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Está marcada para as 15,30 ,. dignifica
e eleva Santa Catarina

I
do e para a Nação, à politica;

'de hojea chegada 'em' Blunrenaú na comunida�:e .nacio.na!, )ln.�m:•. da_ unidade de pensamento, de
do Exmo. Snr. Dr. Nel1BU Ramos, se com patnotis.:mo e dedlca'J açao e de trabalho que caracte-
Interventor Federal no Estado, iriza o benemeríto governo do
Sua visita a nossa cídade faz nosso inclito Presidente Getulio

parte. de uma serte de outras' Vargas. E' que aqui, como em,
. aos municípios do norte e do todas as localidades do Estado,
i!oeste catarinense, nos. quais S. o patriotismo dos blumenauen-

� Excía, Vai; observar "in locu» às .

.

� ses, incentivado pelo estado de-,.. necessidades. e os. problemas
locais mais importantes, guerra por que atravessamos, te..

conhece na figura do dlstinto
Interventor o homem capaz de.

governar e administrar Santa
Catarina com' o patriotismo, vi.

gor e clareza que evidencia os

grandes vultos do Estado Na..
cional.

Comemora-se hoj-e, em to
do o Estado, o Dia de Santa
Catarina. Por este motivo a

data é considerada feriado
estadual, não funcionando °

comercio, a índustrla, as re

partições publicas e todas as

atividades locais.
-Cidade de Blumenau»,

por este mesmo motivo, não
circulará amanhã,

AR
ombardeio de

DO
erlim

lumenau recebe hoj
A visita -do Exmo, Sr. Interventor federal

Q. Dia de hoje é I
Feriado Estadual

.

Lendres, 24 (Assoclated Press)
-_ Anuncia-se que bombardeiros
brítanícos, atacaram novamente
a capital da Alemanha na noite
de h-ontem', sendo atingidos to
das os objetivos .

'Berna, 24 (Associated Press)
- O novo raid de hontem contftit
B-erlim, provocou novos c gigan
tescos enoendíos ,e causou ter",
ríveís danos, esp<;ciabne:'lt� fu"i
parte ocidental da capital ber-
Iínense,

.

Enorme os danos
provocados

Em Blumenau sua visita será
assínalada por, uma série de im
portantes inaugurações, entre as

quais destaca-se a do Serviço de
Abastecímento de Agua, obra de
grande . vulto resolvida com '9
concurso direto 'da sua admínis
tração. Só esta iniciativa faz juz
as mais Justas homenagens dos
rblumenauenses ac-dístintc e 'H:US;.
.tre Chefe do Governo Estadual.

Mil bombardeiros
tomaram.' parte

no ralde

Nesta hora grave para fi 'na
cionalldade, quando todos os bra
síleírns congregam-se. com: en�
tuzíasmo para o maior vigor do
'esforço de glJ;el'ra do _vaiz_; �tor'"

r',na�s:e adrttira:rel observar o pa
norama barriga-verde 'onde os

catarrnenses, num exemplo que

cão em' torno da sua autoridade
máxima afim de realizar, comi
evidente proveito para Q Esta",

o grande banquete COI11 que S.
Exía. será homenageado hoj�
á noite, no teatro '<Carlos Goro'
mes», é uma manifestação clara
e irr.etorquiV'el do alto apreço 'de
Blumenau ao Exmo. SOl', Inter
ventor Federal, de cuja admínis
tração criteriosa e justa estamos
colhendo beneficios de utmda,.
de real e pratica quando mais
intenso se torna nosso esforço'
em pról da 111aio1' grandeza eco
nomica da Nação.

�'I�Em ..

Berlim. q�aIOrganjsaçã?
.

�t}missão Ruolenal novo gabinete
llbanez

do

Zurich,.· 24 (Assocíated Press)
-- Partiu para a AIema,nha uma

delegação de tecnícos rumenos
'da defesa passiva, que vae estu
dar {}S metodos adotados no
Reich. para a pmreção da po
pulação civil durante PS raíds de

A
.

Instalaçao .

Oficial do
Rotari Clube ele Bluluellall

Rea,bílitação e Heoonstrucão dos Territorios Devasta.clQs
Londres :_'_" Novembro -

ca-,
Cabogram.a lnier-alied. Informail - 1::9P· pal'q "Cidade dá Blumenau I ;·'estavanl reunidos para tomar

bog�am�,,�1: Inter..A!Hed Infor- !ermi_nadas no senti.do dê ,que, I op�raçõ.�s são l�ais largos, por- uma ação que não pode e�lcur�
maüon �rvlOe especialmente pa- _ Imediatamente depois da líber- que a devastação causada pela tal' a .guerra, mas que trará 110-

ra iüdade de .I31umeMu». tacão de qualquer área, as po- atual luta 'terrestre ou pela guer- vas esperanças para os homens
CDm a âssinatura do Acordo pa- pulações receberão auxilio para ra aérea cobre: áreas maiores e e mulheres que resistem heroi-

> 'E'stabeIeéimentó dá Admi� se aliviarem. dos sofrimentos porque o inImigo vem realízan- camente ,em todos os jiaises Deu

.ôção das Nações Unidas pa- causados pela falta de. víveres, do uma politica deliberada de pados, 'esperando efetivo {o ra

Jhabilitaçâo�e Reconstrução roupas e de saude: que s,e farão saq'ue e pilhagem, que esgota pido auxilio no momentü em que
�;t,_3 territórios d'evastados'; a Se-

.

os arranj'os necessários para a reservas e recursos 'em maíor forem liberados,).
.

'mana p",Ssad�i 'em Washingtos, repatriação de prísionei'ros, pa- numero de países 'do q:ue 'entre ,A nossa tarefa - prosseguiu
todas as )it#rições na Grã'..:Bl'-e, 1'a dar ajuda no reinicio da pró- os anos de 1914 e 1915�.. o S1\ Achesrin � não se pOde
tenha se�vortám: para a A.me1:'Í.� dução industrial 'e. agrícola d� Na sessão inaugural da confe.. concrE'tizar apenas com pala-

.
ca� pqls, 'sé,' ;:-t*Qoh;i3o?", .aqui qu:e artigos de urgel1te ilccessidade rel1cia 'da s·C'!n�lla ,p�ss�da' rea:li...- vras, 'eloqUentes que sBjan1'1 111as

- -,�,

_

a acelét'(ida llfa.l"cha da gueJ;la c restaurar os serviços Bssellclais. zada em Washington, D del",ga� por uma ação imediata·e organi.- r:�;':':::��:-;:-;"-:-,",:;���:':1l;r:'G.:':;;;�����';:':��
'!Orna mais 'lJ:rgente os prepara� A necessidade vital. desse imen do norte-americano, sr. Dean zada. Esta imensa tarefa requer

Iti\.7D.S..

·

p.o..1.'. P�!i
..•
e d

..
0.s.:.•.gP.\·ê:h.?S.'

a lia

.. -.. s.
o

p.ro.gra.ll.1.a 1'es.8.3lt.i1.. l11.ais a vis� Achesún,
_

salientou o espirito .de grande organ�zação, pois nf:? VENDE ..SE um Hotel, situado no centrfl das.
dos afunL Ue prestar auxl1lO as ta quando se rec(}nhec� que to- cüop'E;racao em que SB cücontra- pode ser reallzada por un'ü so ta cidade, com 20 quartOlj mobWados, modico Pl'€QO

na.?e'BS. :'. ft
..t.u.. alrt;l..

entB

o._
..
C.U.·.l.JUd.HS, de.... .das. D._.�.. naçõ.e.s.

do IDnndo., neu
. .t.r�s vam os .reprE'Se!ltantes �e todos t1�(�ão ou P'('qu�no g�tlpO d,�

na-, do aluguel. Informações cQm o sr .. Qtio WiUe. Caixa
pOiS da sua lrbertaçaü, ..

'
.

". € beligerantes, sofreram malS os governos ahados ah pr.esen- ço{'s. Esta contêrenna assegura I Postal, 98 ou com o Snr. Siegfried ·Curius Wahle, RuaOl;lcordo roí assilladona"oase aceütuadumcllte as cOllS'equenc.ias 1�s e a imensidão das tarefRS

I que
existem os requisitos ne� li 15 de Novem'lHo, 992, nesta. I'(lo yreambulo ,en1. CllIe as �nt;õesl.c!p gll'eUl'R. do que nu 'f:onflHü llt1:e iínl:am fi sua fren�e. �ec�la,- cessnrills jJ.'ll'U eSSl' elnph':,ndi� I i

Unltl_a-s.; �.;QÇ}�f�!11 que e8tno: _fle.� . ja:ssaclQ, J?P�,(PI� os teatros .(!c .rou uchante gue os nelt',gmlo� HH'!l1tn '.
. , . _ _

I �,x;,:..;.�.,;.:;;.:::�:.:,'::;..}.�,:;�:::�::.:.;,;�.;�;.�.�\\-": ;..��.�,:.:.:!_�:.!,!,�;.��.!..':.'.�:�_'..:.�!��·,,:s.:...
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'Edltal
t.a dR Ali&tamsntaMilitar da Rlumenaa I f t J��OE���;j:..,:�:S':!;�::;

C iii t I e Rosa de Almeida, Ele, natu:
.

O ft Y li! e ! A' Cr$ 0.40 á !;nha ral desteEstado, nasddonodia
o D.ele.gzqo du' S. R. l\�nUar de-ste Munic1p.io., c.onvida .

nunctos
7 de' abril de 19!3, soHi:i.t:o, la-

Jid-aJal;!.s abAixa me�ci'{}llal'i�� a cump8:reae�.m nests _�:"k,,,,",,,,_""""'_"'''''''''''''''' ............ci:._,..."""'".
. . _ vrador, domiciliado e residente

�, na Pl'er��'tuí.'a Ml1fiiclpal, afim de r�gl1IaFlSal'am. as-

I
_...............

"--�-�,·.'
,..

-I .Lo.comovHir:: M�tol'e� E!é-I VE�DE�SE un:) . ca�:nba� !!?Jogar, �a!1Jva, nes!e D.ístrito.
IS de getlSm1�il'e-i300., Compra se trtcos-e MáI1lH.nas.·" ...

em

. g.e�IlIIFO:.d'A.. par.:
8 .n� .. e. m,::.a

to

fllhD. reg. l.timo· de J.D.s...e. ,S. tze.tl.,.�n�Max. mho de l\'1-ax' SOOill - ;Jo:...�'. t d� José Zag.e � I 'P

� de qualquer 10.rça: � tipos _IJ�- i1l?ttlda, pela lmP?l'ta�cla _de do ,e da. sua mulher Adelina
. f. de Benjamin Rioonfsilo - AlfredQ, t de R.obsrt,o! ra todos os Iins iadustrlaís.l Cr $ 4.Q:OO�90.· \

.nfo.maçoes Rasa Snenal1do. Ela, n.&tura,l
/
- Carlcs r. de AUgl.rStO Ko-e.nn - E'ld�q1unrl. t de ...w", __"..,,,",,... , .._ ...,,,,_.., =n _w__

Ij}!ormaçõ-es: Represent3ç�f'S I nesta re{}s.çâo.
.

.

6Vlj deste estado; n�sdtla no di� l'ezíeo Bl'Rth - AlY.ferl'o,. f·. de Franetsco Frn-efts.r - C{lmp.ramos MaclUna(i de Wille, Caixa postat, 98, BJu' --------

., de dezembro de 1914, solteira;
eíseo, r. de }asé ArchfJmii.'ú _. Alb.$:r�., f. de B-rl'!Jhhr� CI}�t�H'.a para Bo�dilr.:. • Melier mcau, .... . Vende-se uma m\)to�1Clet!l dê profissão dotr.'f:sticfl, dcmi-
ii) --:- AuguslO, t·de Hf"J.'f.llSU.ll Nenmatm - Inacío, t. d� Paulísta - RtH.!. .1n,_ 7 (O. 3v1 "wandel.'el"', 2 H4, utumo ti- clliada e residente no iogar Oa-
IS KleIn � Ou�vo, f. �e Cârlas. S'c.he.nk �

g{\i�utJ:l.1 � .
.

-----:=

.. � Veade-se um terreno na' po, em estado .de nova. por ruva, neste Distrito, filha·· de .

!!art. Rhan .: .AUl'Br10, t de EmHiD Dmlke ':"" ArtUf:tf., I}e-seJa (
..

J',H,u.1H·m' _OU. ' e. H- rua Pi8Ui, situado entre ter- preço de ccasião. InfCI'ma' Otília lVlaria Pereira.
{crJ;mnl PrOGIH1DW � Paul.. f. de Hel'mann Kle1.il -- JtM.Q�. dei' )rHi:P1nw·.�; ..l\:roton�}\ ras do (li'. Ba1'celfis. e Em ções nesta l'ndação sob fi' 100 Apresentaram .tls docurrrcnt'O'$
JO"íÍo F.?lustJno - �hvint f. de P.au10 HotmiUlU - 51l;.-I·, , "'., <, h' ,y'

.

.

c \- presa Graíica Càt.nrine,nSf), .

'. .' -o--.....:..�-.. ..' exigidos pelo. adígo ;180 do :CG�,'f. d� JoséSlmã{}IHS'$_:_Wmy�r. de

frrúSH€'nmann�lo.h �.d�H�)'_I'·l<:to ]�o'I'�) eu
9.500 mt'trm�)quadfados, comI

Doig ap.<.H'elnos derRUloe.ffi digo Civi!,�ob·nol. 2 e.4.·Si
:õ�d�o� r, cie Henrig!le L?�S..

- Rerm�nn.• t d-e
...�rvHl l�'s�n,o"� .r :·o{.�.nl'e .a nrma duas Cl-!!,33S df' madeiras: In .. bom estado., marca (um .oe- alguem tiver conhecimento de

ltz - Alfredo, f. de G�ata-vo Grasser - FredeHC:o, Í. l-nt('nw�!k.n,'wJ A. T1. Al- [Grmeçõc:;;: OHü wme, caixa neral El{;':_tnc) um tK81'hng)" existir .algum imp-êdim.eIito legal,11$t8'1ro P@chkí3 - Antonio, f. de João Rocl'H� .. - OUo'
ves Rn" J)('odol'o p;; postal, flS. 3Bv3'O JJJlormaçoes .coro A1.gUStQ acuse o para os fins de- clil'eitó.

1:�a.mJq!le l!af.egteÍi1 -. Er!l5�Bto. f. de AmancIO S, CoSo '--'''-'\':1'' �:'.,
.

> ,i� :.�
>.

. r'
.

=--' Beru,(!.t�� rua �. Pnulo, lO,
. ::E. p�u.'a constar e çhegarao CO�·Inseto. r. de M,icn!)l S.awulsl{i - Helmutb. f, de Teo,-' li IOlh."nOl.1Ü"s I 'VEN·"E.SP U�í\ \.. NOVA '. _. :=--A. 1"11:.'N'H' �

'

..1' nhecm1el1to de tod?-s, lavro o .{ire'"Kré1tlGw - Eduardo, t de Wilhelm Re{�het - Her.m- *** , �.; _V, te:. d _" J:. "'•.�.... .

OAZOOENIO· ".LI�\�..;"" sente. 'para ser afIxado no 1og".nt 'd� Hejn-ri�b Herm3nn - Silvino� f·. de jgão Amado IGELh.Dr'.IRt\, lHl.O IDt,IGrIt;i'!.I_u<1.. da .afamada marca 11':lDER.T.i do costume e Dublicà-dopela ll'll-
i:ra. - OSQr�o d!) RoohB, f. (le AlbinG e 11'3C'em:a -:: �!e." C01Upl""a ...se j1cndo lug�r para 300 gm:ra· vendem'se dois aparelho,S ql.lasl ... ,

.' .

)1as. t; de futili'il'D e·Ma:tia -. OSiml', t de Hewncu AFt�tAZEM CARIOCA i�. Ioiol'maçúe-s: Otia wme üóvoç perfi:it() estado e fundo· sP}ensa. 23 d�··.. 'Q ... ló43'\7 U·.I'! A "4 ('
•

Y P t· I 98 '

' . .

'.

d
._ iumenau,' .... nov�rnvro "Y

I -- Ei'vin, t da Oito ldeJ_!gutz - 2..",�n.nql.!e" .t'. ue iH!)- Rua 15 de Novembro. 1312 ;8.lxa os .•!., ' narnfl1tO, por preço. e OCimao·
.

� .;. ,."

Feo. de b.i.Hiz,a - Oil0, t de Paul Remaae � Max. f. C-o.mpra q-ualquer qt13il- __��_ Dirija'se á C. P. 53, B!urneuau Vlctonno Bmga :
�b W�Jkmãm ;- Rc-do]fo. r de P-s-U·io Schuvarz - Ps.. !idad.e de manh.'11!a colonial, Vende'se uma Vitrola ar-

.

_*�*
I

Oficial do Registro CivH.

�nmoel! �. de Jyl.aDo.el ,Pa:u.l�no 40 N8scl.m�n� "........ .?.ltre pa-g.andtl o me!hor PH!ÇO. mario rllcricaçã{i suissa� com C - d \. A I .. ,_ " __ . _. . __ . _ _

I �e �Hhen .'Yend(j.l'n- Ro:dolfü, f. _de l\:l!lhr�s RCheI' - =-_

� 13 molas e mais 35 dis.�o15. � drro e lY.iO a.�. ®�.'f•••4'."'••"''*.t:+'ft•••''�
f,. f� d.e Fr,ooerlC� ZU�h.le. � p.e-dI'Dt

f. d.e Ma.fm aent�t.::- fl'lmn.·nami'lt! JYlotOl'eK (_.;le,. Preço: 1,200.00. Inf. Q. W1He, V d 1 d 1 C
l

f b Iuip. f. {�e ��:8Fo:eU-'iO da. Silva - BalduuK.� t de EgmiO UU.mfi m.UIl eu e-se um em. cs.nª {I �i)n1iir nlnD ffie1ch - Alfie:do., f. de j.o&.Q !Yn�he{s. � \VilIy. 1. de AI, trko.�, ufaJos, de 2:Z0 Y. ----- de�nov� sem o� �!l�m�:",.� _

uuítiuJ. 'UU!J ij

��:�h�� de�e::I�i't,.� d�s���. �le.i.; Rh�h3!:g�hit: em, hmn esta·tin. 4�...�;�:1.ll·;.:..·.RI� T:f!��!��8�ún!Oüe��T�� J;� I· ,��:�t!��;:;e:a�__� ;::.:,:m;:�ri·'OIIí!l��' II" A '" o �,;r O'� de â CõmI]· e Iud·, \,�: _'-- d ... _�·H_va �. � ai_i"i
- �iORrd�. 1. de u�t.rs�o. o.prUl..llI!-snn - fie!!!!,�,... heta1"8S, �om duas essas

.

e
�---�.- ar�21U�() Birr _., Arlhur.. t de �Ier-mellegddo - Fl'unz; f. de �khuüd:t S 1 .. .'\.:· madeira� sendo 40 betares'

..1. !. 1,àlt MOl'scll - wmy', (. {te HS:l'U1!UHl Mohl'.

...,�
com pas�o e oe restantes com BOLS encontrado p.:venida' Rio .Bran !(ContimÍa, .no pr-oxiruQ Nume·ro.) l

�-'.' ��-_.

-'�-�-"d'"
".

.

mato virgem, DPol}rios para
"

.'

.'.

co, lW; 2 (entre Ki�- I. 'I"!!' an e-se . crlavão de fla&Q <ia enaenhú
I

BOTE Fúi <mcClut.fado em n�','F.. 'l-;'l"H.'1.'n'· -" .n
..(�,�

.•
""�.��".:,�+:.·•.•�+,:••+.�:+'Elo -e:'f.+:.......+..�.......�'*:............ .

.

de g�!,l'B., sito�dos no rlbeir<lo Gasi}?t'!' um botei:n'tu;a}o, com ;�Ú))."'�
- u" �

I..

d 81
- .. "'"ow. ••.= mM ENCA..�O ALTO .. TROCA-Sg t 5 metros de e-ompl'imento,

I !�feitura Mtuuc.ipal,. e omensu Vende.se 1 M·ofo!' A.t.n. de tambem com um bom ponto I pIntado por dentro. de verde A h'1·tS.i' com

1"\.- h d 1 H.P com lJomba. lnforma- de flegocio. - Preço: Cr$ I clarv e o fundo pmtado com li;; Lt1bOW
Requerime·nto's �·spa.c a os. {jue-6 a Hua 15 de Novembro, 26.000,00. Infowmaçõe8: OTTO 1 aloa.trão. O dono puderá p�o> @•• ",,��·."-•••�.$.·u;+*"·....�®
W�ege � idem. idem. � indeferido.

.

WSO ou Caixa PosfaJ, 127. WILI..E Caixa Pr.mtai,,98. 30v4 i cura-lo na Farmams Central.· ""..........."z"",__....... ..----_.

í'lnn Sti1wanke - idem, i!fem - ind�f�rido.
......+·.�.. ô

· ·

��(t �r,;'\ o;;..+?+.u'."'•••••<;�+.�.-$ ••e o0+-
-

...-.�•••++-H +�!f@ ! f -.;���::�
êsa Forca e Luz Sis. Catarina � fornecim�to q'águir.......def. >:.I \:;.' W

i i

á��2SQJI�.�t.z�:di�/dei11iieença para consíruir - deferido. Coletoria Estadual de Blumenau I
.

....
.

i I frlser 'i S�h9r .

fI Bntnr:l:es - forne.dmento d'água - deferido. !Il;lPO�TO TI:RRITORI �L '

PI'�a 'l:Í(I; Cadarços H3C'O Ltda. - lic0uça papa cgl1st.rui1"--'def. .

un

E.tJ. D" I LT. A L
.I i

J)I1..•....�,f".,}nffJJJt1il>�.,I.

.tf

",-.ai:.. '!'. .t...
Das. M.,..,.,..,..._.,iR..t

..
'. i�.u_.. a.,s.·. a�f.·,i.na fIM,n...lUcãntara per·erra - [orniltimenfo d"água - deierid·Or,

__ .-

V.,l
�

BrCí.tK - fOl'l1edmeuto a'á_gui'l. - deferido-. De ordem do snr. coletor tomo public.o que, dur;.mle o "rtlJJ.
Dbmnjl1�r - idem, idem.

.

',. .�' ') t d
-' 1$.y�'. ! ., �•.�, ., '"

",. c.Qffente mez., 1esta ccYletona arrecaúará o ",' s'eme'Stre (} Imposto I f4c;;_allc1' - idem, idem·. " acima, i

j.chrríidt Irmão - ürel11: id-rÚtr. Qs 51's', coletados que não satisfazerem o respefivo !)sga
,éd!ger - idem, idem.'

.'. menta no dect'1ffe-r desfe m·ês. poderão faze lo no mês de 0€1-
Dúrotea Hel'ing - licença paJ'a constrUir - de:féndo· z..etnhro prox'imo; acreddo porem. da muHa de 20' i. e fin-dú· este
)TO Darins - Ücença para cumpriõ o exigido pelo D:S';P;-'dê-t uUtmo p.rn�o. a (fobran(),a será feita por it1!ermedio da Promoto.
io Deeke - lii:ença para COílstruir - dt;f�rído; I'ià p:ubíka da comarca. Iio B�ck - baixa do imposto .-de vei!ulO' - deferido:· Sfuménau, l' de Novemhro de 1043. iiio Cfiudido da Silva - licença :para c:ons.Íl'uír - cle,feri.(i'o.

á'Ss. SILVIO CABRAL - ES'crivão ','qU(� A\ol"cH - baixa do imposto ,de veículo ..,_. de-ferk�·\)·. t
isco Koegler ]f. - licença para '-construir deferido, jllt.1

__' __.!Il!I.--"'_!!!I!.!iO'.""""',.I\1!!_....""'.liOliO:...""'_""__:!._,U"""'.....MMltre>__......-...,"""''''''''m_"",,,"",",,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.""'_�__"'"""'�"""""""�""--·"'''·I IIIGabriel � idem, idem, ..

; Lucas - idem, íd.errt. .., I'Gacitner - idem. idcm.
.,

.
. ..

"

GaC:rtner.. .,....: idem, idem·. >' -

Gaerf.n�i' -� idem, idem'.
I Hi-eudlmauer .- idem� idem.
anhia Comercial Sd11'ad-er � f0l't10c.i-mCllto d'águÉl - dehil'ído.
f? Buerger - vistoria - deferido.
Hâuer - licença _para fazei' um p�queno conserto mmt pl'ê,.
Uo _. deferido.
Budag -- baixa do imposto ,de V�iCllfo - de:ferido.

�o Brued{heimer _. VIstoria - deferido.
J--Ianemann -. idem, idem.
Paz de Farias - idem, idem.
illO Klod{ - idem, idem.
Roths - idem; idem. ti

to LQ'oe .- Jic-en�lI pal'a CU-illprir o e:.-�igjrlo' j)�10 D.S.P·.·_ der.
:8 de Gilitas Rifrerlo He:ring - vistoria - deferido.
vo Ha'ckhlelidel' - lic..mça para construir e alinnamento - déf.
rico Radtke- -- licença para construir - dereríd:Ü".
R�U{H - idem, idel11.
n'íto M'antàn - idem, idem.
101'0 Po.erner - vistoria -- tldeiklo.
31'0 \Veignand - 1JTstüría -- deferido'.
Buei'gér -, ide-m, idem.
[ria Gropp S . .A, .- idem. id.em,
�i'lnê Bn:dí.Q - idem, idJ2'!11.
lo Soutin1io - id0m, idem.

B'uer_gcr Peiter - UC'cnça para ulodifkar uma plallta -- d�f.
:à 'de Gaitas Alfredo Hering -- iice-nça para COt1stl'Llir "C-' dcf.
::;rmc B.àdnnann - idem, idem.
so l\QXler - idem, idem.
rrem� BW?!gBr PeiteI' _. licença para morlifkar um pédio--def.
fo But?1'Ç!cr _' ji-ç'euc.a para {iOliS.lruir '-- th�ferjcio,
�to scb·dliz __ o fornecimento d'água -- deferido:
Schradc! - idem, i.dem.

io Heting -- Jiceuv<l para {Construir -- deferido.
Persnhl1 -- vistoria .:._ deferido. .

'kG HoeItgebámTI - vistor-ia - defcrido�
lb�(lfo de Oliveh'a - idenr, idem.
" Herino. - idem, idem.·
Catarin� Bemdt - idem, idem.
l'lrüt Zutret - id(,;l1'l� idem.
3 Holetz - idem. idem.
2 ZirnmermlIDfl - forn�eimel1to dl!i91l3
lido de Jesus Pad1eco - idem; idem.
P:::Ulillâ Fritzsd�c - idem, iqem.
aI Sa1g<ido - idem. idem.

,.:;

A fre'guezia manda

O A..rm-azern San1

.
. .;.:'

�

lfr
o

"alvul�s
V'lCTOR·A-f"õ N-Sõ�· O"Õ�E"lfRf'C H T

C.gnt�d�r-.Ai.uCi�ÍO
D.lplmn.:\,1'Q P_(!la 4t':[ll1eUl.ia do Com-el'eto do Rio de Jáu€ir.o.

.

C_om lülig? 1?ra�iJ;.a l'r.(lficio]l�l,
! E I <i\A - Escí:'ltalI Av.uIsal, Baliill-ctlS é OliJ.aUis.ai:.ias.JfomarCiais•
..l\�a !5 �e .Ifê�en�r;' tt'�!��::. to�: 1�5!i",,�' .!���a 'cl���,_?" ,.•il!_R_.gj_!ã$l_������(����

Sempre foi e continúa a ser

elhor
6s :mellior�8 pelos preços ntl!:nOi."êS
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� Ouinta-feira ás 8114
-�,:__-�-- --------------

�1����4tiJi:!iiJNl«"ii4i!tw::a!U.�

'ornance ardente e
: "r

nte vivido por dois',
je�l artistas da téla.

---_-"�-- -�_' � .. _w

Redatores: LOPES Df OLIVEiRA e J. BORBA

Blumeneuense
desusa.to o Interesse retnante nos m ains sociais-es- Brasil
locais. em torno di} grandioso OQiiG que (' Bras1l lmlaial

.

rã r.enl!zllf no proxtmo ssbsuo, dia 2], DOS belos e Amazonas

saltte� da S. :p. R
..Carlos Gomes, gcntílmente cedi. T1W-í

Ima Ilustre díretotia. -

- AnlGtica
'crmídavel bs íle, que uurcará o reinicio das íamo- Timboengg
!iões sociais com que o bi,cGtrrpe,lú brindava as Bandeirantes
lios e. sjmpati&al1�es,. ferâ sbrllhantarío pelos dois __

8 conjuntos !!H.HHCms de Blumenau: o Jazz do 32' 0•••
-

....
-

....-u�;...·.-••+-.�•••@ Oa�H)'t'if...";�.i&-••�P,i.-4f+·.-.'�.e
ü Jazz GarcIa.
e baBe é e�tritamente social, sendo hmtH apresen
;ID ü� ?OIl'ntes que fOfRm expcdid{)·s p-eia dti'storia,
�, SOliCitU·M� aos ora. 80CÍ05 a fineza de apr-esemt.a·
�rti3if{); Ag lU':'S;_18 I;}sti'io <Í venda com 08 8rs. V.8vaI-.
�or, EmHiú A. V;ai1&i e GHber.10 Meíldcs.
{} presente, gã{) COl:iY{(hl'108 OJ; soclu8 do ('qarhrs

o

m

do
d

!Waldir,
.

sai!i
.0

da

15
15
14
15
1-5
15
14
15

15
15
14
15
15
15
1·1
15

(Da eüureim:'ia do Bre.sil E. C.)

,osío�) a sel�em.Pagos
� ês de Novembro

NE I F]f

,P.j(Jf·�·"·of>"''''.�'+-+�.+$��'*'*-��O�.H'����$c*�Íli:+���l),��:�,,_:-��ç®
. ,,', �mtf3 o ·mês. de NOVEI\'JBRO d�!.vernn ser pagos (IS

,}S,
4"\).Ji • 4a: quota do Imposto de Renda.

! b",tildl.:l.t�J. -. Impot'lto TerrHorial- 2°. �wme;\itre.
�FgITURA8:
_HtlENAU • Nãl) 11;::. hnpnf3to a pagar.
SPAR .... T8Xil RtHlovfáris .. 800 inteiro.
USQUE " InJpübto Têrritürial • 20. sémGst-r-e.
'A;!AI. .. Não hu impfMt(} á psgsJ'.
wq' : Imposto S/Ex.ploração Agricoia e - Inclus.
ao Hlt0U"O.

.

m:no - Não ba imposto á pagar.
MONJA � Nlio 1m irnposto ti pagar.
80 SUL . N�ífi ha iITlfHlRtn ii pti�ar.

,

'
.. :"

fufuro ee EI:91}
€4"oficina"

15
10
]0
8
4
4
2
1

30
22

77
67
52
50
30
41

20
33
31
34
48
61
51·
71

2 8
8

3
4
5
8
9

11
12

20
18
11
10
:1
4

2
3
2
1
2

19
20
23
26

35

10
7

1
3
2
2
4
4
2

4
3
5
7
6
S
8
10

5121
21
16
14
14
io
10
8

(,)
9
12
16
16
20
18 23
22 '21

24
27
28
25
28
45
34
62

47
35
39
31
23

9
6
5
3
4
3 2

"_ -".-

1. Requi::iilw:mto do candidato, (íeíto do propnç punho).
Snr. Comandante da Escola de Aprendize .Ml1rinneh'os.
Fulano

..

(nome do candidato) resid-el1í;Úa á ma .

..

. ...

nO bairro de d0'lJidam-e:nte autori:"
zarló por S0�J pai (ou mãe Juiz ou Tator}� C'l:m>:
forme a declaração que II este: junta, d�e.jalÍtto matrHl;ir�5e nessa

,

Escola, para o fim especial de servir á Marli1l1a d� Gil-t'rra:, rn,(êr '

sua inscrição.
Nêstes têrrnos
p. " Deferimenio

(Data e assinatura do candidato sôbre Cr $ 3-,20 {s'êlo'
taxa d(� educacão);
2. juntar a esse requerimento 0& St.g,UÍ11Wi dmjlIU:211tos:

a} Certidão de registro civil·' de .' nascirnento, com Íírm�,
nhecida, se aceita púbííca fÓrnla;·

b] JUes1:ado de vacina (sendo particular, trazer retonh�da a:-
íirma m,zdieo):,,'

"

"

' \. ,., '. ,

c) Uma foto{rrafía, tamanho 3 ><4 (de frffi1te e. senr rna:�); .,

d) Autmízação do responsável, para alis1:atn�to,no Corp'p_ d<f
Pessoal Subalterno da Armada, redigida n:dS se-gíÜnt-es têrmns':'

Exm= Snr. Diretor Geral dlj P�l
. "

Fulano (nome do responsável: pai, mãe, Júiz 'Ou. Tuto'rh pelo",
presente demento autoriza seu filho (ou tutelado] FulartIT (nom:� çlo;..

"

candidato) a matricular-se na Escola 'de'1\prendizes l!ltarinn.eiras �.
assentar praça no Corpo Pessoa} Subalterno da Armada, M nctJ.rc1Oi ...

com a lecgislação em vigor. ... .

(Date 'e assinatura do responsável. scbre Cr $ 1,2"0; selo fii::"
dcral c taxa d-e educação}.

.

,
.

}-l firma do
-

responsável ou de quem por .êI� aSSl11l? o i-ôg;j
com 3.> dr.?; 2 testemunhas delJerâD ser l'et'-{jrin�d1is' flor t-abefJ.ãtf;

No caso de SQl'
.

a autorização de. m'il'e vluva, d·êve1'â j<lutal'·.· .

certidão de óS do pai; no caso de ser -de mãe 5Dlfe1r-a, � .i.:

aceita si do. registro de nasdmento n'ão constar o 'I1.11m!e- dê- P'lfk,
no caso de 'Tutor, deverá juntar o- t.êrm:o. de tut'éla. .., ,

Ob s e rv.aç
ê

es.:

a) As íncrições estão abertas de L: de Novembro a ao dé- .W.....
zembro, e só serão aceitas quando acompanhadas d� todos os .

docun-ênntos exigidas; ;
b] O candidato dmrern já ter 16 anos feitos ou 18 incompleto;; (mi -

31 de Dezembro de 1943, isto é, os nascido nos anos d� 1�
e 1927; _.

ci O candidato será submetido a exâme ve:stibuktr cQ'ns.tallté �,
sequíntes matérias: um ditado do 20, linhas de livro ·,de m.l�r.' '•.

contemporâneo ortografia simplificada); duas operações atitl'M�'
tiras, uma de multiplicar outra- de dividir (niunera de e. afg.a.-.·, cÓ.

rismos por; outro de 4);' "

'
"','.

d) O candidato devera trazer no din 00 exãme VeJSiíbulsf. ili.i1'lâ_;. ,-

pi" preto. Não será perrnítkío I} U5Q ·de oorrarn6; . ," ",

c) É condição essencial qJ..te o candidato 't�ha 8aúd� peff�ta.
comprovada em inspeção de saüde: .

,
_

f} Os índices mínimos de altura e pêso; </lm f@laç:âo á id'!'l'dé, oiâÓ:-:.
os scpuíntes:

"

16 anos � ·lm;SZ � ·43 ·K9S�
17 anos � lm,54 -, 46 Kgs- ., "

Époc? do exámc: nrlrneiros dias do mês da' fâncird de 1944.
lFSPQção: de saúde: será feUa teri"n.ine:do o ex"dme.

,�

Localua inspeção de saúde: na Escola.
'.

','

_
OE; mndidatos qtl-<ll1do cbamadqs p1,ira -ex.(!m(?; dê ar{fll1ssãü .G" .

i!1sp'e�ilo de saúde, dw.;rão trazer Tec:Ul'WS para �rma'Í'í�éi' �m:-;..
Florianópolis' ;]:) sllaâ prôpri� .cusÚiS, durame trfu; dia.s 110'. mi... "

"

nimo c para regre5Sal'�m ás suas'moradiaS, 'filldos ().s -m�mos� ,',

C' os qU0 COTIseguírem matricula, serão rnamad()s Opmtt.Ullurie·-nt��"
�Ó rki?�mlo se 'apre.seütar na Escola, no dia: qt1.� fõr mat�ad{j �m.,

/ Cilcvlar que lhe 'será dirigida dir-etaITlm1te pata fi sua" râid�da:"
, NenhÚIri cai1didato ficará morando na EseoJâ. "'Chi"" dnrartfQ!"
i o t�'lipo do exáme e li:,:m aguardru1do matricula. .

,

'

.

,',
'.

No 1, (J i m p o r t a TI t;a �-- O C0l1sel1tim'211W para:' a rrfait'kula
dtV0d ser do pa; do candidato.

'

,

... ,'

Na sua falia será aceito o col1sent.imél1to matemo' 5eri�o:> ",

'

püJ'(ÚIJ, H-f<st'j. caso -exigido a apms-f<ntaçEo dO' trt'Z5ta'do dé óbjto··.·,
do pai, Juntamente com as rlemars docum-é'ntos.

' ,

O coYisentimento será ail1da m:at�rno, si constar no ·l�fro: ..

da l1i'ilicimQnto· do candidato o nome. do pai. ,.. :. , ..

'

...
'

fór;t d�<;tes c.iJsos o cnns-ellfimm'll:o podm ser do Juii tlé;;
]\i\QiJore;; ou então de tutor 1egal, jUflI<mdo o t21'1ilO de tntelâ.

,

Em fado:> os· docüm-entóS. qúe Irão sejS111 passadôs por. rtV·.
pa di<;õ-<:s federais ou municipais, stZrà" ohrigl1tóno o r�t{lnhedl1ú?.nto
de: firrlH1, fI exceção. dó requerirmmto do caooidato süHdtl'lnd6. a·
sua inscr1ç'Jo:··. .

...
., "

.

V i C t o r i n o· .d n S j J v â 11\ n i 1} > üipihiO de; COfveta,.(omsUdlfil-ll1.·

®�f#:��'':<l>:�••:��''.:€.��••�••,®o €I�.t��.���"�"""�.��'.-�"Y$ .

Abonanlsoto de assinaturas;: e· anunoios
Egtá encarregado de obter assinaturas e :a;fi'(Hi-,;

cios. em !-odas praças. do Estado, em nome dssta folh1;t,}:'
o sr. Otto vViJIe. Pedimos, pOIs, qU.e lha 8'êja dí��t(sa:.:
da bôa, aC'jlhida de ;:3Íjlllpre.

.

.
. .... ,;

.A ··GERENOIA



\

Uma das solenidades de pro- para rnante-Io, a "Sociedade de I a estadia de doentes em: seu
funda reflexão para Blurnenau, Mutua Assístencía em Eníer- interior e determinada a sua
na tarde de hoje. é) sem duo marias", que o administrou dU'1 demolição. Dissemos, naquela
vida alguma, o lançamento dá rante muitos anos, Em 1 9 �.6,l ocasição que o Hospital Muni·
pedra fundamental do Hospital

.

com bens avaliados em Cr, $ J cipal, ruíra sob o pêso de tau'
Municipal pelo Exrno. Snr. Dr. 22.800,00, passou a ser patri- i tos. beneficios prestados.
Nereu Ramos, dignissimo Inter- mania do Estado. Dois anos Funcionando, desde então,
ventor federal no Estado. depois, em 1918, porem. pela em uma casa fronteira, com
ES!a cerlmonla marca o su- lei estadual de 28 de Outubro péssimas acomodações e mate

cesso de uma campanha, que desse ano, foi determinada a rial escasso e deficiente, pres
apenas está em seu inicio, mas entrega do hospital á Superin- teu e vem prestando um auxi
que já conquistou o apoio de tendencia do municiplo de Blu- lia incalculável à população po
todos os blnmenauenses, sem- menau. Ate esta data denorni- bre da cidade. Surgiu, por isso,
pre caprichosos ern auxiliar e nava se Hospital de Caridade, sob a inspiração rneritoría do
colaborar em todas as boas ini- passando de então para cá, a nosso distinto Prefeito Dr. Af·
dativas. E nada mais impor- chamar-se Hospital Munícípe]. íonso Rabe, a iniciativa de uma
tante que esta da reconstrução A Prefeitura de Blumenau, de campanha financeira para a sua
do Hospital Municipal) estabe- posse do hospital, dedicou-lhe reconstrução e que encontrou,
Iecímento de caridade que pres- sempre o maior carinho, íaaen- desde logo, o apoio da indus
teu á população pobre do nos' do grandes sacrifícios para que iria, do comercio e de todos os
50 município e dos vizinhos, ele pudesse realizar com efici- mais favorecidos e interessados
assinalados serviços de assis- encia sua benêmeríta ação. nesta obra de benemereneia. Es
tenda médica e hospitalar. Com os anos, porém, o ve- ta campanha, que ainda está em
A fundação deste

.. hospital, lho edificio colonial foi ceden- seu inicio, já obteve magnificos
data dos primeiros tempos da do em solidez, merecendo con- resultados financeiros, contia
colonía, em 1872, tendo sido tínuos reparos, Mas chegou um nuando a receber, periodlcamen

ini.ciativa �o.s prim.eiro:> imi�ran- tempo e:n que1 em melados de I te, doações e contribuições de
teso Em 1878 fOI orgamzadal1942, fOI considerado perigosa vuto,

oE>.�+::+:�+�.-::�.�.-.I+-'�+'::••���f!1-.�0 ®l-:-+�+I.:Ji+�,(f��.§�.:::.JIO![:+:.e®.-'�:::.+-+:'-::+:.�+:••�.�+••-+·.�.�0·o

,

r ���:��;:"-i r- O SERVltO
..

DE ABASTEC�NTO DE AGU�=:
AU II Novemtn:'"@1 _._�:_ __ !_nr��í}rtanüi��l_esta_�bl'�Co���idel'ada pelo "_�n��E�" _"A���

de 1943 Rabe, D, D. Prefeito Municipal, eOlllO "a de Maior Vulto para Blu-
__ ,.;,.__���.�,_,__..,_' __ ir.';--",��--':� I"<'-:-·","=,,_',_.-'-"""""'�_"'''''_''''.,.,...,'_''''_��=--�

������������������������
menau, aosUltimos Deceníos, senão mesmo de toda, a sua Hístoria"

O Lançament da Pedra fun- te,I���:U��'��.hS�; ��:cia���:� :li-�:::�:�utt�d:;s ���:�g:�'�;E���çã�al��r�rat����Y�"��
• I) Ramos, ilustre Interventor Fe perfeita execução, com todos os sofre a adio de substaneías

O Hospita I unlel al deral no Estado, o Serviço de rigores técnicos, destacaram a quimicas afim de torna-se po�
.

.

..

Abastecimento de Agua em Ilgura jovem e competente des- tavel. E' primeiramente tratada
Blumenau. te engenheiro patricia, ao qual pelo sulfato de alumínio e pelo
Então ainda na memoria de felicitamos na data de hoje. cal, depois passa por filtros de

todos as diversas campanhas .
areia da. tipo rapldó para, final-

�t,"_" 0-bras realizadn« .

� _. tencetadas, algumas mesmo por
_a ," mente sorrer a açao ao Cloro

Oidade de Blumenau, nela rea- que a esteriliza completamente.P Iniciadas em 24 de Setembrolízação desta iniciativa de vulto de 1941, com os serviços de Os Reservatóriosnecessária para os nossos Iõ
ros de cidade civilizada. Mui _

locacão, nivelamento e abertu-
-

ra dá estrada para acosso ao Modificando �o projeto primí-tas razões de ordem higienlca alto do morro da Bõa Vista. tívo foram construidos dois re-
e de salubridade, prineipalmen- A agua que serve atualmen- servatorios circulares com a ea
te, foram aduzidas afim de que, te a população é retirada do pacidade de 1,500 metros cubíevidenciada a sua grande im- rio Itajaí-Assú por meio de cas cada um, ajardinados primo-portancia pratica, fosse trans-

I
.

t
.

uma f:'.?��ante bom�a colocada rasamente no ex enor.formada em urgente realidade. 9". __ .

A hoie J •

f'
na estacao de recalque, na mar-

I
�

1· 1 D' t 'I·
. .-o ser ore mauguraoa ou-

gern
1 do rio, com capacidade Ret e {. e IS ·fl JlUÇ<tOcialmente pelo Exmo. Snr. ln-

para cerca de. 60 metros de di· I
" .. ,

o o

I!.terventor federal, Blurnenau íerença de nível. Fo. iniciada em 1 . de dezern
presta ao ilustre administrador bro de 1941. abrangendo todos

ctafahrinense uma m�recld'da e jus- A Ef:taçãü de r:rrata- os badirros da cidad1te até deVier'
�

a ornenagem, pOIS? eve-se a mina a extensão: oupava, e-
8. Excía. a conceeussão, na mente lha. Garcia, Bom Retiro, e rua
Caixa Economíca Federal, do Minas Gerais, alem de todo o
empréstimo de 3 milhões e 500 . centro da cidade. Tem a exten-
mil cruzeiros para o financia- A Estação de Tratamento, são total de 43 quilometros,
menta desta iniciativa,

.

sob a orientação de competente iniciando'se com tubos de !2químico, foi construída em be- polegadas. Possue 1.36 regfstrõs,O projeto do Serviço de lo estilo, com .amplas salas pa- para parada e descarga da agua,"
Abastechnentn de Aaua la todi!.s as finalidades e aco alem de 14 hidrantes para in-

..
'

. �

I
modações aos encarregados do cendio e irrigação.'foi de autoria do Dr, fabio Serviço ..�' ,

um belo e m��es'
Nozueira Uma então diretor da toso edmclO, com magmfIcas O custo das olJl'a�Secção de Engenharia do De' ferraç�s de onde se descor.tina

r ' parlamento das Municittalidades, maraVilhoso panorama da clda- Para a realização destas obras
dPOSIÇio de Orquídeas com a colaboração do dr. Isaías de. foi dispendida a soma de Cr$

MéJo, engenheiro ajUdante e Trazida do rio p0r tubos de 3.213.058,10 .
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ventar FSderal no Estado, o A's 11 horas- Inauguração cessar organizado com o maior Lia Sanches, Miriam Woll,,- Plenamente � Grau: 70 •-

'seguinte programa:· .
dos melhorlimentos construi- carinho pelo CirCUlo Orquido- tein. Márcia Schoenau, NOl't! Saader...\8.15,30 horas - RecêPcão dos DO Grupo Escolar '.Luís Wo de Blumenau.

A d ,1'.' - Rute Winlder.
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