
lu st i ç a [ I e i t o r a I esta
I

vigilante e a t e n ta !
'eu/hum cidadão, uma vez alisladJ, pode deixar de votar .. Declarações de
1'" sr, Dr. Oscar leilão9 Juiz de Direito da Comarca
!

,

A democracia sempre teve ini-] iniriararn ema campanha de des.

i migos ferrenhos. Inimigos que a cré.íito e d-smorahzacao do voo

,
combatem e hostilizam á surdina. to, unica e poderosa arma com

afim de que o povo jamais possa que o povo se defende rios eles
desfrutai das liberdades funda- potas que procuram escraviza-lo.
mentais ii que tem direito, asse Dizem eles é que «não adianta

guradora.s de uma existencia m- votar », que, c o voto é uma bo

dependente e digna: que procu- bag-em � etc, etc.

rarn solapar seus alicerces por In felizmente, não f.j ltam idio
meio de ardis os mais subtis, tas que se ponham a repetir como
quando não o pode-ri por meios papagaios essas palavras, COIl

violentos, tribuindo, dCEsarte,embora ina-

Agora mesmo estamos asais- dvertidarneute, para que muitas

�'ndO
um

....
dOS

.. m.aiS.
engenhosos dd"."dãOS

se tornem. descrentes

stratagemas de combate á

in,,-,
do valor do voto e deixem de

ituição democrática Interessan comparecer ás urnas.

dos no naufrágio da. democracia Ora. o que os ini-nigos da

Democracia querem é justamente
que o povo deixe de votar, pois
só assim poderão traze lo f'ter

narneute acorrentido e supeito
aos seu 1 muléf cos r1eSk"ll ics,
Daí procurarem, astuciosamente,
desmor.rlizar o voto, fazendo
com que muitos deix e.n de exer

ce-Io e faltem, consequenternenre,
a um dever cívico de transce

dental importancia
Nada mais justo, pois, qt,e

cada cidadão consciente procure,
não só deaincurnbir-se dessa obri

gação, como combater os inimi
gos tio voto e da democracia,
tendo em conta que é justamente

o voto que faz uma população] que cada um cumpra o deve!'
ser lernbra.Ia e b-neflciada pelos do voto, eerabeíeceudo peal.di.
governos (> que est es mais se dades para os que faltarem. li.
l cmbrai ão e mais a benefieis rão este dever,
quanto m"ios for seu ete.torado. ,;\'·Afim de qúe ...... bhJm�!U�-

CI
, .

inteira autonornla na oetentaçãc pnllUca e barmoilloia
cooperl>cllo administrativa CO!}) 08 P deres, coD@Httildoa'�
eis ti. formula que fi UDN de Bíutneuau adotou para o iH'O�
xímo pleito, dando EH!Sf'jo. assim, que Dela pudessem CO.QHIU'

DIAR'O P\ATUTINO
todos (18 blumenauenses sem qualquer risco para li djgQl�

_ _, '$_ =�'.... 'G 77
(jade NProprla q ue, afinal, é de todus nós.

.

A
eeessitaudo h0880 muateíplo de uma rellovação dOI!

. r d pé.s a c1i.beça, Il�hamos, nós 08 blumenaUeDlJe.s. que e..aillt
, Id d·

VIr' U �. CZ a. t�llel� 80 p.o�erHi ser perfeita si não Uve88�moa 'IUslqlJ.ef'I e Cl a. e se re lIr-am Itgaçao politICa com as pessous reSí.lOIlS8vetli' pehã ueca-
si O cr-ime IZ a traiçã.o t Ileucla a que chegamos iofeli2 mente, E taso é l/is noUtra.!

��������������������������s_a_-_o�_P_,�e_�_�_�__o��!�� �i���i�ue ��� IDesmoa�lm. que nem pnc�a�t d�:
ARAUTO " DAS ASPIRAÇÕES DO VALE _�O ITAJAi Quando 8� conheceu o resultado dauJUma eletç-ió. G-

-- - qui, e.elv1i.irttm-se U8 esperanças de muitos j1gtittOfS$ "'. p!Ul
de dOIS-biCOS que restaram desmaceradoa. B desITa, e.atão
11 preo, upução constante .destes lol ii conquista de�;um 1\.
corrío com li UON, 0:1 Sf'JIi. 8 tlbso1Yiçao dü' 8thu� ann..

hlume.oauense .y'll� h .vlam revellido. Lembrtl�o·oo. lÚDdl
do grito de mliSerwordla que potoavam: •. Voce.s," agora, qu.e
rem enc�star-.nos á parede!' Nos conettlameà. Blhlaçao cU�
zeudo: "A UDi\' tem uma missão a cumprir até (I ii:m:- ali
autonomu... poüttca de f.HumeD6U. Oom este obl�t.V)1 4J..&IQI
quadros estilo ehertoa f;l todos blumenaueose.J'!·

.

Nilo potlta ser de out�o morro, naturalinante�E ai � ..
(ConclUI n_a 2a. pagIna) , .
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ILUMIlIIAU Terl a-feIra 4 .'. de Novembro de i9ltl. � Dr. Acblliss Bah:lni DÍwto! R.'l8P=8.v�1·� Ihll XKIV rir. 38

,
'

liI politiCá paulista co linDa agi ..
!
tando as alias esfera administra-

o

-

_. :

livas - O acordo Vargas·Prestes EDITil
o Doutor Oscir leUão. Juiz Eleiteral da di, 100 ...

BIlUiu�ném Estado de Saola Calarlal,
na ',rma da lei etc {J

' .

FAZ �l1ber que, de comtormtdeue com
-

li ,resDlcq4O
�,iS2 do Tribunal Superior Eleitora! e a Letn: 8$lte 6- 1e
Setembro de 1947, rOl'8� registrados 08 8éguJnt�.1il n�éS.
como ca.ndldatos, respeuvament� a08 ctlrgoB de Pref�Ue e

Ve�eadôre8 n unlclpals, para,08 municipio8 de B!llllle.Q8tl
e Gdspar, que concorrerão a j proxlmas eJeJçõ�,_ mU&1cl�
ps.!:! de N .vembl o correntp: _.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO em Blume,Q,8U
Plit8 PrefeIto: Móx ViclOr Herlog. Plu'a � .. Vel'ead.ore.:

Artu,r Rube, ensaio Medeiros. EriCh Haertei, Erwln' M-8:lutke.
Er",�1O Z[lstrc.w, João Durv/;!! MUtlller, Uoberto LeopoldG
ColIn, Leopoldo Ferrari, Oscar RU8digor filho., Riéarjo'Wu�
18" Teofl!O BtH'GSr:1o Zt1lJWZlJy, OullbtH'me Jensan e Will&il
Luiz de Freitas Melro, •.

PAR.TIDO SO �IAL DEMOCRATA em O&.8p,u:
_

Para Prefeito: juã,J dos Santos. Para Verei:u:1ol!'4\}l: Ro,
JOUO V!{,!r8 Pamplúoa, BernardlnD Pamploo8 Sobrlnbo, Ber.
thOid.o BOfl.lhllUsell. B_eroB rdmo Antooto de Souz i' He!1dq.tUJ
Porclno da SllHI, J03�_�.qt�1 e Jor,� Eltehno do, �il'OI.

UNIãO DEMOCR�O NACIO�AL e"W Blume.nâu
PtH6 Pref'3lto·. Frederico Guilherm� Büf!éliJoniôr. Pà�.

Vere��ore6: Aúto.mo Candldo de Figueiredo. OUO.-�8DY:t.IDgt.
He.rclllO Artur Oocar Det-ke. coohectdo lambem o_f)€1l'

.

Het.
tllH .. Det ke; Herbert Georg; Dr., Afro!ltOu. tiatllinl

.

Hó1iOf
Ferraz; 5ldrte<l HdeHgebaum; Gerbard Carlos Ff't!nei�oo
Neulert, cODh�cldo por Oerh 'l'd. C. F. Neufert; Jo�é -M'litrilli�
Mux JIi�(Jb,el), \Véildeooal' Selkt; Em,Ho Jurk I} CarnH�lo
Bügo, t�[J!oern coahectáo p_or Catffl6lÍndé) Bogo.

.

U�IaO D�MOCRATICO NAClONAL. em Gtltl,pU:
.

Para Prefello: João Batista Bedt:schi, Para Vereadoce..s:Jul'te
Sc�ramm; Jose Beduschi; Rudolfo Augusto Schmitl; Lui� fflur
2:01; Pedro Oer�ldo dos Santos, conhecido tambel1'f'por" Pedia
Geraldo Santos, Braz dos Samos. conhecido lámbetn pOr, Brj�
Toledo dos Santus e Marcelino Faühini.

..

E, .para os efeitns legais. manda 18(1(8( o. presente \Ednat.
q�e sera afIxado no lugar �o costume e publiCado !IH forma -dtil
lei. Dado e passado nesta odade de Blumellau. aos uis �-'do
mes de Nl.vemb. o de mil novecentos e quartO a ê'" s�t.t'.

-

Eu
Ass. Luiz Schramm, escrevi e subscrevi,

. ,.'
Ass) O"car Leiião. Juiz Eleitoral da terceira Zona.'
Certifico estar conforme'o original que foi afixado no: roi1u

costume, do que dou fé ..

.,

..

Blumenaut 3 de Novembro de 1941

j, !

Rio (eH) - o depu 'ado JO- tornár mai , i-Ltiva a colaboração ta fêz as seguintes declarações:
sé Augusto, Vice-Presidente daUDN c .rn o Govêruo, vença -"Não é exalo. O sr, Presideu

da Camara, falando Bt ore 6 quem v- ocer pfi São Paulo, Ct- te tla Repübtica não podia nem

união Getulio Pr esres, em toro rilo cu Novr-Ili, "a politica na- me deu entender Que precisava
DO da candidato do PSD pau- cional n11J!iJ":l detímtivam ente de qualquer manífes'ação pes-

I

-aL lista. disse: 'depoio;; das dêiçÕêS de São suai de minha pa te sobre�que-
·v, «Reina confusão, manos Das Paulo',' Ile documento, O Chefe da Na-

nOBsas bostes. A UDN co[}'!I· Hit.) (AN) - A P 'opósito das 1 ção já m'! conheco bem e sabe

nua unIda e firme. Apúítm'l! noticias circuladas. segundo as que não me cumervaria um mi-
l tudo que estiver deÍ'itro <1, lllJ:Jjs o sr. Presidente Dutra te·' nuto siquer no cargo. que me

l' constituIção. Nada cODtra ii lia t'xigidD do ministro Costa confiou se meu par�ldo e eu

constituição.» Leto. defiriição ante. a situação pessoa1mer:te nãIJ eS:lvessembs

Para o parlamentar udeni�- pJlitica de São Paulo. criada idei1titic�dus CGI11 sua orienta'

ste blihttlllo. João ·'�el1ães, ,
fi pelo manifesto lançado pelo sr. ção p lltica e solidario com sua

blisÍlça .Getulio e Prestes é Getulio Vaq�as. o sr. Cosia Ne- pessoa e seu R,'verno.
renomeDo explicave!. «SElo
dilas forças que tem um uol· Se·raOco objellvo : aniquilar 8 .or·

.

delll h: gal no paiz»
O deputado C!lfé filho; a� RIO (A }J) A maquinaria ag.i- ede com a maquinaria ailquiri-

nuncial\do que ia (leupar li cola adquirida pelo Ministério da da dos recurSal! orçamentados
tribuna pl>rll definir 8. posl.-:ão Agricultura estão cheganJo a por· Jespectivos.
de sell partido face aos, ulti- to;, [l<,c�(:mais em pequenas par-
moa licontecimentos, ajuntou tiflas. Deri'se materiaL consta gran�
noticIas.que DaO podem dei- de numero �e tratores de todo li
xar de causar sensação. Dls- os tifOS, cuja. procura; nos meios
se. qúe o .rex-DHador está rurais � intensa.· .

cofreado !}erigo de ver cas Apredando o pedido que lhe
86do o. registro'de seu Parti- foi feito no sentido de fazer com
do, bem como o IDfHld"ato de que os tratores recusados. pelos
seus d,apptados. por'ter 6Vlln' pretendentes inscritos f o s s (' m

Qado multo na a�"efl/l da luta, transferidos para uso do p,opr:o
contrariando os intêi'asses liu \1inisterio. o sr, D,m:e\ de Oar
Catatlól.JO O. deputado po,tlguar valho· determinou que tais veicu
não quiz explicar ,com.D 1660 los fos::;em sempre veridido!l aoS

ocot'rerla. e nem St seria run- lavradores int""ressados Ule:!mo

dâi:ne�t8da� umR p�o,!videDci8 não inscritos, uma vez que a fi
nesse 8enUdo.··

.

I nalijade da maquinaria adquirida
O ueP!!t&do· Eurico Souza· é a de intensif1car a. lavoura na

Leão, outro elemento chegado donaI, tarefa que cabe direta
ao gll!. Dutra. infl)cmo\i ter mente ao �gricultores.
eocuntrado () Presidenta muI- Determinou ainda o Ministro
to otimista. pois seu governo q�e o d�partamento Nacioc.ai da
está forte e '(lrsstíglado em Produção Vegetal estudasse a

todas chusses. possibtlidad(; de serem os conjun-
Para {) deputado Pitnio Barre' tel! agrícolas -iue não encontrem

to da VON, que 'eslalia parti compradores a vist.. revendidos

çipando dos entendirnffp.tos para a pl"E?l:!taç('ies, conforme ue pro·

vendidas a prestações

Pelo mundo

Quito.. - o governo eque
tOfllWO resolveu não cunoe

der cartas de cidsdunia ti as·
tr6og·eiru8. cu".nte os li me
ses sníeriü' es o\.� pruximas
eleições predden 'iais.

Paris. - Ao ngressar de

rlondres e IIder espanhol no
extlio, Iodaleocio Prieto, dis
se que o seu grupo hBVhl es

tabelecido .os primeiros. con�
tatos com 08 monarqUIstas do

pretendente> d. Jollo

Copenhr.gue, - Anuncia-se

que vàrlas pessoas viram em

di veraos pontos discos-voa-

dol't's, com uma pequena do

cauda movendo-58 para·

01Qfste '8 g�alldé velocidade a
.,

nltitude, .

.

..
o El>ctivão: Luiz. Schramrn

"(
- .. �
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A:, Melhor Fonte para Revendedor es

,t���fl1S�!�.MJ���*s?06P:��o:o�t�;;,�i� "n�;:�
..

' � praça; por preçO,B sem eoncorroncia. .

'1' :r O C A - O I S COS· Su'ços de Luxo e de superior
qual}da:�ê; .bem 'corno' conjuntos C O m p I e lo s a,

• C.:$ ·45ú. 0.0'
." . .

, .'
..
,'

,

. ., .'

ICORQE1lR'S';' _ItalláÍlos' e 'I'odescbini - VITROU S'.. no-

V�i" DISGO ',,'

C'A..SÁ vruv !,IEVERT
>. ';... :��

'
.. '� :.t. ." \

..'
,- "

... '

·.F�b"�Çél de Tinias
.�o-'"

-

.. _�:� �-

,,,:'.',', ·8lulllenitu L«da.
,.,�'fila.·,ê Vernizes - Material para

; '. ,,' ,. Pi,.tl.l�a!; em Geral.
'. "'o'Tintas -em bisnagas. para artista
"1, ..... ;:. ,·:,'u'···.'BLUMENAU'-.- SlA. CA��RINA .

: .. ;-:; .Ó. 1.'
.

�oe�Jaipe S��horal!.-. Cirurgfa'
. /.. '

. 'l:artolJ •
.

.

Ç�m.1l1�all das 8 as li .30
.

e- d«Íl 44 as I7 :.
.

Rua
, '1:5 \ <le; uovembig' 'juto'

ao Hotel Elite '

':felefone provisorio I ô63
.

'

..,'

�: R�idenci�
..

�:Ui Paraíba ..No 8
,". ':;,::�r'e}efone 1288

.
,

medico
do Hospital Sta. Izabel

Operaçã�s,
,

CL lNICA fdERAL

...__�---�_ ..._-�'.- -

'D.r. RENATO CÂMARA
ESPkçlAUSTA em Doenças
de Senll.oras e Operaçõ�5.

CUNICA EM GERAL

Ot:"�tªo'Reb'el'Q,
'.��VOladc'.
:E�cJ " ..·.··IIio

Abu;ned.a Rip' Di '\Dco .

(Varizes - Ol1das curtali)
Fone, 1226 • 1433

Operações nos Hospitais
.

BLUMENAU

GRANDE QUEIMA
!IS C II S E

Filial de Plumenau

de Tecidos!

�'d�.h:p�t�e construção em geral,
estão TORRANDO todo o seu CEl:::i�;�to�:en::sa��A������S a preços Incríveis 1

�.or:li:p$, s$oaJhos. Molduras. etc. Zefires a começar de Ci$ 3.50 o mt Morins a começar de Cr$ 450 o mt�.

"'ff�ITi;.ar· 'T�leione 1337
,;....

Chitas a começar de • 3 50 � » Xadrezes a começar de. � .1.00 s. :r

rI 'M E NA' llvSan
Levantines a começar de � 351)} » Brin s-artigo extra a comecar » 7,ôo.� ..

r: i:' fl:' U ;

.... ',. ' .•.....•....

'

.. Santa Catarina! �:etones [Chitões)
d

"6.80"" Rtsc sdos para colchão desIe " 5,30) :.

.' ..
' }(�, '

../ h>..<._;:·."·
'

'-

'.

,,_,,_. ., mens a começar·e »480:' � Voiles -coisa bôa a começ:ulO 6,5') lo> »

Foularde à. começar de )} 58')>> ,. Cobertores-artigo la. desde li> 19.00 ,) ,.

'1;8';"""
.

R I' 'N Q U'" rDOS Liquidacão total de veetidoa: . Vestldos feitos de Cr$ 35.00 - 4°,00 - ':;0,00 • 60.00 - iO,OO até [1/J.00

• �.. ,.... .• ..•.. ..... .•...
.

.. .L. .•.
O. tecido. das CA�'itE���N�������S"S��;�� '�Ê;;��frED6����o �� acabam sem dum.

'.' ...A �Ç?!sa qu.e· possue o mais lindo sortimento em Aproveitemos novos preços das

bi'iriquédOs'nacionais é �BtrangeirôE,l na praça. C. _A.' '�.'lAS PE:1.RNA 1\,1BUC'ANAS.Jjil,;uj.!1,s, bonecas, Bolas. de borracha; Novidades em .1"'1..0 " 1'1..1.
epféites ..pa,r,a;srv:ore de.NetakTrense autos com corda; etc - Rua IS ele Novembro, ,'i63

s, A.
ID3is importante Companhia de Capitalização da ArnerlGa do Sul

,�I Combinações sorteadas t!m 30 Outubro 1941
" 1 No sorteio de emortízaçôc realizado dia 30 de Setembl'o de 1947·

i I foram amortizadas as segnintes combinações:

KIU - XYP - YXI - JDS - XÜI - KVN
Todos os portadores dos titules em vigor. sorteados com estas combinações,

poderão receber imediatamente o capital garantido ii. que têm direito
Séde Social: RIO DE JANEIRO-Escr. di! S. C_lartr.a: R. Felipe S:l.ullidt. 17, Florianopnlis
Inspetores � Agentes em lodo o Brasil

At�n\ão: - A. direção não S8

responsabiliza por opiniões emi
tidas em ar ligos assinado:;, mf'S
mo qU,e sejam com iniciais. Ad
verte, lambem, qm� originais m

l)idos e nã (l" aproveitaoos não
;erâÓ devolvidos. QutroEim (1

,ervii;t\ teleg'r afico uada lem a

'III: -----1111· .

ha,ver eJn1 a or }enlação d� jor-
- ...............-..,..-----......-. nal e .omente e reprodUZIdo a

Dr:. Meo; lt Püpe ,ADVOGADO: Hluló informativo pàra nossos

C1JAtç�(i�f��. ÉspecJ�Üsta. Dr. ,Ayres Gonçalves leitores ó.,.

em .�Ql'e8tl�8.,,,,,f.i gargBDta Rua 15 c.e Novembro, 415 ----

narb. ouvhlqsi'� olhos; ,l' andar-Sala f

tO_II,'10- i' bà>.15�11 bs. - (Altos d'A CAPITAL) - ,

)'jLVtd�N�U ,. ltUAJJL\'JJ1, 2 1111 lUl
� :>::�;

..

:.�,:.:,:: .:

I
sr t=a·... I

CaiX�O fUnBDfe ,'1"
St:J. viço deprimeira

.

ordem

RU3 MaraLLào
N' 27

� (ral... com

•• Lubôw

"CIDADt DE BLUMENAU"
o Araoai das ilBlliradiüs do Vale

do Itajai
� FU .>IDADO EM 192� T

Direí.or-Re sponsaveh '

Dr. Achiltes Sals!n.
Dírotor-Pr opiietarioj

Dr. Àfonso Bolsini
Redação e Admistl'açãO

RU_t4 DE F'E\'EBElRO 17

EXPEDIENTE
Di reção, T"l. 14.'36, 105j'J;_ lJerenci'

lO!}!) ASl'li naturas, 109:1
'.Puhlicidadfl, 10\19.

Venda avulsa - Dias uleis, Cr$
),50 - Atrazados, Crt ,1,00
Assinaturas: - Ao " Cr. $ ,60.00

. <Semestre: � CI $ :·O.OU

"'tCOS ..

.. ÂHcMlCOS
. TOMEM

�I fr28sltafl
"'SILVEIRA"

G.......,6n1co

.Anunciem' . PIsta. ...folha

Socfedade Beneficiadora de
Madeiras Lj(�4l�

f'" ,
Ii:$

Telefone 1248 -,-' Rua7 de Setembro
"_ �

fornecedores de Madeir as em Geral
Porra PO'l.dista, Eucanioneiras de Qualquer Especie

Alinhamento, etc. etc.
.

Esneciali jade." - Soalho Marca Strllb'

roto AmADOR (G.Scholz)
comnetencte Pronssional

Rua 15 de Novembro, 596

� .

"t
SEJA qual Iór � sistema de ar�ui�a. �

-mento necessário em seu escrítôoo,
temere-se de que existe um arquivo
Fiel para suprir eficientemente essa

necessidade, !\-1.cdelos para todos OS for

matos de pastas oú ti.��as. As gavetas
correm livremente, mesmo quando m·

tdrament< lotadas Cerno guardas efi,

cientes e disciplinados. os arquivos Fiel

zelariio pela boa ordem dos �oc:u.men·
tos e papeis do seu es.critÓriO..

"

DISTRIBUIDORES
para os Estados do Par aná e Santa Catarina

Prosdocimo & Cia Ltda .

loinvUe - Curitiba - BlumélBU
.
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·Fone. 1201 .. Blurnericru
........,

..
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. .
. .......

Ruo. t5;::ôCl Novémb .. 588
ELt.. rNGER

<

&
,EXAMEà-:nÉ 'URINA: sünjlJei>, iHs6ucar e·alli'lmlna} .de sbdimeüto, frnalita.tI'ló ?(lInple�o. com do�as.,n't,· e Ioretos, .fosfatá,,-, acido udeo, Ilré'i até) EXAMES'DE FEZES: completo, pesquiza de atneou�. f!ngelllilt1

V
..

'

OVos de vei-inoq (MBtodos de nnriqriecÍmi'rito) dig":stão: carne, vegetaís;pf'&quiza� de pnz, sangu« oculto etc·
. EXAME DE SANGUE: MALARIA,,--.íiPesquiza de Hematozoario de Laveran, rortnas agudas e cruni

eas, LUES (sil'ili!{l! re�ç.ãG de Kahn. l{Iíne, 1I1ei'fll1e1w. etc. 'l'IFO; rea�ão de -Vidal, Dosagem De: glicose, acido uri
"r), hemuglpbina.: Contagem, ti e glübulos V(,m.)(!]}JOs e.' brancos, Formula Leuil,Jcitaria. Hemogramn de Shilíug. 'J\'IÚ1,0 d':;,.,�oagulal}âo: � M sangrm: OU'!'Y" ghcBmica� EXAME DE SECREÇAO: Pesquisa de geruiBu� .( ç�ono.;esperma'toz,:;idee. etc., triebomonae var:inais. etc.' EXAMÊ DE ESCA.RRO: .

pesqriiza' de ba(',ilo de Koeh
outros gerrr ens, pneumococos stc, .. EXAME DO LIQUIDO CEREÍ3RO:-ESPINHAL: Exame citúl'!lC

. .erio�cPpjco.n;""i\i)de Kahn, Pandy.sNoune Appelt, etc..... EXAME DO MUCO NASAL: peequ iza de baci-

�
'los alcool e acido resísteutee {Han�en} eÚ:. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dOS''igflIJ

•.":,"
Á .• , de acido Jatico'Aacid�� livre. e ,co:uCin!lda P111 I�9I--- Pesquizus .

de dsaIJgu� oc:}.uito, T1)j(lCitos, hemácaas, ," EX,A!\l E:
• ,PE ULCER : U.tlamlcroseop�a rm.campo escuro: pesqulza e esprrocnetas reponsma Palida (eifíhs), i'

a Laborotorio se acha instalüüo paro. fazer cultura de qualquer çermen e auto vacinl''"

.' Apedido .• � dossra. Médicos fazemos colhera; de matlhal á domiciliá
Jlornecemoi laminas e recipientes arotuiamente

llmortizBrãn do mh2, ue
>

.

Outnbl10 de 194'1

C:\í"IT,},L DU:'LO
f SECU:·:OO
t TEHCfmo
I QUARTO

Q QUINTO

Terrenos e Chãos de Casas ._c
.. VENDE�SE terrenos ê r hãos curu. ou sem casa, na RUé
-!?Amazonas, 'situados em diver:;;:sr(,nt�,ent�e .aTecelatjrem Uniã'
li Ltda: é o 32 B. C - Tratar. CJ'U o Sr. Cristiano The18..

Telefone; 1 165
. ....

Rua 15 de Novembro fi, t'22 - CURITiBA

El'1'1 Blmnenau... 1.. D ... di vu«te

,Palque 'ealro E III e
�.. Aramaoo naAiame_d��io Bra�co

o anwncio é ,.a alma tio negocio
. . 'VENDE-SE
Vende-se um torno marca «Imor s
informações com .n oficina R,)·
ca & Lippel - .Itoupava-Seca ..

a .

FROCURA SE

2 R'ip' Z"'B de boa ftlmilit
para apr.en tlz de f'allllBCÚ
Deve ssb er tllH1Kf dt' 1)'Cicl6tb

. Faruie cta ELLtNOgH
at··
,,�

- :0.

Procura
MO .. O de 1;:ll1osprocUra (:0·

locação no COI; ércio local, quite
corn o serviço militar.
Oferta: caixa postal, 296

TODAS .i\.S NOITES
rir com BIOUCA 9 seus

.. cornediantes
Have.�,rá oni,blJ 3, todas as noites para
ltoupava-Seca, depois da estréia

PROCURA-SE uRGBNTE'

Verdadeira $ensa,�
o MOCÊLO

RCA_VICTOR
Q-3&

-- -!'� �I

VENDE'f:E: uma casa com

�(ltírl:lt1(, de' mblt�ribl. c fi'
te rreuo rneüíudo 21· metr,»
te fpf'ote e ]1I!) ctp Iuud rs [i
'UH, }"ãq Pt'Sr'OIi (Velha) prr
'motivo dI' mr danç a <urg'ente;
f furm'lçõ -s no sarão UtJggu
, ato Hu:!.d ctt) onrou s

_ ,dh.
V e lhs. 11M RECEPTOR ULTRA-MODERNO I

HOJJL. E
Rir 'mias

De urm empregada prra ser

viçec domesticas, e uma mo

cinha de 14 a· 15. anos para
loja.
Informações na "Cas-a .Real'"

ao lado do Hvtel São Jesé.
Ondas lon9<1s C·
eurtes, 11 YálvulClC
RCA e l!. "llol-Clláll!� ."

� A VENDA NO

IUlVENOEDOR RCA 'lfICTOIl

CRU.lEIR�, r'H::hram a f'anl1rta r:ao rread
pelo �dmmO JQUIVl�LE

n

udenista deste, municipio, recomenda aos

atendam na propaganda as st"-

.'
.

I:-.r-t- -Não pichar muros.e às Paredes das; casas
.

\as suas: .legendas partâ-lárias
'::_:Não cbilfii.u': �

a 'prop<lganda a individues
: 'idon eidade morai e .infeletua]. .

'�:,h;ãà assaltar a honra de seus adversàrios porque
;çámpanha politjca nilo é arame público onde se

'estende a f:Jupa suj'l' dos competidores.

Apresentar aos eleitores as quaT!dades pos:tivas
,

. :.liIó:.seiJ candidato, selll va3cúllllr 'a vida do ad�
"vf.útãeia para dt\)egri �la perante'a opilíião pública.

S - �Ni��i,n�bfir aO
'.

eleíqr, apres�·ntandn-lhe sempre
('. programa de seu pàrtido, que é o unico �om-

prorr.lissÔ assuniídü:
.

Onde concerta o seu
RA DI O?f?

Naturalrnente �Ó na oficina

FUNKE
Brt1l instalada com instru�;

mentl,s de mediçãe
modernissimos. <,

Rua 7 Ue
. �eteml:Jro"'i'I;

que queira

<
".
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faUam a.enas t8 dias Iara I Crllo ala Independ8l1clá Mlnicipal de BtamentU
f,ltos ás urnas a 23 de lovembro de 1141 cem a União Democralica Nacional!

Pela vitória de Blumenau I

enses fiquem melhor orientados
neste particular, procuramos ou

vir o sr' dr. Oscar Leitão DD.
Jui7 de Diréito da Comarca, que
fês as eeguintea declarações a

respeito:
"Nenhum cidadão. um" eez a

li:itado, pode eximir-se de exer

cicio do voto, O artigo 4, do

Codigo Eleitoral não deixa duo
... l1li . .... ...... .. ..... ]C 4f-IJ- fi li li ... l1li )f li ..

_ vidas a respeito, quando taxati-
.. vatnente prescreveu: O alistamen-

"

,-
'

N· I + to e o voto são obrígatorios pa-

I União Dem.Dera lea. aCloo 'I,' ::x:: ::�::��:. d:,U;;'�SOUJ:�
'.

alíneas A a G. o eleitor que
Indica ao altivo e valoroso eleitorado blume- , deixar de votar só se exime' da

2nauense seus candidatos às próximas eleições ID,:,- '.1 pena se provar justo Impedirnen
d to. Para ° caso, a penalidadenicípais de 23 de �ovembr?, certa e que, mais I consiste em multa, que varia de

uma vez nOSS08 eleitores afirmarão nas urnas seus. cr$ 100,00 .a LOOO,OO, na forma
aneeioa por U1)l Blumensu demoerático, uno c tarte � do disposto no artigo 12. o. 2,

)' do Codigo Eleitoral vigente. O jogo Palmeiras x Tupi, que favoreceu a rapaziada de Gas

i1· O exercicio do voto constitui. se realizou sábado, ofereceu as- par que deve estar lazneutande,
.

pois, um dever eivieo e decorre pectos dos rnaís interessantes. e com muita razão, o escore de
do principio de que todo cidadão Inicialmente, a pequena assís- :2 a I.
é membro da soberania da Na- tencia viu um Palmeiras iudeci- O juiz começou atuando bem.
ção, e tem precipuamente o de- Ia, desajustado, sem animo, Iu Muito bem, mesmo. Revelou
ver do concorrer para a forma- tando, apen ia por honra da firo perfeito conhecimento das regras
ção, sustentação e defesa da au- ma, e, apezar de tudo, favore-r do "ássociation '. Todavia, dei
toridade publica. cido pela sorte que o premiou xou-se impreseiouar pela belico-
Por conaequencia, é de se es- com a vitória quando deveria sidade da torcida gasparense e

peral' que o eleitorado da tercei-I ter premiado Neu adv eraario, se descontrolou por completo.
ra zcna, que compreende os mu- O Tupi batalhou com mais passando a arbitrar com peri
cípioa de Blumeuau e Gaspar, ardor e exibiu um padrão de gosa in Iecisão, Ambos os qt:;a

jogo nitidamente superior. En- dros sofreram com o deacotrole
quanto isso, r,o Palmeiras Moacir do juiz. E alguns torcedores
falhava lamentavelmente, 'com- tambern... Houve "pau" depois
prometendo todo o quadro. Pa- do jogo e alguns pagaram caro

rece-noe, mesmo, que "pregou" pela exaltação demonstrada.
Nctlcias de São Francisco do antes do tempo .. Do esquadrão Depois do 'que virr.cs e ouoimos,Sul :dão conta de Iamentavel "períquito': aqends se salvárarn francamente como receiamos pelodesastre na barra d,aquele porto, de uma atuação que pos&<t v:r a suc.eder quando

Gcasiouaodo IIi mOlte de duas medíocre Pa:hequinho, Sch· o Palmeiras jogar em Gaspar...
peasoas. Trata-se de Tomaz de ram, Juca e O .. ..:ar, que aguen· No embate er;tre os asplrantesBorba e Manoel de Sá Belo, fuo- taram l)em as constante\! cargas do Palmeiras: ,e Tupi, venceu
<:iouari.os a Capitania dos portos. dos gaspacenses. auxiliados, não folgadamente o primeiro pelaO deSastre se verificou qU"'in· poucas vezes, peja sorte, coutagem de 9 a o. Os �,eriqui.do os mesmos â� achavam em Quanto ae Tupi. como já o tos locais I�t a taram" a vontade
serviço de abalisameoto. com'j dissemos, fez uma grande par- setls advar!iários gasp ..rf 03ea.
outros fúntlonarios. Uma infeLl. ti:la. Seus elementos re .. elaram Stotz foi o grande cartaz Cessa
manobra e a embarcaçlo fo: a bastante combatividade e acer· peleja. PareCIa "estar com o

pique, perecendo afogaq�s ague- tuam bem melhor que seus diabo no couro" o ahcante paI
]". duas pessoas. Outros cinco adversários. A defesa estava firo neirense. Todavia todos jOg2-tripulantes conseguiram salvar- me e o a'uque bastante coorde. ram bem e, u resultado é um
se. nado. Somente a 'chance" não espelhu nítido do desenvolvi-

mento do cotejo'

para trahlilbal' Só nas m�tore8 praçiS qo lrlterior com ar

tigQ8 de mlnoa camisariü. Deve ealar quih, cum o serviç(..
JllllUar. possuir ciirteira de choltlr e Stlr solteiro, pois lie

[v-era vi8j�r o ano inteiro. Fazem anos hoje:
- A 5ra. Olga Jacob:len, vir

Só interessa pessoa pre1lo& no filmo, c Jill bJm pre - �tu::>sa esposa do !\Ir. Vitor J cah.
paro e grande tirocínto comerciais, dese_wb"raç'ilÍo e de seil, dedicado servidor da firma
�Uma t.lpreBellt�ça.o. Probst &': Cia.

-

- A ara Dulce Cunha A:na.Grande oportunidade para pessoa apropria.da. ral. residente erI! Brusque.
curresponda

(Conclusão da Ia pagins.)
UDN permsneoe sem ligaçÕ6El; sl do outro lado perfIlam
variol tuhos UU&tres nOS808 é porque mais cala que a causa de
Blumenan lhe$' pll6ceu 8 causa politica. dOB Ralâ08. Fica
ram cora esta° contra nós; Jogaram uma parada que aman
hã 08 colocará no ültímo plano do mérito hlumenauen,se.

No Iníolo destb campenha Uzemos ver que 08 mérítes
do PSOnB.o BlisegufavB a respoueebt.ídade de time cam

panha eleltorel, porque nenhum louvor tinha a colher do
cêleItolado em consequenoía da administração municipal
que DavIs feito. Começamos reajustar, . agora proxlmo ao

fâtel 23 de Novembro, os acontecimentos des8Dvo}vldo8 e

.estes confirmam que de fato o PSD DãO nos proporcionou
nenhum mérito seu: Apenes tez Jogo de contusâe é 86 díagnoa
l1cos falsos, Aborveu 08 cnetes popuUstae em um acordo

mesquínbo e indigno. Intimidou eleitorado colonial com fi ame-

8�a. boba de orna tutnra falta. de proteção estadual C8S0 ven
cesse a VON. Usou tuoctonertc em cabala eleltcraf. E muí
tos outros 8rtillelo8, que ainda serBo. informados, vieram
em cena. Os btumenaueuses que ajudaram esta mascarada
eleitoral. que respnndam afinal por ela, porque seua estran
hos chefes rep-tíeão a rasteira como com tantos outros".
fugirão ii responsabíüdaue como ,sempre ...

Para. Prefeito.Municipal: .'

't
! .

Para Vereadores:
Waldemar SeBre � cóu.erciar!o
EmHio .Jurk - Funcíonarío Publíco

Carmellndo Boga • Lavrador
.

A.ntonio Candído de Figueiredo - Comercíante

Otto Henníngs - Industrivl
Dr. zs.ffenso Ba13ini .. Médico
Hereílío Deeke . Bauqueíro

0{ Dr. Herbert Georg - Advogado
. . :

Dr Gel'hard C. F. Neufert - Engen. QUlldlCO
H�itor

.

FfJrraz· Bancàriq
...

Siegfried hoeltgebau� - comerClI'lIlO

,José Moritz . OperáriO
Max JMobsen - Farrnaeeutíco

Frederico Guilherme Buach ..Jor.

A'I urnasJ cidadãOS, para a Vit6ri� de Blumenau

co.,p;lete stJa nutrição

De!kiGSO suco de 8 vegetais,
numa fellz combinação sele
"ionad'a, Cocktaij V-S com

fleta e cmriquece a nutrição de

p�quenos e $randes, pois é de

rico teor em minerais e víta

minas. Sirva-o gel�do ou que�te>
. '. como sopa.

P-éOCKTAIL /V-8
.. purfnint9 SUCQ d. S vegetaisl
1'11141110 (h� it!'n<lo.tcl ,.and. "f Brlnll. lut.

IUo II.. Jcmelrg

* Tomates
'* Cenouras
* cspináfre
* Alface
* Salsa ..

) * Aipo
* Beterraba
* AgriSo

.CASA EM CAMBORIU
VEnDE·SE uma caBana praia de Camborhi
de propriedade' do Bc. Dr. Friedrich KrOenBI'

Informaçõ�8: Marcas Ganal - 181 R I IA I

da

PARA

E C Z
f E R I DA S, e

E MAS,
I N f L A M'A ç Õ E S,
C O C E I R A Sr
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

I sliça Eleitoral está vigilante e alenla!
(Conclusão, da 1.11 pagina) . não se furte á obrigação de votar

nas eleições oe 23 de Novembro
próximo vindouro. A abstenção
que se verificou nas eleições ano

teriores não se justifica de mo

do algum. além de constituir fla
grar.te menos pTeZO as dererrni
nações legais. O regimem do
voto secreto cerca o eleitorado
das maiores garantias e o votan
te deverá comparecer ao eolegio
eleitoral convencido de que ne-

nhurn impecilho encontrará no

sentido de exercer o seu patrjo
tico dever, porquanto a justiça
eleitoral está vigilante e atenta.

a 1 o resu Itado - Apenas éS ftdla de sorte
decretou éI derrota do Tt pi - Â preliminar

e outtas notas

Se assiru é. o Juiz Eleitoral da
Terceira Zona está cer.a de que
o eleitorado que a compõe aflu
irá em massa, no dia 13 de No
vembro, afir- de cumprir sere
na e conscienternents a sua no

bre e e le vada missão.

o Palmeiras jamais , e II c e u
jogando tão lual !

P·ereceram édogados

PROrCURO
VENDEDOR VIAJANTE

'Favor nao se apl'estlnfar quem nllo
f�h8.meme ii estaIS exigenclà's.
RODOLfO KANDER - B!umenau -

per· o preceito do dia
ESPIRITO DE VINGANÇACaixa Postal 14
O ccstume de «castigar» pe$'..-ll.....4-1Il-�-.t!-.._..-�-.•x,.�-.--........--_..IlI!-.-.-'"

soas ou objetos que <;causaram»

t desgôsto ou dor á ci'i�nça .!IÓ

; serve para estimular o espírito
"

de vingança. Quando. por exem-
1 plo, aquele cai, DaO �e deve fe-

j
preende-la nem bater ou ;fingir
que bate, Da tCQi��» que "haja (

• causado a queda. Ao contrário,...,
cu.npre ensmar o pequeno a re-

i
'�eber o f"to com naturalidade e

('t erguer-se .sósinho;
_ Contribua para que' seu filho

não se torne vingativo ou õ,illl

I coroa0, evitando palavra" e
" aQCies que lhe possam incuti.;.'

" eipíritQ de ving�Elç�.
'

Automobilistas ,. Atenção
Já se acha à sua disposição a OFICINA WIEDER-

KEHR para prestar.lhe 08 melhores serviços em motores,

radiL\àúres, latarias etc. � bem como soldagens de qualfluer
espécie.

Serviços prestados por Ticnicos
RUA sAo PAULO - TELEFONE, 12';:!

-_ ..... __ ..------------�.
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