foi encontrada.
nas ime_diações do mesmo local,
l sendo erÍ tr,e5_u� á'�olicia. onde
.. ·se acha a . dISpOSIÇão de sua

._. - _ _._111- • propri0taria.
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Reinado de festas
A �âinha e Princezas eleitas são as seguintes:Ratnha-Anesia Schneider; Princeza - Isold Missf'eldt; Du

queza-Maura Marquettí; Condessa-Verónica Manskf'; Marqueza- Durvalina Bernarder· Viscondellsa----,-Isa Bugmanl1' Baroneza
-Alvina Bescl.' .,

Sentadas no trono, Rainha e Dama.!! em suas ricas vestes
o.fereciam .um quadro verdadeiramente bel�. Os pares de dansa�
nnos de�f!lavam fl'en�e ao trono e inclinavam,se cumpnmentap.do a ��Jnha. A segUIr Sua Magestade assina Q primeiro dacre
to, solICItando ao sr. Ernesto Stodieck que lhe ,indIque a pessoa
que deva Jansar consigo a cVaIsa Reah. O sr. Stodieck, é cla'
ro, escolheu a si mesmo. As damas de companhia escolhem di
re�amente seus eleitos. E a «Valsa Reab e dansada com grande
alllmação.

Cal�eiras e Maquinas a Vapor
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