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Cientistas norte..americanos estudam mortUeros engenhos de guerra ante a aventualidade de r.ovo conflito

.

�,U6e,,:,i·i�i�.;ubropd'19�;,Bil�'�Mi-;�xx,n·ll Pu I a v i t à r i a de 81 um e Õ á o! I
IIclimes Balsioi

'

dojornalista

Rio, fi (i\N) _;_ S' glle mais
um trem de emtermo& para
Rio Casca localidade proxl
ma de Urllc81lia, onde Ele

encontra Pe. An\onio Pinto
atualmente, A mudlioçll dl'
B3cerdote se deve ás condi-

Rio ô (ANJ :- Tendo regres- ções Bdoito.rias de Uruc80ia
sado da Inglaterra, onde, por que eatavam amot'çando uma

maIs de qU.:itro anos, na cs· epidemia de gr'\vtls conse

pita! inglesa, atuou como co· quenclas. Noticias pfocedsn

mentafu5ta, pOlitico (ia BBC" les de RiO Casca dizem, que
de Londres, o sr. RaWí}S de no momento em que prea8U
CttfvaHw esteve na Agencia I clava ti b<:lDCão do milagroso
Necionsl,onde parcO,-ten todas sa(�erdote i!:l.l&ceu de emoção
suas dependellcias mantendo o peregrinu José NorinhH. Es·
cordial palestra Cllm tUDcl - \8 manb:ã. jHirtiu um trem e8-

nárlos deste orgilo de blf()r- pectal da Central do Brasil
maoÕé's. Dentro de poucas do Riu para Ponte Novf!, le

semaDas o ilustre comenta- vando qUiDhentos romeiros
data regresarã a Londres, portadores das mais dlver·
ouda reassumirá seu posto e ElBS doenças, cneios de lé
aprove-ttsrá sua estada aqui nums curti. rápldt:! e mH8gro
para numa e;érls de palestras. !'la. De poníe nova os romet
ftlmtiUH'!Ziif nosso publico ros seguirão para mo CaBcs
com assuntos da atualidade em 6Utumovels e cnmillbi')eB •

inglesa. pois !:til uma 'listancta de tres

Rio. (E, - Notíeía a 1m- vemo concentrou seus estor- de radar para direç�o do ti
prensá que e governo, dos ços no d ..senvolvímeuto de 1'0;" que algum dia talvr-z se
Estadus Unlõos está despen- projeteIs dirigidos. aviões de [a apertetçcado para a dete
nendo centenas de milhões propulsão fi jacto, armas ato- sa contra projeteis atomlcos
de dotares em preparetívos micaa, agentes de guerra bío- ou gasosos dirigidos por pro
para uma possível guerra. iogtca e de gSS8S venenosos. putsão a jacto.
Com esse objetIvo. segundo Entre os mais Importantes A informação, que abrange
Iníorma li jutWl de Investlga- progressos afcançauoa no ter- investigações clvts e mllita
ções C!enUficasl nomeada pe- reno eletronteo, destaca-se res, Indica que os organismos
lo presidente 'I'ruman, o go- «um sistema tevolueionario federais gastarlío durante o
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ARAUTO, DAS 'ASPIRAÇÕES'_""'- -
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Avirfude. e Q
fealdade se F1el·ü..orn
si o crime e a rraição I

sã.o premiados!
DO VALE DO ITAJ�i__

Aimprensa, todo mundo o sa honra; a i m p r e n s a que
be 'e isso constitue um verdadei- orienta e que doutrina que cons

ro truismo, representa papel d_!'! tróe pela pregação diuturna. do
destaque no organismo social. E respeito a todos Os direitos e da
isso coisa repetida a todo o mo subm.ssão a todos os deveres; a
menta e em qualquer instante. imprensa, que se fazendo de juiz
aqui; ali, numa conversa de es- nas grandes Causas sociais pro
quina, na simplicidade dlaeia de fere sentenças de morte e de ea

.

uma' nota policial. na gravidade terminio aos que prevaricaram,
árida de um artigo de fundo. A aos que transigiram em beneficio,

·--------------1imprensa é um poder: eis o 10- individual, contra 05 interesses Dr. Arthur 8alsini
gar comum dos oradores que a comuns; a imprensa que é como ADVOGADO
saudam, dos literatos que a ad- a seutinéla a vigiar todas as ma-

m iram, dos ,pol,iticos que a cor- nifestações humanas no concerto Escritório: Edifício Mutua Catari
nease, Sala 15 - tone. t 150

tct.jam e do classico leitor cons- da sociedade; a imprensa que re-
tante ,qu,e a ocupa 'g'racicsarnen- pudia" e que aplaude e que fal Residencia: Alameda Rio Bran-

co. 31 - Fone. 1375
te nas fecundas reclamações a- transparecer ao atravéz nas pul- .......--------------

nonimaa. A imprensa
é

um po- sações metalicas dos linotipos, .a
der, ' alma, o .earater, a dignidade, a

O .hahlto da repetição fez com conduta dos homens; a impren
que esse enunciado perdesse, pe- sa , dizia eu, com muito mais for
lo sabor' da Intímidade, a esten- te razão, por isso que representa
�ão da sua .impcrrancia. Mas es- uma síntese, um amalgama, um

tia -ímportancia indiscutida e in comprimido de todas as ativida
discutível cão perde no tamanho des humanas, ha de ser dirigida
o que lhe rouba a trivialidade. e confi�da a quem, pela ímpeca
E assim sendo, não ha como bilidad� d� suas normas, pelo

'se deixar de ver Da profissão do previlegio de sua cultura e pela
jOJ;:nalista uma envistídura. muito puridade do seu carater. tenha
sérià. �o séda que, muitas ve· conquista1o o direito de invadir
zes: a grandeza da sua fínalida· .as esféras de alheias atividades.
de, escapa á propria percepç'lo Dir-se-á, então, que para a pra-
do proprío jomalista.' fi�são do jornalista, reclamam-se

verdadeir'Js super-homens! E per
que não, de vez que o jornalista
brandindo uma arma perigosissi
ma, que é a publicidade através
daletra de fôrma, talvez o mai
or poder de sugestão p os to
a o S e r v i ç o da coletivi
dade; g('za O previlegio e:x�p
clonaI de penetrar nas mais
rudimentares 1ntelfgencias. de
ioslnuar-se na ma.is deEpre
veni1a. boa fé, de infiltrar-s8
na sfmpHcidad,6 dos que SÓ
f()flDBm oplnll1o, Da opinIão
do' jornal.
Bastaria pesAr·se Da bua in·

teira respoDssbilldade o livre
Pll.SS6-pO!te conferIdo, ao jor·
nal que, no uzo dessa impor·
tallte prerroglltiva,fovade selli
cerilnooiossmente o que de
mais notavel e de mais eie·
vado concorre para 8. forma
Ção do esrater e. portanto,
para a grandeza da patrta: o
lar da tlimiUa.
Pois entEIo nlio será tudo

isso ou Simplesmente isto,mo
Uva bastante "paTa ,qúe ao

proffaElfonal do jOI'DsHsmo se

exijam credencieís de ordem
multa especial? E' Iacll com
preender-se que cs modelos
de caráter, de dignidade, de
despreeudírnenta pessoal, dt>

(Oonlui na 4a. pagina)

!�

Método para a produção
imediata do petr61eo
São Paulo, 6(AN) - A con

vite do Governo e do Centro
Acadf-mlco 11 de Agosto,
chegaram a esta Capital, c

M101811'0 da AgricuHuftl. os

chefes d08 Estudos Majorer>
do Exército, Marinha e Aero
nllutlca e outras autorinade!'
para fls8istir a uma demoos
'fsção pr9.tica de um método
para ti solução imediata dtl

produção do petrólf'o, em

DOSSO p fi í 8, aproveltaodo.
se o schisto betumin CiSO e

às turfas.,Firmada como um axioma a

paremia de que & imprensa é
um poder, decorrem dahi diver
sos importantes corolarics, den

tre 'os quaes, para o nosso tema I

cumpre 'destacar o seguinte: ao

exerciCio desse poder, que é a

imprensa, devem ser chamados
homeua que estejam na altura
dele;
Para 0$ rnistéres de todas ai

{unções S'ociaes reclamam·se in
diviJuos aptos. O governo ha
de ser confiado aos fortes e aos

capazes, p.ua uzar de lJma es

pressão do grande Vícellte Ma
d:lado; a justiça ha de êstar nas
mão.s limp:!s e Das consc;éücias
puras daqueles, que cristalizªi:am
em si, o. mandamentos iudisfar-

, çaveis de honesto viver; a {:lo-
"litica; corno ,f[nalids.de suprema
(lO pam-estar coletivo, ha de ser

conÇluzida por qUBm tenha cpl�
dêiâo através de muita c�i:lun.

.

ciâ ede muito aacrificío, ;f enfí-
brâturá rija do carater' e dt:

No Rio O comentarista
Ramos de Carvalho

corrente ano 623.930.000 dO-lsej6 um assunt» de SUi.Uu
lares em g!'sude numero de interesse nacional.
projetos crenttüeus. Desse to- A maior parte das forças
tal, 520 milhões são destina- armadas está realizando ex
dos a resqulzas .re guerra. per+enctas com prbjeteJa dlri
E uma parte não mencionada gtdos. Em diversos laborata
é utlllzade para trabalhus mi- rios, os C}E:DUstas estão em
lltares retactonsd os com ar- penhado em deeeobrlr os se
mas e apsrelh .meato para re gredos da eatratofera.pela Qual
sísur ás condições arüess {IS prl1jefeb dirigidos do tutu
em caso de ataque províado lo Voarão com veloctdade a
das reg Õt'B polares. superiores ao som.
A respeito das p xsqulaae. A n-aelnha estuda a possl-

cientificas pelas Ior ças arma iidade de mover seus barcos
das diz li ioform"lçfio: As for- com energia atomtca e o

ças armadas (lonl1aw nas pes- mesmo faz O Consetho Na.
qutsas e dtlsenvdvimento da clonai Assessor da Aureo·
etencía como parte vItal d� uautíea. a respeito dos aviões
sua organização. Esta declsão Entre os ofgtlnif!IDOS que es-
80 par da ínstavel situação tudsm a poseíbtudade de guara
muudlal, in:pil,rta em que li ra no Arnoo, figura o corpo
continuação deste programa químico do t xercíto .

Quem viveu estes amargurados anos passados de
ditadura e senbiu dolorido sobre sua personandade Q

tecto axflxlante das ameaças, indignidades e injustiças,
não pude mais a qualquer titulo suportar a simples a

proxí -nação de outra atmosféra de ameaça ou a sim ...

ples visão de outros beleguins da ditadura.
Somos urna geração cçm nervos estragados que

aspira como a unica e maior felicidade morrer sob um

céo de liberdades, sem transtornos nem ameaças ou

constrangimentos.
O Homem nasce, cresce, e dasaparece. mas sua fig

nalrdade é produzir algo de novo e dobom. Foge, pois,
ao seu destruo, atormentar aos semelhantes para re

duzi-los li impotencia ou -eomplasceneta para suas índ-
gnidades.

'

,

(.) nosso trabalho, os nossos horarlos no lar. 08

sentimentos íntimos do recesso de noseas concíencise,
tudo sofre 08 Itámes do encadeamento plácido da vida
e se devemos ajudar-nos uns aos outros para tornarmo
nos mais felizes e prósperos, profunda é a distancia
que nos separa dos nascidos para o mal ou doa que
apenas sentem alegria de viver entre a infelicidade alheia.

Dai a instintiva defesa social que é tanto natural

quanto justa porque dela depende toda tranquilidade
coletiva.

,

E' .:pe as ameaças sociais, não se julgam, senti-
mo-Jss, Eis tudu!

Mudou·sa para Rio Casca Pa. Antonio
Morte de um peregrino ao assistir a ben�ão

legues
cidades.

entre' essas dua.s

Misturas de farmha

Trlso
de

RIO. 29 (D T) � Noticia-se
que a Comissão Nacional do Tri
go subordinado ao Ministetio do
Exterior, não ('odentlo contornar
as dificuldades atualmente ex.is.
tentes para importaçã.o de trigo,
quer de procedenda argentina.
quer de procedeocia. ameri :aoa.
recomendou. desde o dia 19 a

adoçãro, �m todo o pais, da mis.
tura de raspa de mandioca e fA
rinha de arroz à fal'iuha. ,'de trio
go, Da oroporçilo máxinla de dez,
por cento.

.

A mistura de farinha de trigo
produz:da DOi:! moinho brasileiro},j
será !eita nos citados estabeleci�
mentos.

.

. .

.. �

BtUIEIIUENSE·]. Volar em Frederico G. Busch lor., e demais candidatos da UON ao
lutur�o govern'o municipal, é implantar I) clima de ordem e paz, em que Iodos possa
viver e prosperar dignamenle, trabalha,do 'para maior grandesa desle rincãl_
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A Diretoria do G. li. OLIMPICO. tem a súbida honra de
convidar seus associados e Exmas familías, bem como os BOCIOS

da' S. D M, Carlos Gomes pará o '�BAILE DE !!:LEIÇÃO DA
RAINHA DE 1948", a Se realisar no proximo dia 18 nos salões
do Teatro Carlos Gomes

A Diretoria do Olimpico, avisa, que 09 vetos para a eleição
da Rainha da Sociedade, já se encontraram a venda. tendo a pri
meira apuração sido feita nos Estudios da P. R; c. 4 no dia 5
,:om o seguinte resultado: 1. Iogar srta. Renate Bonnemassou e

em z, logar a srta. Carla Rieschbieter. A segunda apuração, dar- .

I"Orldéconcerta O' seu se-á no-próximo Domingo dia 12 ainda nos EstudJS da PRC4 Madeiras de construção em gera !I
'.
'. RA D lO?!? . .as 10 horas da manhã e ultima apuração no dia 18, no baile Forros .. Soalhos. IVlolduras� etc .

•
" NiÚuralmente só na oficina acima anunciado. Os interessados poderão entregar os votespa-" .

.
'"
f U N K E '. ra a segunda apuração até a hora marcada para a mesma no dia.

. Teleione 1337. ..

12 ou entrega-ias no bai e na últim.a apuração que elegerá a Ra-I \
.

>Bem instalada com instru-: .

h .3 CI b
.

d S
. B· L U I�V� E "1\1 A'U Sa· tll ta r.(....ltar·ln�., .

.

'

��r.loS de rnediçãc 111 a IJO U e para o ano e 194 • . 'I 1 11_ V i 1&.11.
-.', '

.. '

móderrtissimos. .- As meSé,S para o referido baile poderão ser adquiridas --�--
· : Rua f �.� setembro n'·.13 I com o zelador do TEATRO, a partir do dia 13. segunda feira

'vindoura.

. . .
.

.
�.

t't9AbE DE Bt.UMENAU

anwaeia é a alma do negocio

:94�amin��$ ;'�������t Tigre" Oferece;ase .. emprego :.
1 caminhão oleo crú "Henschel' .\ ;:s� � ,�i., �

OFERECE-SE emprego a perito-coutadcr 'que tenha conhe1938 � Cr$ 3°.000,00 •

• ;' i
', , cimento do sistema Ru ou Remigton. Preiérencia casado. Te

.

, "

Pagamento a vista rá casa de' moradia. com luz eletrrca. LOCAL distante 13 qui
d P

,

]
Iometroz de RIO DO SUL. Escrever, do próprio punho a;

f Cómpanhla Pabrien e ,8' pe I EMPREGO. Caixa Postal 20 _ RIO DO SUL.
, ITAJAÍ

------

TORRADOR DE CAFÉ
SIstema "Bolall

.

Vende-se um. usado
Rua Sã!)Paulo, 196. Blumenau Do ordem do da Diretoria, convoco os srs. Soclos de!;

te Clube para fi Assembleia Geral Ordlnarla li realtzar-: e
no dia 8 do corrente mez, ás vinte horas. na séde social,
com I! seguinÍf! ordem do dia;

Relatorio da Diretoria
Eleição da nova Diretoria
Assunto"! de interesse social.

Blumensu, fi de outubro de 1947.'
Arno Odebreeht

.

10, Secretorío-

ALUGA-SE
QÚ,i\.R".(OS no centro da cida
;de � e VENDE -SE uma màqui
na tIe costurar com motor.... ',. ,

·

Iuforrnação nesta Redação'

CONPRA·SE • PIA�O
Compra-se ;um

.

cartas com, o

fertaspara CAIXA 'postal, 102,
éll ITAJAÍ. mencionando preço,
marta e condições que .se encon-

.tra·o mesmo;

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

II
BAILE DO OL'MP!CO 18

f�ACOS � ,

ÂNÊMICOS
TOMi:\ii .

tmHa ff�USUU3l
(1�:ULVEIRA!' .'

�' �

Edital Edilal
Faço saber pue pretendem ca- Faço saber que pretendem ca-

sar-se: Ernesto da Silva e Ade- sar-se, Artur Panini e Adelina
lia Rosenbrcck. Ele. natural des- Davina Oliota. Ele, natural des-.
te Estado, nascido aos ::2 de [u- \

te Estado, nascido aos Iode 'a
lho de 1924, tecelão, solteiro, do- gosto de 19�o. militar. solteiro,
rniciliado e residente nesta cicia- domiciliado e residente nesta ci
de, fílho de d, Francisca da Sil- dade, filho' de Luiz Paniní e de
va: Ela, .natural deste Estádo, d, Anna Panini. Ela,. natural
nascida aos 16 de fevereiro de deste Estado. nascida 'iOS 22 de

1922, dornest'ca, solteira, domi- agosto de 16áS, domestir-a, sol-
..... ' O Arauto das aspiraçii6s ciliada e residente nesta cidade, teira, domiciliada e residente nes-

.

.

.

tia naja!
.

filha de Conrado Rosenbrock e ta cidade, [ilha de João Oliota e

'. '. ;� FUNDADO EM: 192/j - de d, Alzira Rosenbrock. de d. Ida Olicto,
.

;

Diretor..Res'jJonsaVE'.l: . Apresentaram os documentos Apresentaram os documentos
.

Dl!". AehiUel$ Saaslli'ti !xigidos pelo artigo 180 do .Co- exigidos pelo artigo 180' do Co-
Diret;or-Proprietario: diüo Civil, sob o n.o L 2 .(: 4. <ligo Civil, sob o no 1, 2i e 4.,

. Dr. Afonso a�l.sini v ,

. RedaÇão e Admist.ração Si alguem tiver conhecimento de Si alguem tiver conhecimento de
.;' !',RUJ_ 4 DE FEVEREIRO 17 sxísttr. algum tmpedimerrto legal, existir algum. impedimento legal,

·

.
.

.

�
'.' .

acuse-o para os fíns de! direito. acuse-o para" os fins de direito.

':,e·1){ P E O 1 E N T Bt E, p�ra constar e chegar ao co- E, para constar e chegar ao co ..
,

nlre'l.ió TlJl 1436 H19'J �. uel;encir nhecímento de todr�s, lavro o nhecímento de. tod?� lavro o
-. ' � .'

,
.

. '1099 :.. Assináttn'Íisi 1099 presente para ser anxadOi no lu� pres?,nte para ser aflxado no !u�
Publicidade, 1093. gar do costume e publicado pe� 9ar do costume e publicado pe-

lá imprensa. la imprensa:
.

Blumenau,7 de 10 de 1947 Blumenau, 7 de 10 de 1947.
Vitorinc Braga Vitorino Braga.

.

.
Oficial do Re,gistro Civil OfiCial do Registro Civil.

9 de t o de I94'7
.. :" ,"'

. ';" ":., ,

.

.

,

�:'-;ljlji§i'f�{iW��l<r���im���Y��

I·· SE.U RAD10 PARO U ?
" A IMPORTADORA MERCANTIL LTD,A...,-comunica

a08 seus crsuotos fregueses. que está p::,rfeiíamente
e pare lbs da para qualquer concerto de RADlOS,
sob fi direção de competente técnico ... indo dí reta

'\'
. mente do Rio de Janeiro.

Dirigir-se li IMPORTADORA l\fERCAl'.TIL LTDI\
Rua i5 de Novembro, 14$4 - Foae, 1054 - Biumen. li

Socfeoade Beofliciadora de
aãelras L�'��

Telefone 1248 - Rua 1 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral
ForTO POHJiBta, Encanioneira« de Qualque1' Espécie

Alinhamento, etc. etc.

Esnecialidade: Soalho Marca Strob

I Exportadora
I

$fock permeneme de:
da f"'aueiras

e le Iro Elilr

Arillado em ltoupave Sêea

o J E e em todas as noites, R I R

corn 8 iduca e seus comediantes

Haverà onibus
.

antes e depois
d a
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& elA. A o V o O. A D o 5: !
- Fone. 1201 .. Biumenou Dr Max lavares �rAmaral �

I!,''k.r
..
A.lVIE

... S. D.E.. U�UNl>:.;.S.i�.P.'.·.,l.e.�J(R88uea.r e albn_min.a)
-.

:

.d
..

8 ,*,.'diID.e.. uto,. QUal.itativo. comP.let.o com dosagem 'I'
Dr. Arthur Balsini

�:,_1.. �,' !,<;. �.• '

e Ioretos , rosíatos acido urleo, urea etc ..). EXA1\IES DE FEZES: completo, pesqurza de amebas. flagelade Escritório: F ua Bom Retiro n r. 2, r
' arda. _. '_ 11

ovos de vermos (I1fetodos .de enriquecimento) digestãO: carne, vegetais; pesquizas de pus, sangue oculto etc.

I
Fones: i I 5°- i 37 S �

EXAME DE SANGUE: MALARIA-àPesquiza de Hematozoaelo de Laveran, forrnes agudas e croni ·

....._......--=�!�!ElLS_j}Ii&lli§!§i1,==,._, .. ,.�.==="ieas, LUES (sifilis): reação de Kahn, Kfine, �leillecke etc. TIFO: reação de VidaJ. DOB�m De: glicose, acido ui-i

'1
. ª���êf.l�:E��!§'��E���l;!f11�·�!�::i]!�� . i. ��lliG�};T;u:�r;'=_J"erioscopico. r�ação.,dé Kahn, Pandy, Nonne Appelt, etc, EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de bacio • J �=';ffi'::O��o1':;rr;;::.:;=",c"is;::,:-=;,",1.08 elcool .e acido resistente!! (Hansen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, d08:1gemde acido .Iatico, acidez livre e combinada em HCI- Pesquizae de sangue oculto, piocítos, hemáceas•. EXf\ MEDÊ lJLCERA: Ultaamícroscop;a em campo esorico: pesquisa de éspirochatas Trepónema Palida (aifihs),
O Laboratorio se acha instalado .pnraJazer cultura de qualquer çermen e auto nacino... '

Apedido dos srs. Médicos fazemos colheta, de mattâal á domicilio
Fornecemos laminas e recipientes çrutuiemenie

D' t' """-i"!i1V' rn "WiílIIl- ri .�_

Ruo 15 CG\ Novêmb� 588

Departamento de Saúde Pública do Estado

Centro de Saúde de Blumenau

A S S LI fi t 0:-
'. café torrado e moido

Blumenau, I de outubro de i947
AFONSO RABE Chefe do 3. D. Sanitária

, Adornos para Natal (Christbaumsdmwck; 1Bonecas, diversos typos • Castiçaes para ervore �'Jilta! i C�:';:::"2ZrT2':LT;:Z?;Z::�:;',j;f,�I;:;,l:'2,'}:;\::;;
IAcessorícs para Bicicletas - Torpedo! (cHupr.etos � ne�óc�u�Hc��nà�r.:�e��t�����!'I1��Pecas Torpedo Suissos de tudo. Divurguem, publiquem

F. DOMNING _ Timbó -' Caixa postal, 10 e anunciem ri,' it'visia "Expan
são Econom \::1" cujo retiatur e
organisador. ProL Jonas de
Araujo Abreu, se acha nésta
cirlràp .

......= ....... "<��<=-.....;:i.s:t.�==�-==..::..,,===

'"

rca
.

.

Au'o.nobilistas ,. Atenção
Dr .. Paulo Mayede

-"--------------. ii,;
tJôpe ADVOGADO:

Dr. Ayfes Gonçalves
Rua 1" ce Novembro, 415

J": andar-Sala I

(Altos d'A CAPITAL) -
----. '----.m�

&5

disposição a OFICINA ..WIEDER-

Medico Especialtata em

doenças de Crianças
e da Pêle

Censultorío - Travessa 4
de fevereiro EdU. Peiter

radiadores, latarias etc. - bem como soldagens de qualquer
espécie.

',Serviços prestados, por Técnicos·,

Doenças de Senhoras -- Cirurgia
Partos

Consultas das 8 as 1 1.3°
e das 14 as 17

Rua 15 de novembro [uto
ao Hotel Elite

Telefone provisorio 1063

'A Diretoria do Clube NauHco tem s honra de eonvl
dar os sr s. SOCiOR e Evmas, família para o baile scolal, 8

realtzar-se na noíte de 11 .do correr la mez.

Blumenar, fi de outubro de 1947.
A Diretoria. Residencia

Rua Paraíba No 8
.

Telefone 1288

Dr. Arão Rebello
Advogado
Esc' l 'I lo

Alameda Rio tk'iDOU

Obs. Pede-se ii apresentação da carteira de BOCIO
, 'Traje de p.81 selo

.

..

M�sas com o zelador á razão de cr$ 25,00
nHWW

I.fabrica de Tinias
'" 3lume'Ddu L�da.

Tintas. e Verhi.�e5 ;;. Material piara.'.

'Pinturas em Geral
Tinfas

..
,

em hishagàs uaraartlstas
BLUMENAu·.··� SiA. CATARlNA

Dr M�Q. n
. ,

CllnlcB·geral. J S.,l8ctaUsta
em moíestíae db garganta
nariz. ouvidos e olhos.

ConsoHas : 10. 2 bs. 9 15· 17 fls.
BLUMENAU • rtUA PlAUt, 2

-�
t··...

�.....
9a. ACHILLES BAlSIHI

ADVOGADO'

Rua'Paran' 31·A�Tet1436.

.BLUMCNAU

(ompeienCla fl,OfiSSiODftl
Rua .. 15 de NóJembfO. 596

.

or

Medrao asalstente do
HOSPITAL SANrA IZABEL
Clinica Medica e das creun
cas, partos e operações -

Radindíagnostteos
-0- BLUMEN.\U -o_;

� edico
d", "i� sr') at Sta. �zabd

.• !.IJrtEi Ir' @.ÇÕ<i:ltS
C ...iNICA GERJ...1

-------_ ..... ,.�-,I.-.-.�- -
, I

(ÂMARA
em Doenças

Dr. RENATO
ESPECIALISTA
de Senhoras e Operações •

CLINICA EM: GERA

(Varie ia - Ondas curtas]
fone, 1226 . 1433

Oj erações nos Hospitais
BLUMENAU

\ 2- tabellifio NOBREGA
Edilicio da Prefeitur�

E.scri.;ctJ,ra�. J:ontractos· ....roeu
raçÔQ8. protasto.8 de let-.:as

éQwpra e vElilda do
.

b::omove\0,
'. t;;g�Q" d.v c.Uvi.QQ, �tç.

�..__�_ �/iç.() pCl11J(,;:!'a
"

onífü��

. f
,

I
I.
I
r

<: �
.

ResJs_tE:[ih�3 e de fino Ge{$fe.ae
mente ,6 Modelos pare: to�

dos 05 tomonhcs de posta;;
e fichai Q Gavetas que COiD

rem suavemente GO leve to.

que das mãos " Os orqui
vos .

Fiel servem bem tôdG;1
timo exlsrêncic.

MÓV��S �� t�ÇO
f E �Il. S3 s:

Ruo, Maria Marcolinc, 64.0

'R""G;Fon,, 9-5544 - 9�S545 - Só., Paul;}
�::5Z�,,;m
Angrd

DistríbuiõOY'€HJ ílfH"a
O:!i E.sttú:lO!3 11 (} Pa'r�ná e

s. Catarina

Pi(Ss��ci�U� 11', m0!� lhti�.
BIUD-h'lnaM � RlH'! tf,í oe !'\f'M,
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ma politico de, Blumenau-co inua II
está com ii sua

.. -chapa, de cand" aios' cd'. .

.
.
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li!

II
,1 'I União De
,
T Indica ao altivo e valoroso eleitorado 'blume-

'.'1..

'

nauouse seus oandidatos às próximas eleições mu
nicipais de 23 de Novembro, certa de que" mais
uma vez n08808 eleitores afirmarão Das urnas seus

,I aneeios por um Blumunau democrático, uno o fortes

. * pára Prefeito Municipal:
w
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, I

:+ Para Vereadores:
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acrítica lacional i
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A ética profissional do jornalista I S � C r i I e .u i o(Conclusão da La paglOa) pela santidade ?o mo��vc. ,Ql!an-I Mutdad� umil imagem
.

. .

do, �orem. ao invez 111S:W: pr;- t, (t d �Isuperíorldade espirItual, de domina apenas a especulação oo I
aa ii ..e f41

CUHUftl, de saber e de Inteli escauâalo, a ambição material joinvílle (1. de J.) - Chegougencís não existem em tão .íe {abrir cases sensacicnaes ] ao nosso conhecimento a noti
Grande nmr ero de modo fi se nara maior receita da em preza. cia de haver sido subtraída da
poder eno,.> ntrfil' um deles o jornal deixa de ser o iustru- atedral certa quantia em didentro de cada jornal. Nem menta de uma liberdade, para nbeíro que se achava depositadanas outras esfêras de auví- se tornar numa verdadeira In- num cofre.
dadas humanas eles existem dusteia, a industria da infamia, Tambem foi mutilada uma.de sõbra. Junto ao �omem contra a qual as leis mais rigo- im?ge� de São- Judas 'j.'hadeu,está sempre o detetto e o tosas ainda não serão 'suficiente- ali exrsren te, da qnal foi retiraerro. Aproprio eoutígencia hu mente rigorcsas. Para a Indus- da uma das mãos.
mana é um obstáculo à marcha tria da infarnia, leis infames leiS ,Não se sabe se o sacrilegíoda perfeição, que caminha na que abrindo uma excepção a t01 cometido por algum devoto,razão diréta da humildade e da todo o sentimento de beziigui- para te.I: em seu poder uma P;U"renuncia, predicados que. rara- dade repilam a estrema baixeza te da Imagem a quem se azri-
mente encontram, pára se con- com o estremo castigo. huern grandes milagres, ou' se,gregarem, a delicadeza psiquica ao coutrario, foi a mutilaçãode um Francisco de Assis o JARBA3. praticaja por algun malfeito rmaravilhoso trovados do Cantí-
co di Irati solo.
Ha porem, para contrabalan

çar todos os defeitos e as fra
quezas e as paixões de que,
como a totalidade dos homens.
não podem fugir os iomatietes,
aqueles -principíos rígidos e pu�
ros de uma etíca que deve se

enfeixar num codigo de honra'
O panorama politico de Biu. lançara candidatura do sr Do- A erica profissioual do jor- Deverá exibir-se segunda-feirél. r tro da dança uma arte cerno semenau continua um tanto coo- mlngos MaDuel Borba para o

nalista é o filtro de todas as di" 13, no Teá�ro. Carlos Gomes, I e,:,idencia neesas produções ufuso. O UnlCO partido qll.e está CbT go de Prefeito. Mas, como ímpurezaa, de todos os males, o celebre bailarmo de caráter mcas ".
coro a sua chapa de. candidatos diz a voz do Povo: Gato as- de todos os bacilos da perfídia I aUlit�iaco Hatald ,�(reutzberg. Montreal ("The Press"y-"Acompletamente organisada, é a caldo até de ague. fria tem e da perversidade, que, .de .

for- co�slderajo pela cntl:.a co TIO a arte extraordinária deste altistaU D
.

d P'" D
.

ma nenhuma, davern atlt1glf as mais elevada expressao de arte fez brotar um entusiasmo euor-

. r, .N. me o. O S é conhecida-
d da ,>O· Sr. Frederico. Guilherme mente golpista. E o sr. Domtn- colunas do jornal, as quaes, a .nça

"

me na sala e os aplausos acorn-Busch Jr.. homem ponderado e gos Borpa é O tesoureiro do quando precisam atacar, quando Vejamos o que dIZ a l::,pren-
.

panhararn o programa até o. fimde grande experíencía, queria, Diretôrío locai do PSD. Nia- necessitam agredir, quando pro- lia so?:e o grande artista que Harald Krutzberger vira á:jantes, de anuir á sua candida- guaro teve noticia da renun- curam acusar, o façam, sen�(1 nos �lsltani,/ie�tro em br,eve: .,
Blumenau contratado pela Em�'tur a, 'conhecer os cidadães que ela do Sr. Borba do PSD., nem baseadas nas provas as mais ChIcago ( Daily Herald,): -' presa Buech pela im portancia de. .. .

PSD II. d
" concludentes e as mais insofla- As dan.ças .mab. finas qu. e. Chi- 20 mil cruzeiros e :wa apresen-

viriam apolar o seu governo O • S • ue emItIU.
O

.

Imunicipal, E talvez o eleitora'do Fala-se, até que à candidatura mal/eis. pelo menos iluminadas, cago ]anJals VlU. pÚb lCO ::.- t,.ção sem duvid, constituirá um.deva a este fato a faculdade que do Sr. Domingos Borba. se é real e lIísi \lelment� iluminadas plaudía com freuesL" I dos mais e.1.pressivo acontecímen-lhe" e dado de -conhecer miuu- qüe se torne efetiva, não pas, Shanghai ("Tribune") - O mai- i tos artísticos destes ultimas tem-clo:.amente os homens que (lis- setia de úma manobra do P.S D.. M d
01' no seu estilo. Os aplausos era I posoN ovlmento e tropas na uma tempestade."putam o seu voto. o momento opor�ll1o o sr,A atitude do· P.S.D. já é bas- Borba renunciaria e recomenda- fronteira 'Grego lugoslav� Tokio ( "The Morning" ): - VENDE SEtante mais difícil de .

se enten- ria aos trabalhistas a votar em "Kreutzberg viu-se obrigado a
'-

.- .

E c . .

V· .

H" á d .A.TEN.II.S-0s ]·",...."n.<11·s desta repefr todos os bailados. Um

I Vende-se. por motivo de .-ia-
der, ra perLeltamente compre- ltor t:cmg - o man o M..� v a

.ensivel queo P.S.D. aproveitasse céu. capital anunciam que 10i ob- verdadeiro ecitusiasmo do públi- gem vma MAQUINA 'SINGER'.

f.\ d t' Id.1i co," ! para Sapateiro. Trat:<!r com Eu-imediatamente a oportumdade O ato �'que o Sr. Domingos sanada desusa as a lVl sue f.
d t' S V't B' b' .

t h'd de tropa .. l·u:::osl"v"s"o '."n- Viena ("Neue Freire Presa"): elides da Silva. no Grupo Esco-e comprome er o � r. 1 ar ar a e queremls a COrl eCI o e, ,.." � .. n .. lv

G _uA mais sensacional de tôdas lar Pé'0rO II.H.ering. como ,candidato ao car- como tal, taciimente poderia a go da fronteira da recia com
---------�---as dança." -go de Frefeito. O que não Se vir ui5ar. os metod.:.s de seu pa· a Iugoslavia.

" compreende, porém, é que osr. trono Getulio. Por outro lado, 8 agencia Budapest ("Pesli.Hil"p") -

I

t-hvens e (hhlVaS arUfidaisVitor Bering aceitasse a sua A pergunta de tGdos é: Seria noticiosa (lUcia\ informou que ramais se conheceu ou viu den-
candidatura, sem, pelo meuos, possivel que o Sr, Domingos noventa guerrlheiro8 proce- Rio, fi p.gencill NacloDR1)conhecer os homess que, pocven- Borba. se preste para tal :na- dentes do tenHol'io bulgaro Telegramas rethlos ,- o médico brl.l&ileiro Fl'e·tUfa,. viriam apoiar li sua posai. nobra? atacaram um posto frotelriç0. BIsn�2nau 7-10-47. dericQ de Ma.co, residentevel gestão. O Sr. Borba, ou o· futuro acabàndo por innendht-lo. �m Arál'BqIHlra, que proVocou.

.

Peto que se sabe n08 bastido- no-lo dirá. Um bando de guerrilheirofl Peço - vos publicar no vosso recei1h�·mente chuva 8['Uncialres pohticos. o Sr, Nobrega na') gregos foi extermtnlldo em conceituado Jorn1.1 os lelegramas anunciou qllH em sua pl'üxi-tem grande confiança na

forçai
D E M O C R A T A. Lamia, a 160 quLometros de retidos nesta Agência por inSll- ma experiencia irá prOVÚCtl."--.eleitoral de seu partido. por isso Atenas e as torças do goverllJ ficiencia do endereço - torm8cào de nuvens com �'tudo emp;eead� tudo para obter apreenderam um depeJsito de Artur Roeder; Brullo; FraJJc:sCO auxi!ió da aviaçJi.o e usaodo

.

o apoio do P.R:.P. e do P.T.S.
_ viveres duficleote para abas- fonseca;Hatty Thíde; J 1ão Rudlf; IH' liquido com nitrato deIsto, naturalrr,ente. importa ero ExplOSãO no Quartel te(}�r uma· brigada dUtallt .. Nelson Vieira: Socita; Tom<lntiui' prattl. De Marco se conside�eonfessõe� na chap:_de vere�-l quilhe dias. WippeL ra c p:-6cursor df.l.8 expérieD�Ç!ores.'ferlamos. en.ao, a

eXPlt_\
General de HaUa 11 ••61!_1iI!I__;;;!!2l!'lW!ij!liW!lI_�:Iili�iIli.!lii!;�jã����J

cios com a chuva artificialcação na demora de sua apre- .

poig declara, suas experieIlc.seDE'·téíção. :.
b"

.

"r"m, tom JERUSALEM --egundo 8e. � cisa se realizaram em 1933'. SS6 mano re. pv 'O , '"' ,,-o

C
li �-Ci-fii--.lf-�""'.....C!1-�-�-1Il'o inc.únvélllente de Bubtrátr Dol.icia membros da "Stern

as o 1 r Belo Horizonte (AN) - No-.ao eleitorado a; faculdade de \oang.' fizeram explodir o
.

.

' JI. tiChH� ílfwementes do Tri-cÍ)Uhe.CN' b.ém.. ·.· •.•·.8 conduta dos Qua.rtel Gl:'n.·eral da policia em
!wglllo Mineiro dfio conta docidl:l.dãos que disputam o seti Rena, Ao que se stibe 08 ter- DE ALFREO GOSSWEILER grao(ie exito nlGançado pelo·voto pude Ser no entretanto rodstas fizeroID uso de um
S<"fvlço de Fomento da Pro ..que'o PSD. atépreUrl1 aeixaf "troH" por onde rolam um
duçliu, o qual eRtimul'i os ia·.. uO eleitorado hl�nol.' tempo barril pesacia cl:rrga de expIo- OFERECE:
vw in:res da regUlo a cultivaI:'l'oBtHve I, afim de "evitar um3 sivos. O sinistro coincidiu com

CAMAS PATÊN'tES _ COLCH ôES o iriga. Até ugara qu .lreDtaanalise da .condufa de seus a aproxlm8cão da pdlestina campos 116 cooperução ja fo�candidatos. Quem sabe Já? de outro navio de refugiados ·CAMAS PARA CRIA.NÇAS ram Fundados pelo referidoO PRP, ao que parece já jUdeus que teria Ctuzl:ida on·
Serviço, acred!tando-se (ruehipotecou solidariedade ao tero os Dern€>los. Cerca de 10 CARRINHOS PARA CRIANÇAS em U148, os triticultores -mi:P�D. Nl.l.tura)m8nteI·ão fLlI sem pesao6,s morreram Boterrada& (os noveis mod€!los da afamada marca "ARMA" neiros cOllseguirão 8 fwfrlCO!lcessões tavora'leÍs aO PRP pelos escomhros,e 44 ficaram record de SB8S!:mta mil tau4,-que o partido do Sr. Nobrega l�rldaet muitas das quais 138

.

rua 15 de Novembro, 1226 '" ladtHI. ND caso de serem dln"recebeu o apoio.
. '

tao gr�ve. "

" (ao (ado," da CASA RAptO Pll0r), Hrrnfldus €íilSt:lS clfras, r;lliJ�Ê!u PIB. ao que estamo81n-t'
A Irgun ZVRl Leumlchamou Gerais será. o primeiro Esta"formad�. �ontl'ari�ndo os boa" a si a r�sponsabmdade do do brasileiro a se abastecer$O� }lllC181S, esUUH\ 'tOgH!\iH\Q aleutado.

'-, ., i,�IIitlliii!ll,il!.';_1iII2�.i!lllld.,1_.IlIllIl�!iiL!l'I,.ilf!ljlIiJI$IJlI.illi.U;.,ill.',':iI[llfiIIl••ii'ili&illlflllill��!I!I!illh.'�!íIlll�•.11,11'.1'.111'1_.11'1. d�sse c::er�aI?
'

Frederico Guilherme BUBCh Jor..

Dr. Affonso Balsini - Médico
Hereílío Deeke . Banqueiro
Dr. Herbert Georg - Advogado
Dr. Gerhard C. F. Ncufert . Engen. Químico
Heitor Ferraz - Bancario ..

Siegfried hoeltgebaum . comerciaria
José Moríte - Operário
Max Jaeobsen - Farmaceutico
Waldemar Selka - Coul.erciario
'Emitia .Iurk - Funcíonario Publico
Carmellndo Bogo - Lavrador
Antonio Candido de Figueiredo - Comerciante
Otto Heiiníngs . Iudustrial

Exibir"se"á em Blumenau o mais celebre
bailarino de caráter do mundo

A's urnas, cídàdãôs, para a Vitória de Btumenau!

Segunda�feira a apresentllção de Harald Kreurtzberg
no Teátro Carlos Gomes .

Nos bastidores da Politica local

.�
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