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Dr i> Ad.lille.s Balsmi
DIretol'-R1iiSpOIlSRVl:)l .

, Dr. Ãfig� hlsitli
Dir.etor.Pl'opl'ietarío .

SuHiÍerme H.'A. v�·HoBliimt.nríl
Gerente,

.

4Jftcllltl Proptia
Rua ti de Fevereiro, 7

.

A freguezia' manda

Q A.rma;�em ';Bon1: '�etifo
j

'cumPt�

o

Servir ti. nossa distInta e mUaHO,tlG Írcgu<t
:-.ia com toda a sededude e pOl:!.l.livel pras

t-l'!�q. com m$!."cado!.las he�' es'CcJ.hidas por. jpXli;,\';OS O
OUãNTO MiUS BARA?O fUS!VHL. c�nnnmx .€r�ncio a di-
vi:ta e o Q%'qulho da CASA WJ1LY NlflVHRfl', j�.__��_Ji_lía���ElBi��_���·�!=m�

o elhor
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Amanhã�DOMINGO�ás 2 horas
1. - Continu(t(,:ào da S!Jzi� ,

em

UConquistadores do Oeste"
2. - o GORDO E o MAGRO � em

11in �o� maiQ,l;3$ ft1ples desta geração! � Nan deixG,tt1 dé vsr •.• A produçã:o mais empolgante -' por ser a mais humana. 2 M I, 2
-. . . HOlll.-ê!lS b;�quilo9 no seu hal'oismo inconciant9. mulhar4S 8&ren<m SI �Ofajosa;l am meicnis maro 11.'smendcn. I
aHi\;ões, :rCtpciz,es que ennep,tam O: m,(}rt� cam toda a na.t�.U'ulida:d&. moç�s que amam e lllorrem a�m a: memma itclu.ali.4crde 1 Unia ostupendc:õ \:Qmadia verscndc nobre a filia mafrlm�nial

Uma ,grandiOsa' pellculo da METRO! I
da qozadi.eelma dupla.

,

. .... ,
'.

.

.

,. 3. _- 'RICliARD lUtLEN llQ $é.llsttcional flhn de Qvku;êi:o
"

e:'NT:A.ADi\S: (estabelecidas' pela Metro-Goldwyri)
.

PI Ate:rissagem forçada ,.

Platéa. 3.�uo e 2,00" Balcão 2,00 :'. e 1,50 lIA Platáa: nUffleradâ:.ia soirão da Dmninuo 4100 I Entradas: c-s 2,50 e c-s 1,50

aldemar·

.�.
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Pêra melhorar os
- ,

.'. fransporjes de

passageiros
em 5. Paulo

""'

Sabado
27dG

l'1ovembro
de 1943

bta-ontem e ontam na recepção ao Bmo,
(Continuação da 1 a pagina)

DisClU'SO pronunciado
pelo sr. Prefeito Mnni
cipal no Teatro Carlos
Gomes

No gaandioso banquete ofe�
recido ao Exmo. Sr. Dr. Nereu
Ramos, no Teatro Carlos Go
mes, fazecdo a oração oficial) o

Sr � Dr. Afonso Baõe, dignissi
mo Prefeito MunicipàJi pronun-

• ,I, ." -

CIOU as seguintes palavras que
transcrevemos, na integra:

Social
- Do Hnj'. Rei-nTt�ld (Jh,rist I! de

D. Maria Chris! com o llacimen
to de uma menino .. ocorrido VQ

dia 25 do correnie,

Cr
\I

nica

Acha-se aberta a matrícula para os candidatos civís à ESq

cola Militar do Realengo. no ano' de 1944.
O prazo para a inscrição encerrar-se-á a 30 de dezembro

do corrente ano.

As instruções referentes a essa matricula forom publicad�s
pelo "Diário Oficia!" da Uniãe; em 18 de setembro de 194·;},
bem corno em portaria do sr. Ministro da Guerra, sob n. 2.789,
de 11 de novembro fluente.

.. Ii......
S�

.' ",' 'N ),

" aD Paulo, z4 (.K. " - Se-

Snr, Inbafvenbor ,���:id���l:t��l;��fQer�;��\��:
tema de auto lotação para essa

capital, visando melhorar os

serviços (12 transporte coletivo.
pública maxlma de Blumenau, com as cores nacionais, O serviço de auto lotação foi au
sob a direção do engenheiro à seguir etetuado pelo Ex tórísado a titulo precarlo pelo
Dr. Isaías de Melo. do Dépar- mo. Snr. Dr. Nereu Ramos Conselho Nacional de Transito
tamehfo· das Municipalidades. em meio ds aplausos gerais. que deverá ser .estabelecidc bre-
Desde então' nossa estreme- _,,+...--

- veemente sendo que já foram
dda Pátria, passou. gradativa- Exposição de Orquídeas transmítldas as Instruçõees a Dí
mente. para o atual estado de l'etoria de Transito e a Prefeltu
guerra. Seguiram' se dias apre-

t
Representou nota elsgan- ra Muníclçal. -!�.i· _.,;

,

ensivos e as responsabilidades e e atrativa a inauguração'
multiplicaram se, mas, dupla- desta. magnifica exposlção .===========:::=
mente cresceu, ao mesmo tem- organizada com o maior cs- '" .

po, a firme resolução de nós rínho palo Circulo Orquidó- rumou a joínvlte o I]us�re
outros, afim de vencer, custas- filo de Blumenau. f Interventor Federal, Dr. Ne

se o que custasse todas asdi- Recebido carinhosamente teu �amos aco�panhfldo IÍe

f· ld de d umpri pelos nromntores deste cer- sua Ilustre eomíttva.
",E, I um dia. sumamente Iesti ICU a s no sagra o c -

I' <:>0 '"

D T t -e
-

.............�"

d
.,'

d
• mente do nosso dever de Bra- tame, o Exmo. Snr. Interven- ,e passagel!l por es o· 0+,u�,,:,u":++<t•••+••+!i+:';0oG"'-+-+-+-�-••+-••-.·."·."'."" w

vOh o ,e h01elh,e queú'b:vena en-
sllelrosl tor Federal inaugurou a sa- Salto, Sua Excía. teve opor- &2 ,2i2 U

C er de orgu o e j ,,'lÍo, todo
E nessa época. das mais di. la da exposíção, no C. N,· tiínídade tie inaugurar maís D-. A-minio Tavareso pOvo de Blumenau, A

. uma escola publica o que
&. IL

Tornou-se, enfim. realidade. o ficeis que o destino já nos re- manca, perante grandiosa fez entre &8 aclamações de
Serviço de' Abastecimento de servou, tive a satisfação de, e seleta assístencía.

enorme massa popular. Especialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e garganta.

Agua. entre multiplas soluções de ou- --_.- Consultoria modernamente instalado em caracter permanente
Falava-se ha muitos anos

tros
.

problemas economico-fí- Inanguração oficial do -) I -'-_·t··_-"�-l I
nesta cidade ii

•

d" t r d MU:-1 •

I ( ançameu ,o (ta PCt ra Rua 15 4€1 Novembro, 1393 • (defronte ao Hotel Cruzeiro)
nêsse empreendimento. Reco- n�l:c�lro·a "rmrm.sndTa Ivose I?aAos' SCI'VIÇO (e Abasteoimeu; fundamental (10- IIoD..'.'I):- Operar-ões nos Hosuitaés
nheela-se a sempre inadiável ne- mCIDIO, ve aI a r a lZ U

to de l-l2.TUt
.. 'd .... L

....__I!!!I!I!l_!
" -

__!I1IlIII! lI!II!!liI__ri

cessidade da construção dessa os trabalhos do Serviço de A- <..J tal d{� Caridade
2

obra, principalmente, cada vez
bastecimenlo d�Agua, q�e. t1ã� Esta grande iniciativa, da

que a febre tifoide arrastava ou-
sofreiam soluça0 de c�ntm!1� qual já. pUblicamos longa re- Constituiu magnifica sole

tra Vitima e ainda mais, quando da?e. apesar. das naturaIS d!fI-, portagem em nossa edição nidada o lançamento da pe'
éssa. vitima éra pes.soa de pro- cu,da�es, onundas do conflito anterior, foi em nossa edição dra fundamental do Hospi-
jec_ção social. mundial.. _ uma das mAis impor(antes tal de Caridade, antigo HOS-,Mas com os dias que se pas .' Foram dOiS a�os e meIO de eenão a mais impoltante das ,pitaI MunicipnI. efetnada pe

savam, lambem os bons pro-
mtenso �3.bor'i!> e ver�a�e, mas inaugurações procedidas pe.

lo Exmo. Snr. Dr. Nereu Ra-
. pósitos quanto à agua tratada, a tranqmhdad ... de espmto que lo ilustre chefe do Estado mos, ás 16,30 horas de quin-
eram engavetados no subcol1ci- �e nos oferec� sempre í)ue n�s Muito 8etes da hora m�r. ta-feira,

.

ente com á. habitual displicên· e dado concluIr �om eXI.toi m�ls cada, enorme massa popular Presentes as autoridades

da, para geralmente só serem. �ma eta{!a da ,!o,ssa eX.lstencla, se comprimia no local onde locais, civis e miHtares, os

de novo extemados na ocasi. e para mim, suficiente comp��' se acham instalados os 1'8."
EXITIus. Sura. Cap. Antonio

ão do árrebatamento de mais u- s�dora.�. v�le todos os sacnft- servatorios do precioso· ll� Car1o� Mourão Rattont Se
ma vida, por causa :identica,is· CIOS, prmmpalt,nente, quando se quido. Uma banda do 32 B; cr�tano da �egu�ança Pu

to é, aguas poluidas. trata. �e
..

servlços. prestados ál C. aguardava a chegada da bh�aJ e Ivo d �qUlno. Se�re.
Enquanto isso,

.

Btumenau se colellVulade.
. .. " comitiva oficiai.

.. ta�lO do InterIOr e JustIça,
desenvolvia a passos largos, a- Meus senhores·

. Seg�mdp I Pontualmente deu entrarIa alem de grande mas_:;a po
traindo forasteiros e homens sempre? !.em� de mstruçao e no recinto S. Excia. o Sr. pular e r.epJ'�sentaçoes de

'0:' '�,;,'-":,....."�...e,�t,,,,,fit,a...eol,',,�Ó.O,"ct)"fsi;,,'.. t'OI.duotroePr�I.�Jideamanlãóo- �������:lc�na:;��foe����; �:t:�r::��r� s::�o :!I:O��� f�::���!�� J!d;ed�a a��nd��
ptU" �'l' ".. .. U !TIu�llclpal e em complemento enorme massa popular. \

,,� meD;tal do novo H�spltal. de
tesolviq�. quasi sempre esta- mdl�per:s�v:[ ao Centr'? de Sau- Pessoas de todas as elas- Caridade. �ogo ,ilf;oS flH a

'Iam sup:í!rlotados.. Deles gaba- dCt msbiuu;;ao constrmda pelo ses socias aguardavam o Íni. �e6ma ssslD!1�a pelas auto-

v�.se :a ,jalilllentação: sim. mas, Governo do .Estado e pr�stes cio da cerimonia que dentl'o udaàes e medtcos. sendo co·

detesta\Tâ.se ê com razão, as a ser termmada,,,�. Exola. o em breve teria IUflar.
'

, locada �a u�na Jt1!ltamen�e
instalaç&es sanitarias. pel.a� cos· sr. Inte�ventor nos aeu' a hon- Chegando o Sr. lnterve.aior com os Jornais locaIS do dIa

tumeira 'falta d1agua, sempre ra de lançar a pe�la funds"'!en. USOu da palavra o sr. HeitQr
e algumas moedas., exemplo

� quando êsse precioso líquido e· tal dO' 110VO hospital de c3nda' Bluro que em magnificas ps-
este dado, gentllmente, pelo

ra soUci(tadoJ isto é, no verão. de. A,mbos. Ce!1tro .:te Saude e lavras enalteceu a adminis. Exmo. Snr. Interventor Fe-

Ali, '(tomo ninguem ignora, Hospital, ��i�clot1ar<:o o pro� tração� fecunda do patriotico der_aI.
.

quasi dll,lriamimte era lançada, blema sat:!ta�1O da cidade.
governo do Dr Nereu Ra- Usou da palavra, a SB!!Ull"

aos blutnenauenses.. a criti- ,Como l� t�\Te o prazer de. a�· mos.
.

.. o Soro D�. Mons? !ieOe, Iiu�.
ca amarta e irrefutavd; de que �malar ho�e a !arde; por OC�SI- Por careacia de espaço t�e PrefeIto MUDlClpaI e m�
não se' compreendia poder uma ao da cenmoma aCIma refer!da, não nos é dado pu:t>licar hoje

dICo destacado e benem�m·
cidade tão adiantada comercial gra�de numero· de be�emer.l�os a8 palavras do sr, Heitor

to na c8m�anha do HO�P�t61.
e industrialmente, ser tão alra> locaiS, na compreensaaA mhda Bluro, ilU!;tre e competente 1

Suas palavras, que
. �ni)llca

zada higienicamenle. da nobreza.da causa, yem ofe- diretor do Departamento das remos em ?ut�a ,edlçaO,
•

re-

E assim passaram·se os anos. recendo valiOSOS �onatlv03, que Municipalidades o que ffll'e- . n�tirllm o jUbIlo e a satisfa·

Sucediam·se as promessas nas me. fa:_em acredItar na .breve mos em um dos' nossos pro) çao pelo sucesso da 801en1·

campanhas políticas e tudo ultlmaçao desse emp�ee!1dlmen' ximos numeroso
'

�atie que marcava na
_

� �ova
continuava como d'antes. to, emmentemente enfia0., Após ter sido desatada a

era para a �ossa �radlClOnal ®.-•••• :••�••-..__.�+·.:••�.-.·.:.:0 O@'f.-••-.-+-.�.-:.+-.-••
-

••••-+-.·+�®
Em -maio de i935, para feH- S��hor Illtefventor_. E es:_e ma simboHca loram· faitas casa de caridade 8_qual de-

cidade nossa, o govêrno do Eso espirita. d� co.aboraçao .e. o ra- varias demonstrações do
ve Do.ssa �o'pula?ao pobr�

tlido} S. Excia. o sr. dr. Nerêu conh�c!mt:nto .do deCiSIvo. e funcionamento das maquinas
os mais assInalados beneft

Ramos. E aesta cidade de Blu- prestigIoso .apO!O de V. Excla� e aparelhamentos para Hm"
f!ÍOS.

menau, onde na época, a gran- para a efetlvaçao desses �ran peza e pUl'ificacão da agua.
Esta solenidade foi na vi-

de maioria abraç8'la diretrizes des mej�oramet:Itos em prol da Após a tocante cerimonia toria pessoal do Jovem me- -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.

politicas contrárias a êlê e seu populaçao �a �lé!ade, que fez
a comitiva retirou-se debaí· dicoblumenauense. a quem

H
.....

d' d V' Jtpartido,. Nereu Ralt10s. falando os seus m.als hdlmos. represf;n- KO das m�is expontaneas e
nós, que fomos e continua· ao e Ixe _6

_

I S I a r
aos amIgos que em fins de Ju' fanfes aqm se re�m:em, afIm

O'randiloquentes de�onstra- mos seu aUxiHar de campa-
_

uho daqueie mesmo ano, aqui d� hfJmel1a�ear o .ms1gne es.t�- ções de apreço da enorme
nha externamos aqui os

o homenagearam, expontaneaQ dista, que ta? sab18me�ie dlfl" assisiencia que enchia lHe-
mais sinceros }Jarabens. a g ran d e Exp08 i çãomente e pela. primeira vez, afi:- ge .nosso Esradot do nlvel

. s� ra!mente o grande espaço
Convidado a lançar a ar-

mou que fana tudo que estl' pen0r de governante. pr:destt. da área. gamaça da pedra fundamen-

vesse ao seu akance, para que nado, sem outra aspJraçao do Binmenau ordeiro traba- ta], o Exmo. Snr. Dr. Nereu

BJumenau, afinal. pudesse pre� que o bem e.st.ar geral, .cres· lhador e patriotíco s�úbe re- R�mos Ie-Io e�tre aclama- D E

encher essa lacuna.·
.

cento, da coletlvfd�de catarm�n' conhecer os inestimaveie coes de todos q':le o rodea-
U

�.... n
E N'ereu Ramos, não só pro- se, den�ro da U_:udade Nac�o- serviçolS de uma administra-li varo, sendo segm,do nesta ta' I B R I N Q f V O S

meteu, mas fambem cumpriu,.. nal, pela elevaçao progressiva ção fecunda.
reia por grande ,numero de

A
·

P �
Já na �igenda do Prefeito e con�f,;af!fe do padrao cultura.' --- �,'\ 1" pre�entes.

!::.-
- e - rtlgos pnrg rD�ontGS I

José Ferreira da tiili/a, foram e sam�ar;a do seu POV? Iuauguradas as noYas.' .d(:'-
-----

I I
..

H II O�rJ�1 ij �

feitos os estudos preliminares. ASSim lI.endo, terml!10, ,er- _ 01 .

1 ('i E Gn:llde chm'l'���.x'ada, (�fe- I
tal'S como:. levanfament.o fopo- guendo mmha taça a saude pC1H cumas (,0 T. -i., e -. (1' 1 ... C l Hei ti A l

V
r .(,.,1 a, pe,tL 1< '. .

"lll.g. .'!
A

gr�fico dacidl\de, 'sob a dire- f!e�soa� de . Excia., em bene' "Ijni� Delfino" Rua 15 I
ção técnica do sr, .dr. Gil Fau' flmo da �suprema causa de San O Exmo. Sr. InterVentor Fe- I
sto de Souza.

.

ta Catarma e do Brasil! Com a presença do Dr. No- deral, continua'nela o pmgrama! [1e NOY.

IEm seguida•.·Ioram elabora· ----- ".. I reu Ramos, ilustre Interven- ele recepção c;>rg'anizado para s. 533
dos os planos do Serviço d'A

_ _"" 1 tor Federa], realizou-se ás Excia. visitou onten� a CLa:�He'-

I I I·gua, pela Secção de engenharia À lnauglu'ft(;a.O do pré-' 11 horas do dia 26 deste, a ring:-\_ _._ B L U M E A t-.J U _

do Qfpartamento das Munidpa·1 dio escolar sOIende i.uadugur�çã0..'J d as nJ.?' Alem da inspecção a este mais
.. Udades,· sob a ·chefia do sr. dr. vas epen anmas 1..10 presd' iU1portante casulo da _ industrial .- == ----- o=,",",,�,__ ,.__,.,"" "'''"",----., ... '_"'E......

. Fá�i�a��g��rju��oLà�\9411 O qutnt�:i����al���u:�J:Ç:Ob�� '*t�1� Dd�ri��?,�rjo. Grupo f. �!��l�;���:�:e; �'ro������ �����: A Pabrl'Ca da pnodutos 0UI"lliI'00'S 'uxI'll'a"OCisr. Interventor confiou-me a di- lhante repepção feita &.0 E1(· Estiveram presentes além lho ele reflorestamento a cargo li u 1 U li li ! i)
ração do municipio,

.

S. Excia, mo. Snr. Interventor federal) das autoridades municl'ipail3, do nos&o ilustre engenheiro dr. i "

.já.havia dado todos os passos :foi a do !lOVO predio da es· grande numero de pessoas, Victor Hering. i "BR"ASITEX �g A."necessários para a ultimação do cola municipal construída ao professores e todos OS, a1u- Foi servido a com.itiva do SI'. 1 _ �

,i,f��f::Si�ón���ct��de��r d� i:�.O da Case de Fritz Mul- ��Se�:;::. importanta casa

�:���T�����:c��f: el1;:Ol��l;da��:, II São Paulo Rua iViareoni fi 124 _ 5? andar
�:io de Janeiro.' Este ato foi presenciado ---�........_

Ulara1dhosos locae3 dos terrenos , ;or ti

'.Coube·me li honra deassinar, por grande num�l'O de pes· Rumou á JoÍl1vile n. da ela. HeriJlg.
. -

com escritório em BLU1YIENAU á Rua lõ de Novem·
�ente cem o, sêeretário sÔilstautoridades civis e mi- ilustre ConütlYa Oficial Esta solenidade teve um cu.- oro, 462, Caixa Postal, 1413, ]'one IDOO: deseja ontrar

'1,0 Município, BnulO.Hil· lHares, tendo usado da pu- nho profundal11ellt� blumenau- em relações comerejais com t.odas as· fabricas de pro-

'� termos de; �om� lavra, oficialmente, o Sr, Dr.
. Após varias horas· de in- �nse e .dela saira�n n:Hi:to b�111' dutos quimicos do Estado, fabriea,,'ão de produtos ma.

�n:; aquéle insHiuto: José Ribeiro
_
de Carvalho, tensa vibração, onde gover· lmprpsslonados l1ao so () dr.

nu faturados, oleos: fornecedü!"os de matarias primas finda em. fins d? prestigioso Promotor Públi- nantes e governados se uni. Nel'eu RatllOS cOmo todos a([llt�-

..
1 ?41J deu-,s,e 1- ,co da comarca.

. . . raI!l. no IT.i�i.s puro e ve�d.a� Ile� qll� tiveram. grund'e honrt1 de n1Ülerb::l, seja como compra<flor, seja c;Jmo representan-
'o desta oora O e ode da fIta slmbf)hC�delro espmto >

demoeratH}O, alI C01llpateCel'.
. .. _,'

te ou agento para os ontro)'l El5tado:\1,

CasamentosEnconi1'am·se em festas OI} se.

guintes lares; - i1 ,911i'ta. Amamla Ráf e t�

- Do 811)'. Cm'los Gel/fite)' e de Snr. Nilcold Danker:
D. Ines Geneter com o nacimento

_ A snrta. Hilda Liuk e o 811')',de um menino, ocorrido no dia
24 do cori'ente; Eelga/' Vieb1'anfz.

e.+.�.+�.+:t:.�.+��O:�:::.�.eo @.=*=.+§_��=.�,,"�"_':_+�=+ •.n'-•• C&1

Aniversarias
Fazem anos hoje:

� O jove'(n Ieelasio Vieira, [un
cionorio da Cas« Prosdoetmo;
Nascimentos

MilitEscola r

Assistente do Prof. David Sonson

ICID1\DE E PROP1\CL
RUA TRAJANO 3� 50ERADD

CAIXA PilSTAL 53
flORIANÔPOL IS S'-' CATARINA
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