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Porto 'Alegre. - Entrevia
tado pela Imprense desta Ca
pital, H senador Ferreira de
Souza, lidar d a UDN no Se-

irámais forte
nado, discorrendo sobre diver
sos dos problemas nactonats
disse «que nunca urna situa
çãe Iínuncetra foi tão má

neste paiz. nem menmo no, val um rompimento entre

0J
Respondendo outra pargun

tempo de.calliPús Sales;;> p

...
resldente Dutra e o PSD! til, deClarou. o sr. Ferreira de

Falando sobre o caso de -Posstvel e Ioglco-, aerescen- Souza ';
.

São Paulo disse achar posai- tou, - c:Atribuo 8 cause doe
, Indagado sobre fi poastblll- desentenulmentoa Internos Dá

.

....

NO
dade UIi formação de um no- maioria d08 n08S0S partidosO IAR 'O I.i\ATU II

_

vo partido politico para a- potlttcos á faHa de um laçe
polar o governo, s. B, uecla- parttdarjc e á novidade dos
ron : psrtlcos naclouete, vlUmas.

- <Fala-ae de fato nisso. dos naturais choques este
Mas acuo rtHicil, porquanto duais e municipais. O parudo
os diversos elemenu.s potttl- mais estava I ainda é a tJ[)N,
oos do Brasil estão em qua- uão por milagre, nem porque
dres partldarlos já oonhect- seus membros sejilm malho
dos NAo, creio, por exemplo, res, mas por que ti sottuaríe
na posslblHdade da presença dada entre eles se alicerçou
de qualquer membro da UDN no combale ádUadura. Aobo.

S . de Novembro de 1941. Dr. AddJl91il Bl!l!ilni Dimto1 �tesponBa"9'el • A90 X1UV Nr.42 em t�l partido, �'OiB �WSBa R- aliás que, embora se trate
gremíação apresentou mesmo de um proble-na para cada
esta face Interesante : ha di· Estado, fi UDN sairá maIs
vergeucías sobre detalhes de forte das eleiçõer municIpais.
-ção. mas ulnguem quer sair O easo do Estado do Rto é
leIa.» UI& exemplo.'

II. •

nlel
III

ais

Avirtude 12! a.

fealda.de se retiram
si o crime e a traição 1

são pr-ernicd.os ."
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Nos bastidores da politica
____--__--------�----__----w---------

,O sr.. Busch eS.tá mesmo disposto a governar
�"com Iodos os c i d a d ã I) S de bo� violade !
f. Um "populista" - que att- olhos dO,povo» pf�rqu� é a esta D�O captarmos com a pre

,

.........•...
081 deiX.ou..

de

s.e1". ",UID.. p.opu-leÍiele�CIB
de Vl�a? Pl.tb.��ca dos CW.

€la tiJuda de todos

Q8.
blu-

dista." na oplnião do sr. PIi- OI goCl, s admlHlstr&.t1vo� a menauenses >,J ,

•

"nlo Salgado depois que se que queremos chegar. Deixe- Pâ!eCtl que o pop�hsta qu�
bandeou para (JS hostes dOBKowo�. pois, o. sr. Busch

. �ú� crltivou.Q snr. Busch está i'

anugos algozes pessedletas

-)!liOS
.13 vereardores OflC,J�lS 8bon':C1do por t�rnar-se ve-

t.e.l]. l.OU esv-r.e. ver. li.m. 6.'
crlttea

.,�Ielt.
os

.e.tantos q?8ntos
querra r.ea

..

dOA

�e.
m cendídutar-se �

de governo reprel!ent8H��. escnlher p�ra �l.. Tem sído assim �ao receber 8S propl-

envolvendo conceito ernltí- ,aII8z. quasr pateuco o apelo nas pala a sua propBgandll
lio pelo DOSSO candidato

81",que
vem fazendo qesse ��n. c:mf(\rrn�e a eombína ção CasJ

p.refeHe sr.·.FrederiCO QUilher- tIdo em. tOd8�. ..8S
iJCaSlOeS 810 x fSD. ,Mas, olhe que o

me EUSeh, de que seus vere-s que pode! «Eu e o 13 vereá sr. Bue;c� fala, � em pessoas

adores não serram apenas os .doresnuoca poder emcs deseu: de boa vontade .".

13 da Camara mas todes os calhar o B{JSSO Btumenau SI

eídadãos de boa vontade! ".
-�

..---'-----""----'-----------_,.----
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Ainda

.�e.m...
q

...
u

..

_e

.. ((d.8€g.a.r. r.a- Frederíc« Busch Jo.r•
.
do populista

.

uao nos vem

pregar moral. como, SCgUÜ\Íf'
nos informaram, tentou o seu

colega CilStlio em Testo Sal
to, com o fito de revolver ;;

"lida partlcular do eandldato
udenísta, ato que nos está

custando . 'st-'gufaf revides

muito ÍnteI'essnntas. Exlrao
hll·se, porem, na critica que
o sr .. Buach procure, dt:sde
IfJgo. basear as linhas mes

tras de 'i!eU futuro governo no

bom SBngU .do poyo, elegendo
por Bua

. C}onta os cidadãus de
um espirJto são como elemen·

�os auxHítl�es de seu goverOt) I�'alem dos. 13 vereadores quu

r o nOS80 eleitorado eleger. I� No que vai nisso qualquuf
'';, feriu eoto ao espirHo de ilW

tô-'cfatlco estamos. para apreH Ider. apez'!f de havermos 8tl
,;

.g.UidO co,rri .n.a,ural SUs.peita 81vrete�üHda lição de g verD0

fflpresentativu nas democra
cias . , •.

'

Si no. prIncipio os regimes
democráticos populares apre
sentav8ui�se sob Edorma de co

mielos de P()\'o, reunido nas

prllçits; sipoBteriofD ente com

u cresceine núru�ro ás cida
des o povo veio, para maior
faciliDade; fi Bef Bubstituido
por repi'�ElentaDtes seus, si
a formufá,representativa IH' jc'

.

vigorante; em principio ai�Hl!:l
li· é u prim�ira, que mal have
" fia em o sr: Busch uzar d»

formula original
.

de governü
democrlltico. reunindo. qUl:lndú
qUlZel'� ,08 COIODOS de !JOEtH1S
"Uras"', 'ou moradores de de

termtná.:i8 rua ou vila, enfim.
onde precIsaI' intervir, afim
de díscI1tlr os 86BuotilS de
intl3ftlSBe respectivos e assIm

, 8fm8.-S,e de .muior SOIDa df'
conhecimentos dos proLle�

,�1i8 para propo·h,g, aos 13
'.'

vereaderes eleitos ohC1alm.eo
te '? Estamos" vendo que o

critICO «popullsHil' trocúu as

� santo inBUtuClOn�ü com re·

constitucional e teceu meada

que o sr; Busou Dão. uiere

II ceu. Em ,nossa UD� local·
r-. ningueíll tt'm med.o 'tios mil

Atropel�m-se os acontecimentos nacionais, mas seus efeito.s
têm iútima ligaç�o com o voto que 08 catarioenaes irão dar dia
23 proximo.

E' preciso OllUí sem confus:lo o pa norama nacional, delimie
tando os campcs da tuli:t politico partidária de um dos quais, 06$
da U ON. ou acompanhantes dela em Santa Catarina, e�tamos pro
fundamente interessados.

De um lado, onde tambem está situadl a oligarquia Ramos
de Santa Catarina, temos a demagogia Getulio, aliada a dema

gogia Prestes, os mesmos que antes das eleiçoea presiq
:lendas de 194,) gritavam r.as ruas o � nós queremOSl> !.

De outro lado. ficaram os partidàrios dó poder do gal. Gas
oar Dutra, a UDN e todcs 04 outros partidos r.acionais, nem que-
emistas. nem comunistas. .

A vitoria do primeiro grupo. Lnplíca
.

na vitoria. do mated.
liamo comunista no Brasil, na vitoria das ambições pessoais da.
.ligarquias t:!xistentes no país; na vitoria de todas a.I forças der
'otistas da democracia brasileircl, que, temendo-a procuram im
.edi-la a todo o custo, nem que seja preciso juntar-se a traidores
Ia patria !

Do 110550 lado - digamos logo - juntaram-se lob instintivo
Mwtlmlllli.mNI!It!'*__a·..._III!IIIII-*1I! ,entimento d� aut.o-defesa � a.ob a band�a da Patria, ai forçu

Jivas do naclOoaltsmo braslleLro.
1\ UDN unida e altaneira lidera este grande movimeuto

le reinvidiçação nacional! Onde ficaram os fariseus que ontem

nos condenavam ? Continu' m on-ie est<lvam ou venham· arre

:)ender·se publicamente de I ,= erros �m uma admiravel af!rma-
;ão de fé cristã!

.

Se a vida não nos r-eserva&se destas compe;nsaçOell nilo
h'weria que escolher entre a estrada larga, cheia da facilidádea.

lle
banqudes, de nomeações rendosas, de negociatas: fe(.'undas. ds,

e1evadores� e escadas palacianu e a rua de ama.rgura do povo
"fredor, ond� apenas se colhem inj.ustiças·. infelicidades, bgrh
nas e o contlOuo desprezo das mariposas ao fausto.

De quando em quando, abre-se um oasia de esperaoç"ul·· na
lígllidade hnman" e os espíritos do mal voltlm a ser acorrentot.
los. E a ve:t da solidariedade geral reforçar ai correntes pua.
I Bem

Tod.os os nossos atos ��guem um destes destinos, quer D3

viúa partIcular, quer na politica ou social.

\
para o dia 23 proxi.noj tambem estamos divididos aqui em

lois campos opostos. Em um estJo os candidatos da UDN, apo.
(Dl'ls declarações do Àr. �rederico Gu�lherme ia dos por udenistas, por blumenaueu:tes Dia pu'lidarios. por po-

Busch J01'. a e�ttJ J'ornaI'), pulistas indep�ndentes d.e �rientação de che�etes e por �rabalba"
dores de sentimentos cnstaO$. � r.Q outro, loque o el§itor-acto

RlIõl's; [, i.a. i JiWZiiI.""""",,,_lill""=::1Iii===iL==iI1li!!!Il!�ilIiI"",,�lIW.AiII...IiI,i'/IIiiillill'..r'illm.
bem pOQe vef.. •

"

772TET

Com homens de experiencia
como OUo H ennings, AntonioCan ..

dido Figueiredo, Afonso Balsini
e tiercilio Deeke, e auxiliado pelo
ardoroso espirito empreededor
dos demais companheiros de cha-
pa llII!l gente moça, honesta e de
,bôa vontade .. estou convicto da
vitória, tanto nas urnas como na

grande tarefa adminil�trativa que
nos propomo"s realiz ar.

I Pe I a y i t o r i a c �e B I um e nau'! I'!-----..... RehUlas Balsiai

I

Pneus Pir I
28 x 1,75 para. a r ° Talão

Preço para o ( o n s u m i d 0- r Cr$ 60,00
.

(Sessenta Cruzeiros)

F.Domning • Timbó
Importadora Mercantil LIda.

!3. LU M E NAU - Rua 15 de Novembro, 1464.
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-4 importantes vantagens dêste
novoe aperfeiçoado aparelho!

Instruções para um

barbear mais perfeito

:'Sempl'e melhor'; :-:- éís, o lemaa que obe
d�cerh ;)s técnicos da Gillette. Gilltitte
TECH reúne, assim, ínovacões extraordi
nàrías, graças às quais é: o mais perfeito
a'.·econt)!i::ico·:-8p::�r;?Lh(J qe<Jiibarbi..�al'"
Com ·;��i�J(.�tt�-1�E_CH, ú5�J b:1 peitgo t1� C:tJ!'"

íl:'::J no crise tle -U!T� gesto brusco . �. Frisos

ai'Jti-J��t.:.��'tn��s garantem sêguranca !

1 - Lave o rosto, de preferên
cia COIU água morna. 2 - Use

um bom sabão de barba; es

palhe abundante espuma -

meio caminho para uma barba

bem feita. 3 - Dê ao apare

L-_'--''---==.... lho a tncünação indicada.

4 - Maneje o apare1ho em

sentido diagonal, como in
dica a figura, sem pressão
excessiva contra a face..

TECH não deixa acumu

lar espuma: basta eolocá

lo sob a torneira, e sua

Lí rn p e z a é instantânea!

Curn GiUct1\=:

C';J!r� C;-i:lettt� 'T��C·.rI, -}�;;.:) l��� .acun.uio de
.

t�,�;pt�l_(J(..1-. .: Abcr.uras �'.Glll�}�·!:; pe rrnitern
_lH;';li --·Ü�Y!.!;.;:;�a 1'úc.Ü é rfr;,:��:� t

Com Ciliette 'rECJ{� o b3,1'bf':�r é r!1a�;) !�\el'
fc·jí8 e E:t.:.onõrnLco: p:ü,:'Cl"LI2 t:-;:;te novo ap:!,-"
I"i�1i1u {D�:· -;,:desel1hado e�:p.:.:.�:!ull')1(��11_e I-J.:i�\.!. ?S
lârh,h.tús':._ Gil1,:ttf� Azu], qtti t:ü.:::t.LLrn, {J0ltCO

1-:o-r_�·-_Ú.e·----;�:L.[Fa·;(!. )riÚüe; i .,

Acl4tú; a; ,IlÜje mesmo, oseu CULüe TECI-I I

Para maior conrõrtc e econo-
..

mia no b�.trbearJ use sempre,
Glllette T E C II com as legí
timas lâmínas Gillette Azul.

�, .' .;
.

illette IIo APA�ELHO DE BARBEAR

TEC NICAMENTE PERFEITO
@

� ......--�

-��::�;'i:;=;;:�v�;;:§m,��:;��%�-w-�l , "'J.'ó�,' I }\ O·,.§li;. %-"'�� ��.�;i U'� li: .6I.tf�i�� � IB " L U

I�'· A casa que possue u mais lindo sr.rt.imeute r.m

, orinquedos nacionais fj ostrangeiros na praça.
Lindas bor.eca«, Bolas de borrachs ; Novidades eiL

�nf01te8 par� ::n";'UTe de Natal; T1PnH e am;LS com cord<l; etc

'l

T�ftt�� e �����'\1i�es - i��tt b"ial paf�
I 'fJj� nturEàS e�ll Geral

�, 'fintas ern ,bisnagas para ar'tista ,�

,1:'_, ",'� ;B�_�'MErç�U,- S1A, CATAlliNA

,

"

-�������L�'!'f����$iH�.�

A rv1'elhor Fonte para Revendedor es
faZftUlnS [ GRMnRUUIOS: Completo 80rt lnrnto a pt e-
9('8 fE:3duzidoB! CHAPÉOS: O rnalOr dq/)·íto ue·ta

ii! praç�, por preços sem concor[cDcia.

I T O C A - D! S COS· Suíços' d!' Luxo e dI' f.upel'ior
I qua!ldarle. bí:'D1 COllW e()njuot(,S C O in P I e t 6 S é:

I
iii UI $ 460,00,

,/' BCORUEUS'. Italianos e Todooebioi - VIlRIlBS . DO·

VOi' mSGO
,

IIC_ASA_�lLLY___�;II�VERT
I
I

rl/lad'ahas de construção em geral,
Forros> Soalhos.' �Jioiduras etc.

llCl:Q_,"'1�uus

Santa Catarina
-----------

I
; I

\

(
I

de

TelE,forie 1248'
;

Ruq1 de SE�tembro

fornrctuores de fV\ts,dehas em Geral
F'O'fTO, ,pr.Hli:llf1:, ",Encantoneir as' ds (-tua lque;' B'r/)twie

"

Aünhmnenlo. eh�. de:
' - Terrenos e Chãos de Casas -

VENDE-SE terrenos e chãos com ou sem casa, na Rua

I' AmazGnas, situados em diversos [-ontos, ,entre a Tecelagem União

.1 Ltda.;.. � (l 32 B. C _,- Tratar CO'll o Sr, Cristiano lheia.
,--,-,--�;...,-:....,_--...._ I

, I e�efone. 'I óo. .
'

Edital
F .. ço. saber que pretendem

casar-se: Fides Ulmanr; e Giae
la Wuer g-s .. Ele, natural deste
Estado, nascido no dia 5 de
de novembro de 19�2. solteiro,
corneroiar ir-. di micrlla do e resi
dente " r<q� São Paulo, nesta

cidade. f.ih o legitimo de Jeâo
Dlm,!H1 f' de sua mulher Ve
ronica Ulrnann. Ela, natural
deste Estado, nascida no da 26
de rnarçc de 192{, sclteira, r.e

profissão domestica, domiciliada
e residente a Rua São paulo,
nesta cidade filha lei!etima de
Ernilo Wuer�f's e (?e sua mu.

lher Helena \Vuerge�.
Apresentaram os documentos

exiqidos pelo artigo 180 do Co

digo Civil, sob o nO I, 2 e .�.
Si olqucm tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para os fins de direito.
E, para constar e dieqar ao co
nhecimento de todos, lavro ()

presente para ser afixado no 11.\
qar do costume e publicado pe
la imprensa.

!:>lllmeila�., 5 de 1 I 1947
Vitor in o 3raga

Of.cialdo R· g stro Civil

Ediíal ,
Faço saber que pr eten.Iern ca-

S�! -SE: Clerne rne Dickmanu e
I Eiisaberh Venero l L:. natural

I deste Estado, nascido no dia 23
de 11' Vi mb: f) de 192:�, fichei! o.

,llav ador, l:l'mícl:illdo e resideote
no iPgar Eu; no Alto, neste

\ ,)j,;trit,l. filho legitimo de Au
�u· lO Dickrnann e de sua rnu
her Teresa Uickmann. Ela na

:uri'i deste Estado, uascids no

lia 22 de junho dê 1�I:íO� sol·
teira, de pralis-ão domestica,
li rnicili-da e n side nte no )0-
'lar Gar ci», neste Distrito filha
!egilim3 de .I, ão Ve.ter' e de
cua mulher Anna Verter.

Apresentaram os documentos
exigidos pejo artigo 180 do Co
digo Civil, sob TIS, 1, 2, 3 e 4.
Si. .alquem tiver conhecimento de
existir algum impedimento' legal,
acuse-o para os fins de 'dlreíto.
E, para constar e rhcqar ao COd

nhecirnento de todos lavro o

presente para ser afixado no ILl�
gar do costume e publicado pe
la imprensa.
Blurnenau 5 de I! de 1947

Vitorino Braga
Of cial do Ret;:stn, Civil.

Edital
Fvço saber que pre e .d m ca

ear-se. Walter Karstell e f.ditn
Olan. Ele. naru- al deste ::stado,
n',scid,) no t1:2 9 de o utubro
e \�)::>5. sei: iro•. c( merciario.

d miciliado e ic:-ijenle á Rua
Jo ,o Pessoa, né"ta cidade: fi.
lho lt giiimo dJ F, ederico Lars
�el1 e de sua m ·Iher ElIa Kars-
1pn. f.la, natural deste Eqado.
na' cida no liia 20 de j.;;!lho de
I �JJtj, se! eira. de profissàn d -

l11t"slica. dnmicdiadll e n'sidente
em Sallo-Welssbach, rede Ois·
rri o' filha l;}gilima dt t-I �frr�nn
Orau z de sua mulht:r frnesfina
mau.

Apresentaraw os documentos
t'xigidos pejo artigo 180 do Co.
di�n Civil !'( b m;. 1. 2 3 f' 4
Si alguem tiver conhecimento dl1.
existir alÇ!uill impedimento legal
ilCUSC-O p�lriJ os fins de direito
E, pura constar e c!l�gar ao cap
Ilhecinwnto de todos, lavro O

presente partl ser ul'ixado no lu
nar do costwne e publicado pe�
Ia imprensa.
Blumenau . .5 de J I de 1947

Vitonllo Braga
Ofielal �o Registro (í-ril.

-.
'

I Pv'A�V�GA�*ini
I ESC,dióriO: EdifíCiO,

Mutua í:atar!
UIlúS6, Sala 15 - fona, 1150

ntiõ: Alameda. Alo BnUl
I Rasideco :H. fone, 13,'15
.==C.='�=====�_
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LABORA.TORIO DE ANALISES & cu,ELLIf\JGER
... Fone. 1201

�----�------������----�--
Rua J5 CQ Novemb. 588 Bíumenau

�XAMES DE URINA: simple!:', lft68UCÚ ,e alhj1lllina) de sedírnenbo, qualitativo completo com dosagew
e Ioretoa, fosfato". acido nrico, uréa etc,) EXAMES DE FEZES: completo, pesquisa de amebas, flagelar1p
�'I"os de vermos {Métodos de enriquecimento} digestão: carne, vegetais; pes'1uizas de pue, sangue ocu li.o etc.

EXAME DE SANGUE: MALARIA�l1Pesquíza de Hematuzoarlo de Laverau, formas agud:,s e CfODUl

SM. LUEB (sifilisi: reação de Kahn, l{JilJe. i\'It'íitcck", etc; TIFO: l'ea�,ã(> de Vidal. DOBagem De: glic"efl, acido u : .

"'0, bemüglobiua. Contagem de gl0bulos v\'I'll)elhoa" brlu.c ....a. Formuta LeU'.:,0cítlil'in, He�ll(lgrama dI;" Shilillg. Te.,I

pu di; _'oagulao;ão e {lé 'sl!;ugria; Curva glrcemíca, EXAME DE SECREÇAO: Pasquiaa de gel-meu" i Gúno·

e�pel'm&t(lz,)ídlls. etc., trichomonas "lif;inais, etc, EXAME DE ESCARRO: Pesquiza Je 1a�ilo de Ko ch

;;utl'OS germenli, pneurnoeocoa ate, EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame cit-el ae

.A:ll'iOBCOpico. reação de Kabn. Pandy. Nonne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAl;: I "f(luiHl de baei
IOf! aleool a acido resistente! (Hansen] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Examo completo, tlO·9•ige.U,
ele aoià" latino, acidez livre 05 combinada em HCI-PesqllÍzlla de saugue ocuito, piocitos, hemácaas, EXj\ '!I1E
DE ULCERA: Dltllf.microscop�a €ID campo escu!'o: pesquisa de espirochetas Trepouema Palida [sifihs],
O Loboratoru: se actu: instalado para toeer-euüura de qualquer germen e:auto naci 11-

Apedido dos Sr8. Médicos -Iazernos colhera, de mattlial á domicilio
rorneeemos laminas e recipientes arotuiament«

r:-Oferta lã Procu!...�:1.� -,.-------.

O onwncia é a alma do negocio
-

�
VENDE-SE

Vende-se um torno marca a Irnors

informações com a oficina Ro
ca & Lippel - Itoupava-Seca.

Armado na Alameda Rio Branco
Parque Teatro E I i t e

Procura
1\10,,0 de I; ancs procura (0_)locação no cou éreio l,ocal• q" ite

.

com o serviço militar
Oferta; caixa postal, 296

VENDE �E: uma CAsa c' m

SI bl'b(j" (1", U!,dt'ri"l c tn

te rreuo OIt'IHndu 2 I metft S

.te r"ellt� e JIJO dp fU[Jt1 •• � f.
rUI:! J, a . Pt'!i�Ot.1 (Velha} Pi I

mouvo df' rlll.:1unçii ur g e nu ;
u.Iorm ,çõ"g 00 saião Uugg,.1
Piloto flulil d.) oni'ouJ do
Vf'lutl.

PROCURA-SE l'RGE:-JT8

De urm empregada para sei'

vier-c d ...mesticos, e uma mo

cinha de J4 a 15 anos paro
l"ja
l nf'orm ções na "Casa Real'

ao [ado do Huttl São José.

HOJE E
Blr mais

TODAS AS NOITES
rir COIT' BIOUCA e seus

comediantes
Haverá onibus todat; a ... noites para

.� Itoupava-Seca, depois da estréia

FRECISA SE de
de alf,llê\te na.

Alf..\iteria Kderma
'

RIJa IS õe n, vembro

u.n oficial

,:', ";t������;\����:?\
Fl. Gi:: LUS _ .. 11.

HU?Y! -:.,N:DAD&UDENISl'ASlAOS
A direção udeoista flf'ste mumclplO. recomenda aos

seus correligionários que atendam na propagan.ia as 5t'!

guintes recomendecõee:

para
VENDEM·SE EM CÂMRüRllJ
terrep,('8 eo 111. freate PI! fa f.

praiH, por lnf'(i(lS de ( cilRião.
fnfl'I:HlI"ÇÕd, Ct m II sr. Ame

,ico fueb .. , em S .!lo do Nor

te, ou com o IH. Procopiu 'I e
'E'S, nesta redbçã l.

Não pichar murflS e as Paredes das casas

as suas legendas partidárias
Não confiar a propaRanda a individuo!
idcneidade moral e in(eletual.

-3 - Não assaltar a honra de .seus adversàrios porque
campanha politica não é arame público onde se

estende a roupa suja dos competidore&.
-4 � Apresentar aos eleitores as qualidades pos:tivas

.do seu candidato, sem vascelhar a vída do ad
vert<ãeia para d{. negrí la perante a opinião pública.

S _' Não mentir ao eleitor, apresEntando-lhe sempre
c programa do seu partido, que é o unico com

'promisso assumido.

seu;

Esposo e Iilh P< ri'"

ELSA KRUEúER
f·decidq dia p, do Cu!". ente IflI'Z. com f, i.lade de 22 3Dr�

ainda sob o p' 80 (18 lãn ru lI" golpe. vêm por p.�te me lo
pxtprnur Sf'!JS 1!,I!T"lOeeimpllin..: UI' snr Dr, Alfredo Hoess e

Irmãs do Ho pi!l,j S'1011o\ Jz- h 'I !)f'ks Ite' v-Ics e culd>ldos
prestados á extifltli dnnHlte PHil pr;fdl1oit!ade. b-m com') ii

todos que MI cflllf"r!!iH m no doloroso transe e ,upelps que
p.nvil:lftlro Cí>fOaS e fll'i'''l�, e f'!"ppC'Í:;'rnentA "0 snr. Pasto r
WProer Audresen pel1'8 pai vr a s cun-ule duras nrureridas

._ .
l ..

em casa e no C"IDJlPfHJ.
A Ind s, pois. r.O�3fi jiTlOrrer!ilUfrl grntirlllo
Testo-Salto. (,iTI fi oe I;nV{�IDbrn dp Hl.n.

A'fnrlRO K'lll>gf't' fi !dho€1 VHlmof fi VflHit.

UMA MARAVILHA O
Medile RCA VICTOR

"'MOAS LONgAS!! CURTAS
-10

�
l!'8t& crlaçliô da ROA Victor é uma verdadeira' sensa� I
Ondll8 c�rtas e longas. Cinco válvulas RCA. Recepção

"'J estável, ltmpíãa, agradável. Ampla capacidade de sinto
!lia das estações maís distantes, Iuncíunando em corren
te alternada e continua. Examine-o hoje mesmo I

, "'l .0,;A "'NDA NO REVENDEDOR RCA \/1(;1'01 ,,;in

UJ:,tribuídcres n o Vale a It ].:1
040 iJ4.lnel�icQnO

�teri..·adu de a li Ll mo v ei�

L .. �re§heJ - Fundad.or
1(ua 1 o de NOH!l�lbl u j_V. 4bl

bLL:MENAU
NOSSA DIViSA E' SERVIR

Casa

John
SjA

"

Su viço deprímeira.
ordem" �

-�",@
RU3 Maradd\.G

N' 2'7

A tr!'l ft I "�dlll

itl. L�b@',w

--

BLUMENAU"

PerteocPR de SERRARIA
TISSOT

Vpu,jp-se umo ferrtlgen il!iIIE_g_E���a_i!I1l!D_!B

completa, crro ftllolpNltiVOS g .

"s pura um carro Tisl-;ot, ft1f
-Hgens OI V'"!8. OS ioteresadol'
queiram dirigir-se á Caix
poslid �)7, BIUlUenl1u.

I ,.

6 -

!�p��;o. todo lndividuo qUe queira vender o

� i'á",n§!f!:!l'i?!! '§ !'SI we%
.

I �etT Gnu �tlilSWlfil!illLq.__Bl·IIII"NNilllIiIfII_""

lLO.JA,
NO CENT1!O CIOAI1E

vebde-BtI por motivo (113 rou

Prdiram a t".!U"H1ha raon�ad dançll. In!ormt1cões neslu re-

pelo "'OINDO JOIHVIUf

,

CRUZEIRo
df:1çao.

$
, ----------�--�----------���----- --------------

O,lde COrl(�erI3 fi seu
RADIO?!?

Naturalmente �Ó na oficina

fUNKE
B�m instalada com instruo

mentos de mediçãG
modernissimos.

Rua 1 tie setembro n' 13

foto flmfJ110{{ fG.SLnolz)
ç(Unpet�DclD ProflssioDcal

Rna 15 dê Novemüro, '9ó

�XPEDIENTE
DI1'''';;[O, Ttl. 1436, H'�I'� _ Gerenci<

109,.1 - As,,;naturas 1099
Puhlicidade, 1099,

'

Véneb avulsa - Dias uteis C $.',50 - A trazados, Cr$ ,l,DO'
r

Assinaturas; - Ano. Cr. $ 50,00Semestre: -'- Cr$ 30,00 ..t\'1Y�
'feS"g"i�.

IH"n',ão: -:- fi. direção não se

.:-sponsablliza por opiniões emi�
qdi:iS em artigos assinados. mes'
mo que sejam com iniciais. Ad-

\
�r te, tambem, qile Originais re
bldos e não aproveitaoos não

. ,nã? devolvidos. Outfo�im o

\;ervu,i(õ tElegrafi,.Co
..

"".. '.l,) 3_d.
a

!,f.m
a

haver >eom a OI;'

�'.f:içaO
do jor-

�al e ;;!nmente'
. produzido ii

ll,tulo anfarmuU .

para nossos
l��rei

.

fi
.
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'aUam apenas 15 dias para o CrUo da ��ufependenciã Municipal de Ohnnéüsu
"fodos ás urnas ti 23 de Novembro de 1941 com a Ueião Desnocraiica thu:ill5Ial!

Pele vitória de Blumenau I
,ACHILLES BAL8INI

Os pessedistàs Iocais estão espalhando boletins de exaltação
a o PSD pelo amor anti-comunista que estada. revelando. Não
sabemos porque, de urna vez por todas, não pilgam a pena de
dizer uma verdade. . .

-

.

- Porque não dizem os pessedistas blumenauenses que os

it.teresse politicas do sr. Nereu Ramos estão lig-ados aos 5rH.

Luiz Carlos Prestes e Getulio Vargas contra o sr. Presidente na

Republica. gal Gaspar Outra?
___ Porque não informam ao eleitorado que o Ministro da

Justiça (queremista e companheiro do sr. Nereu Ramos) foi exo
nerado a bem da tranquilidade nacional?

- Porque não Informam ao eleitorado que 11 candidato á
vice-presidencía de São Pauto. sr, Cirilo Junior, imposto pela ala
pessedista, queremo-comunista do S!'. Nerêu R,lmos, si não
for eleito deixará este ultimo no mato sem cachorro ., Sem pres
tlg!O no Governo Nacional para intervir num simples contrato

para pintura de ponte. ,

- Porque não informam ao eleitorado que recebarão de
mãos beijadas um simples terceiro lugar nas eleições de Blu

menau, ELES que estilo ficando na rabada dos partidos politi
cos nacionais?

-- porque não informam ao eleitorado a resposta que o

Presidente Dutra enviou aos protestos de solidariedade politica
do sr. Cesar Vergueiro (novo gauletier do sr Nerêu na po
litica paulista) e que em rezumo dispensava a solidarier1trde
de um. partido que nas comeras combatia os mandotos
comunistas e e'IJl' São Paulo aliava-se aos mesmo comu
nista«?

Nas ultimas .ele içõea r; 'UDN sofreu do PSD local explora
ção mentirosa e indecente de .lgação comunista. Agora, os

fao,tos concretos e, indisfarçav.eis na politica nacional apontam 'JS

respcnsaveis pela ousadia comunista, A lingua e um constante

chicote. Mais dia, menos dias a verdade aparece S b d -

4 horasSi amanhã. o sr. Nerêu Ramos chegar a Blumenau de bra- a a o as

C d ·'·d UL.:ima e definitiva exibição da super produçãoços com os sr, Luiz .arlos Prestes, cornernoran o a VI tona . o

azar no prelio paulista, para os pessedistaa de Santa Catarina Reijs Dos Reis
bastará um boletim que apresente o SÃ. Prestes oomo novo cris A (;bra prima de Cecil B. De J\\ílle !
tão. Bastará isso também para que 08 «Cassios» comprometam 20.000 figUf'antes ! - O maior filme sacro de todos os tempos
mais uma vez o sr, Plínio Salgé!do� e todos os companheiros Acomp. Compl: NaciolMI e sh or t americano
deste que permanecem inder i50S aqui, Tudo � possivel onde Platéa 4,00 e 3,00 - Balcão 3,00 e 2,00
existem homens que por nada deste mundo querem sair da es

curidão para a Democraia ! Viv. o sr, Prestes ! - Gritar:'! o sr,

Nerêu, :_ Viva! Responderão seus acolitos catariuenses !

[Reproduzido por ter saído com incorreções)
���� X,f1I-iiI! ilIIl í!!! 1JIiII-��-�-i!i
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ocrática Nacional i
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J
i \ comp. Compl. N J,�i0n::i! - o:l-Jort :1nlrfiCril1ll .., a CQlll;rll1açã,j
1 SERIE: OS Demonio� Do (h(uh.l Vermelho
..

Platea :-\,00 e 2. o -- BaIcã:; 2,00 e i ,50

t J
Domingo as - 4,30 e 8 horas

,1 Um poema sobre a mocidade apaixnnada!

'f! Anos De Ternura.

'com Charles Cohurn Tom Drake - Reverly Tyler . Hime Cronyn
. Uma obra pdm::!, basearia no im',r!a! rorr;:\llct: de A. J. Cronio!

Garmelindo Bogo - Lavrado!' ANOS DE TERNURA é um filme mar::Jvilhow ! Um j:'oema que
Ant(,nio Candido deFigueiredo .. Comerciante T jamais esqu, cereis !

OLto Henr.ings - Industrhl � A película feita CJm o COTação paia o VOSlSO cC!rnção !.
Dr, Affonso Ba13ini - Médico ,1 Ac(,mp. Compl. N�C;Qn;.:1 - Metro j-Jrnal e sgort americano

Hercllio Deeke . Banqueiro "� 1 Piatéa 4 00 l� 3,00 - Balcão 3;:'10 e 2;')0
, " A' 11oite:- Plaféa numerada Cr$ 50,(Jo

_II Dr. Herbert Georg - Advogado -

!(li
'�_ ,-- -''''''=.'''-''=.. , :"=�'�'"""'C'·' """'-'iI� Dr. Gerbard O. F. Xeufert - Engen. QLlÍl:1ÍCO !;!

fT ��7!�:��:F,:�Jt�e:e����::OcomerCi.IiO � :�T��;�O' FIGA�O V lêT��TII��E I
Max ,Jacobsen - Farmaeeutico

�I .' íWalddl11ar Selk8 . COl'LercÍario &l a �_" �i',!r: �.'j' A,·,'�. Fl� if� 8 � rrn � � r wJfi n � [;11" "

T Ernilio .Jurk - Funcionado PubUco
. ;!a!�'!"". I f D l ti L; i� � U U 11� b O �l U r: If� u tl �

T V' 'd � A gE:_!n àirEc{G!Tier�te sobre o op·
Ili A's nrna2, c:dadãOs, para fi, ftoria e Blurnenan
:1 porElho àigesti�iC, evitando o pri-
W ii são de ver;tre. Propor'::ionanl bem
"'-'110 §_�--�'-!.!l!-�-!iJ-�-. X -��f,J--J)-�__!ll-e--* �

� ectar geral. fo.ct]itnm Q digestão

c, lO d P I M I U

I
clEscongeS!i!OnalD o FIG1�[;O. re�,II,

asa r"'d ia i ot e ove ar·' i

gularizom. as funcções digestIVo", il-

e iazE:m desc.pporeC121 os enier�
.

representante ,e.xc.',l,n"slllü te jmportan:,es labric'l de,', M.Qveis
P O ('" ent °ga midodes do fSTO;\�AGO, Ioe Santa C8tfirlna�ij /irou lem parB3 pr nu, L •

�,'" F i G 1'. D o e ! N TE $ Ti N 0,,,' ,5.",,_,_ fiMov�is em Gerai � " ij
Conjuntos Esto f ados t�"""",-,".,,,••Q>"""�C""""""-=i<''''''''-'''Z,,�·�'''_'fu±.,"._,r-,,,,",,==,,rr,,,,,,,,,="z,;,:;;;,,:.=�

iV[o \"Bis de vime e cordel
lii\0Veis de ferto
Camas pate[lt�fo., CI1!chõeG

�1
&

E' indicado nos casos de fr3queza,
palidez, rnagreza e fastio, porque em
sua Iórrrrula entram -suostflncias tais
corno Vunadato de sódio, Lícit ina, GE
cerorosratos, pepsina, noz. de C013, etc.,

I), de ação pronta e eficaz 11�'S casos dé! ,

'\ fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
:\,,\ )

indicado para homens, mulheres, crían-
'\'1 'f" I"

.

\�''\l' ças, scnco ��a orn1uH�, c?,n"lel�1d.a peles
\\\,-Ilo grundes médicos e esta Iícencíndo pela
'Iili} Saude Publica.

, .

t BUtlião De
+
II
!j
T
i
f Para Prefoito Municipal:

!
� Para Vereadorés:

f
"
j_

Vibrante pelicnb de aventuras Com rmuÜ·nar.!es !u!a�!

Sabado ás 8 horas
Ann Sheridan - Ronal Reagan - Rich rd Whorf em

Pés Inouietos (Da 'VarrIer)
"

COllhece-b era f,lCiL. ' Mas como era dif.cil csquece-l a fascinan-
te ! Imagem apaixonada de mulher ideal com que todo tomem
sonha. , . adoravel quando ama c perigosa fjuz,ndo od eia I Um
belissirno romance (�e arnor !

Acornp. Compl; Nacional - Fcx jorn al e short americano
Platéa .1,00 e .) 00 - Balcão 3.co e 2,00

Domingo ás 2 hores
!�oy Hl:ggers - O <!:Cow boy" elegante... e Ma'iorie Reynolds.

no empolgante e sensacional "fi'lf-\-ves!'

Robin Hood Do Oeste

Indica. ao altivo e valoroso eleitorado hl uma
naueuse 80U8 candidatos <às prox nnas oleições mu

nicipais de 23 de Novembro, ce:d,a de quo, mais
uma vez nOb80S e!eitm'es �finDarão nas urnas Sí�ns

anceioa por um Blumonau deuwcl'áticu. uno c forte

Frederico Guílherme Busch .Tor.

pODular @em
.

Cüng leUlIl

o ldtol' Udeniic't�, nas elu;c(ies de 203 do
corre0 te, \Totítrá cem uU.c\."" ('��dUl..H l'0�llJpaS). spn·
do 1) :Vl ti com 8 :nume do :'ir. Froderl<';l G-lllll�\",r!.ne
BURel] .Tor. e. nU11tU�, contendo o lJ(;nw de U Dl

doi'! 13 candidatos a �ereador regi8taduB p( la

1\Jt, h" ng "'!F'J" Ig'(Tuf e torcer r.(Jupa - tipoiv!.3f: lD!! I·'·"' . '

'
,

.

motor � CflHi�!hor; pl.\fa Creança' Tapêl.i:a
passadeiras

Visitem _, i!ei:'ill Gl"mprümi!'iS1) -

Br exposição do .l?f:'rn
sortido €stúque fi!·· \.15 de Nov . .N. ]226 ExecUta-se pemdoi:'

Vendas á prazo €i á �staçã(l; ALFRED G()ShWEiLER

da (ul6Ma alheia

f�A R A f E R I D A S,
IECZEM'AS,
II N FL A M A C Ó E S,
I '

.

I c o C E I R A 5,
!

li F R ! E I R �t:rSc.'
.

ESPINHAS,

ISeria na Ellwpa ii nova

resnêe :das NaÇões
Unidas

Lake SlICCf'S -- A França e
a Suécia propuseram que a as

sembléia de 1948 da Nações
Unidas tenha lugar na Europa.,
Numa resolução conjunta, apre
sentada ao secretario geral da
Or..;u. sr. Líe. sugeriram que
urna comissão de nove nações
es<:u!he8se a cidade europêla
em que se celebraria a reunião.
Estão especia'mente apontadas
como passiveis sedes da assem
bléia as cidades de Paris, Oe
ne bra e Bruxelas. A resolução
P' Evê ainda que o sr. Osvaldo
Aranha. c{ mo presidente da as

sernbléia, nomeie a comissão de

I
nove membros encarregada de
apontar a cidade.

ES
OE PESSOAS TÊM USADO COM
BOM RESULTADO n POPULAR,

OEPU�A"'VO

liXI 914

d'l

o Filil1l�D, o 8aço. ;I) Coração. 9

Efit@l'I�ago. os; Pulmões, a Pele

Prcduz Oore� !lOS 0$1110., R_lima.
ti�mo. CG�uélli!"a. Quada do Cabe�
:10 Anemie '<; Abor�

C�l'IstlH(l) c médleu
etOtll6 o popult\l.1' c!l.lIpurativo

ELIXIR 914
lr'lúri:l\nllll1l ao organismo. Agrê\Ch,.
\,,,1 como um lieôr. Aprovado COo

010 aw:Híar 110 tratam0l'1to da S I �

FiLIS () REUMATISMO da mes

ma (lrig6m. paio O. N. S. P.

Nova administração da
Rêde

Assumiu a diceçã:) da Rêd�
de Viação Paraná Sanla � 'ata
dna. o sr. Cel, J csé Mac:rdo
Lopes, engenheiro milifar e bri
lhante figura do Exercito.
O novo diretor, que eslâ fa

Lendo uma remodel8Q�o no

quadro de seus auxiliares diré·
'os. nomeou para as elevadas

I f a nçõ'."s de seu assistente, o sr.

I dr. A gacir Guimarães. um dos

Igrandes
valores da VDN no

Estado :do Paraná e que foi
candid'llo Jesse partido a depu
tade federal.

35.000 litros de oleo vai
fomeaer a baleia

Pela Companhio de Pesca do
Norte, localizada em Cabede\o
foi arpoada uma baleia gigante:

I

ln,
Fôflindo 3° metros de compri
mento. O monstro cetaceo, yue
{: a vige!is!ma segun,b b21eia
pescad., no c')rrente ano produ
zirá aproximadamente J5 tone
ladas de oleo.

UDN. I Anunciem nesta fol�a
�----:-'-.---�-�-..._..----.-.� ---_...---_-- .
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