
Iti "OS' r e sul ta dos das e I e i ç õ e s �e São
fi· o <:v.:e 11 i [cóndidato �o f.residente Dutra) • • • ii .. • • -219.188
C ;r:j I o Junior lcandidato dos srs. Getiliio, Car�os Prestes e lereu) -192 022

fruto de oerses. ição
poHtica

o Egré,_;Ío Tribunal de .Ju"t,i
ç@ ern memora vel i'ieqsào. ;!e

qua rta-feira p. p<:,ssana, cnntra

apena,;·.om vot;\ ccnceIen

rrnn-lda-ío de segclTanç .• Ú PrüL:ssor".Célia perfe,to, ce ].,.aguá d,

Sul, que após �eT �i()o rernovírl> 'Iilurante uma licença e�n. CU]

goso se arh .va. por motivo I. e

enfermidade, bi exonerada 1'0

abandono c e empp'go f�'r;,[Ile
São Paulo (CB) - O grandeo processo de aposentadorra j:i matutino eEstado de São Paulo».com laudo médico favoi:1\'êl_

publicou um editorial sobre a si-A ref�rida professor« ach \'3-:"f':

tuação de São Paulo e do Br a-afônica. c S! m pied ..de tãc I::Ó-
�il. dizendo que «dignidade dorneute porque n seu marido per-! povo paulista, estava procurvndote ncia a UDN, f(li exonerada,
defensores entre 08 velhos Par-Belo ex em p10 de re ipeito á
tidos de tiã'J Paulo. A ver jadeIíberdade individual consagrada é que só 08 encontrou prontospela Ccostitu;çàL! •• ,, __,, .___ _ _ e decididos no seio da União

. Mas, fellz,menlC, �_ain':!a ha
I ""$gm'®>!!l��-��r-'-;"""

I
Democratica N ...cional.»justrça

..
em
..

Santa Lat<Ír�na� o

I i Adiante diz aquele jornal:Poder Judl�lanD alOda e uma
«Mais uma vez a UDN. ape-Com homens de expariencla ZH do que dizem dela, ocnstan-

corno O tto H ennings, AntonioCan- '�:�����:sStr��t�o:e:t�d�b;:t!7!_
dido Figueiretjo, Afonso 8alsini tico Jas suas atitudes e Ftovou

I que é o unico partido que real,
e t1BrcillO Deek.e, e auxiliado pe o mente se preocupa com a sorteLondres, (V.A.) - 1\S em·

'I' .

d de São Paulo e do Brasil. En-preBlis DHislrF. que produ- 'ardo(oso espirita empreede or
quanto os outros se enxovalha-zem 08 "Wbil"k"ys

r,hf{\Vlil-:,' dos demar�cornpanheiro§de cha· ram com Ois acordos ma.is gri-ker
•.
v

.. ã.'l.· ser 01Uli.O tID breve, j.'1 d tantes e com cs conchavos mais!iS primeiras ti pnlóuz r e8-. oa... gente rnoça, honesta e e escandalosos, ela se manteve ir-treptomiCIDI:I [Ir! l11g!tllldrra. .

kO"!:Si H'C: :''''?�.·al"" "" estou íconvicto da redutível no seu proposito deA díretüria das I:mpre88s lU ,;;.o '" - • h... Y, não descer ao concluio de espe-resolv'eu adquirir a maitH' Vitória, tanto nas u =',r�as como na de alguma e de não aceitar comusiua do mUõdo para' LI lJj-
f biuõçôes com outros partidoljbricação ctt-' penlcliloa, 10(;11' grande tarefa admi��f[,tra �va que que lhe pudessem marcar a re-lizadl::i em 8oek1:1, a&!i proxi-

nos. pr opamos rear z ar. putação e rebaixa-Ia á c04diçãoIDtdlides de Liverpool,!2' em·
dos bandos que, para a con-pregá-Ia á na produção de

G 'Ih quista -do poder, tudo aceitam ef.'
'.

-

T . ('D�lS decjara�ões do �r. 1irederico 1h erroe . ,entrepl.üIDlcion. que e mI IZ8-
.

,
.

.T
. i a tudo se SUJeItam.OS pará cümohter

.

a' tuhef i Bnsch ..Tur. a e",te jomal).) Depositaria da honra. de Sãocul(lse. Ieb!'3 tifoide .e mini i

='_mw:iIiIIIiIi=iftilSJJll��"'I!IIIIlI"""-''-"_..
'

__ ,_�_�:;,'!""":= _"Z-iSl_IIIIWIiiiiFEiillilltillJ_lMlIIilIi.Paulo, a União Demo;::ratica Nil-gite resultcH1t6 da gripe, 11JI1'Qpe.,!� ., ",j;;;;,I'ClGli!��i _'_-'" _ .......... lli

r
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".' _o.
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aulo

Parece-nos ainda. confuso o conheci'rento dos eleitores com
r eferencia á cisposição de cédulas para votação. Necessitamoa.
pois, =sclarecer este assunto como contribuição para favorecer a

independencia do 'voto, visto que, quem não precisa perguntar.elirnic , probalidades de logro da parte de inexcrurpulosoe.Em nosso sistema eleitoral temos a votação rnajoritaria
e a votação partiüaria ou de legenda.

A votação rnajcntaria foi estabelecida para us cargos de
Presidente. Vice-Prasidente, Senadores, Governador, Vice-Gover
nador (onde houver). Por esta votação é eleito sempre o candi
dato que obtiver maior numero de votos, e quando tiverem. o

mesmo numero de votos, isso e, empatarem, cabe a vitoria av
candidato mais velho.

A outra votação, a portidaria ou de legenda é estabelecida
pela lei para os caruos de repcesentxnrea junte ás Camaras, Fe
deral. Estadual, Municipal, isso é. para deputados e vereadore .. ,
Esses t:argo8 são exclusivamente partidarios.

Pelo principio partidario p14fO, existente em outros palaes,
o eleitor vota apenas no par tido (ou legenda), determinando eete
por si o preenchimento dos lugares conquistadoe..

.

O nosso sistema eleitoral é considerado rnixto, pois, o elel
tal' vota, desde lego, no partido e nos candidatos, isso é na le
genda partidar ía a no nome de UI7I candidato de sua peeferencéa.

para apur-ar-se os lugares conquistados pelo partido. somam
se tactos os votos dados aos partidos concurrentes, inclusive os
em branco, dividindo-se este resultado pelo numero de lugares a

serem preenchidos na Camara (despreza-se a fração si igualou
superior a meio, ser.do equivalente a I si superior). Este reaul
tado obtido é o quociente eleitoral.

Para saber-se, pois, os lugarea (quociente partidario] COIl

quistados oelos partidos divide-se
-

todos os votos. que obteve pe
lo q.iociente eleitoral achado na forma acima. E depois dessa
pri.neira d atribuição de lugares aos partidos; si sobrarem" ainua,
aiguns lugares, serão redistribuídoa proporcionalmente á votação
obtida pelos mesmos partidos.

.'

A votação de cada eleitor é feita acompanhando 08 doia
criterios explicados acima '.

,

A cédula para prefeito, sendo votação majoristaria .. ' contem
apenas o nome do município, a indicação do cargo e o Dome
do candidato, 'Ex: Muuicipro de Blumenau - Para Prefeito
Frederico Guilherme Busch j'r.

A cedula p vra vereador, sendo votação partidária, contem
apenas o nome do rnunicipio, a legenda partidária, a indiceçãc
do cargo e o nome de um candidato de preferenc'a do eleitor
eacolirido dentre os 13 nomes registrados pelo partido. (Ex: Mu.
nicipio de Blurnenau - União Democratica Nacional - para ve
reador - José Moritz},

Acreultau.os que, agora, fique def nitivarnente esclarecido
para o eleitor a forma de votar e tarnbern � motivos p9'que
vota do modo acima.

fi U. O. N. SÓ vê diante de si os
supremos interesses
da cnlelividade

cíonal defenderá essa honra.
custe o que custar, sejam quais
forem os contratempos que fi ea

perem, Se os ontros só vêem os

resultados práticos do pleito, 'à;i
vantàgens materiais que espe
ram colher nas urnas. ela se vê
diante de si 05 supremos inter
esses Ja coletividade.

Venha buscar sec titufo
As pessoas llb(dxa retaeto

n .d11S deverão procurar na

Red8Qfi.o DeGt6 JOfnttl o seus:
Rtll.pectivo Titulo de Elettor.
Seudo que 08 r6sidénte8 a

Rua. JlIão Pessoa devem dj�
righ'-fiS ao sr. Alois de SuUel'.
Presidente Oe' SUb diretoria
Ja uns dd Velhli.

SooUacio Zirmsl'ma!lll
Theckln Ziebtsdarft
Roland Krsmberck
C'itlirto8 BuergeE'
Henrq,ue E. Beiros
Eitsuih:llG Bugmtiu
Edeltrudes Buer6�H'
Artu' Z�rbettâ'
João MiUtâo de /Amorlm.
Wdlter Adam
Con.cado Scbwaennte'i
Ar�Qldo Wei&'
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�do;=�?f"'i, LtJ�� >,

üU'llJ.iti O�;p !t'_��:::'J

Telefone 1248 - Rua"1 de Setembro

Foruecedores de ltiadchas em Gerai
Forro -Poldi8Úl, liJncanto1l·>,i'l'a:s àe Quolque?' Espedl:

A linhamenio, etc, etc.

SoaHw lwbrca Sirüb

que vae dI'

�-e

b
r

-- I Ui1 O

Resistentes e de fino ae<::lh.,...
mente e Modelos poro te

dos os tamanhos de pastag
e fichas to Govercs que cor
rem sucvemente ao leve to.

que dos mãos e Os crqul
vos í-iel servem bem tôdCl
uma exlstênclc.

r i'ABRICAMOS:

CONJUNTOS ..Cr" ESCRITORIOS

COFRes .. MESAS. FiCHÁRIOS

ESTANTES. BALcões DlvIs6mos

Iv\ÓVEUS DE AÇO
fI ElL S. A.

Rua Mar;" Mcrcollna, 84C
fu:�o"" 9-5544 - 9-5545 - São Paul.
�'-"""F"'W7IT-'4"'R'i8

iu't:.-;;raf

Distribuidores para JS

Estados do Paraná c

Santa C,-;,tarina

Blu menau - Rua IS de Nov-

adeiras
"

\, .
!lv.

rV1adeiras de construção em geral,
Forros, Soalhos, lV�oldur\as, etC.

Tt:lefone

gLUMENAU

I
I

l:nferrneiras e serventes para Hospital
D3'17('])ch, S('I' �na1!}�llr:Hlf', ('11'1 PI in.ripio do ] 048,

em Cnl'ltdJa, o Hospital Silo Lucas ilfüCW}t para coru

pl';'bu- o seu eq),� de au xiliaros, df' duas entermeiras

�'{)m ;-:rútica (10 »erv icos CiIÚl'g'('ng e Roi" u:oças para
sr-r ventes, podendo morar nu liot-1píta L As iut.eressadas

deverão pr(\enn�r, par" melhores informações, ,0 d».
H(,finto (úmara, em !1Jnmrna:l, rn o Ho;_;pJtal Sãq
Lucas, sitO a Avenida. ,J oüo Gn rlber to j �13G, ení
Cu·itlba.

1-r--I--'- -r��--�I
�'�'�-�-..::....�'-=--=� �--�=��.,."""..,��

Or .. Paulo Mayede
l\le{!i�o nf;8iB1E'i1h� do

HOSPIT',:'L BtH� fA IZ ..\ BEL,
Cttníca Medica e das crean-"
ças, pnrtos e ope ..uçoes -

Rs cllíHHagrwaUcoa
-0- BUJ1�1ENAU -0'-

[1;,'iedico EspcdaHstà m�w

doenças de Crianças
e da Péle

Consultor!o - Travessa 4

��e��=�1ter I
Dr .. �i1!ms;� De (iiieti\Uu;�

H€:�i�Q Dr e Alfredo iiõ�§

medico
de Hospital StJ. Izabel

Ope""�çã�s
CI..l1'1iACA \.iERlU

jjoel1,:;as de Sfl:horas -- Cirurgia
Partos

Consultas i 1:\8 S as 1:1 ,30
f> das 14 as 17

R\1a j�) ['P ucven.br o
ao Hotel Elite

juto
.

1----··,-·-
T'eidnne provisorio

Rcsidencia

106;)
Dr. RE�iAT()

KSPECIA1_I':'TA
(ÂMA,R��
em Doença

\Ji_·er,�<f)�-'-S nn� l iwpitais
PT .. lJ�r}!.l<j\.U

R na r�araib:l >'J_(J 8
1'e}eú_.lne ,:�:::B

CLDlICA EM GEnAL

(V:lrize!;! - Ourlas curt as}

fOlic, 122ó . 1433
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,CIDAj)EDE
_-". ...i..ii.........-'-' , . ..;._;..;,;;...__........���".....=_'.................__.;;..;���.___-�_�

.

-;,,...,,._-

.- �[21:�:t�t2:.��1!l�i���,��:�� s (:; LA,
Ruo 15, �a Nov�rnb .. 5f3e- .. Fone. 1201 Biurneriou

l!.XANUrS DE 1,JF.JI'iA: �h'Últf? ,,:;"SI;,+:· t' :dhn!!linll) �lh ;:i,âiúlenh,., 4(lnlit.,Li�'o
.'

complet," com dó)�:\güll'

�:��l;�\\�����t)�:�;�(í�Jj:j��i���i��f;�\�)j��f;�ti':f��:;::},i�:':;..

f.Hpermatoz','ides, l:t'.; •• 'Jriehf)J'!'\(lrw;i.y:,,�jwtJs. é,i". EXAj',EE DE ESCARRO:
.

P"l'<lui':!l ele }a�il" de J.:.ü1h
-. 'i;utTal3 g&l'1Í,el1S, pneI1l11(;eOC(!S eh:.' J<�X,A1\lE DO LiQUIDO CEREBRO:-"ESPINHAl.: EY.:lmfl CiteLa.

.
.

.", 1. '". .

_ .
..eríoEcuf:it:O, tell(;âo U!> Jr:ahn. Pandy, l":qnlll' 1\1'\,,'Jr, etc. '. EXi\l!kII J)O lVlUCO NASA L: P"''''Fii,:a ;,1 .. büci

los eleool e ae"j" I'f!"jf,l ente!; (F,)'"J''i,'n),'etc, iIX A ::Vf II DF SUCO G l\S'jf{ leU: Exallle cpmplHu, dOil'igeul
."
ce aci�L1 laticof·fl.�;iJüz·:·:�ivrF>···� co;:ri·bjri!l;�ft,.·f-"lH }JCr- rC's901:�;.. ,s di, f.Wng.l�e ocu ito, i,i(J(:it�f_;.,. ht'nl�cea�:•.

'

�X.A �rEDE' ULCERA: eitlall1;eTO.,eo�;;,' ('ln campo ceemo: pcsqui>m d", I'sÍ}irfd'et"s '1'l:BpUli!'ll1'fl. Palida ,tlifú;;).
O 'Leõoiatorio s{' acha 'ÍlistrrlíJ(Nr tÚJT(J {ozr:r eulturu: de quatquer oermen e anta '/)(JcÍlJ,

.

Ape"dido '.� dos sr.s. 1�:J6di�:os f3zernos- co1het_a. de �1�alJli.�l á domicílio
, .,ror;;_t.ert';i{·O,� Iami.nn» p :'r{�ci1}ipnrp.� .(lr(rfu.{!-!jflt-!i}f(�

----�------���-----

A casa que pni'sue o ruais lindo Si.rtimeoto Em

oríuquedos lliwiouais'é. ostr�ngpjrüs na praça, .

.

,
Lindas bouecas, 0188 de borracha; No\:idades; ('$('• ..

" o
"

•

"Il' .

i, '?11Imtci; para arvore de Natal; � H'l1tl C aUL\.S com corda; etc
13

r .

f '.

A 'r"1eihor F�nte para Revendecíor es

VENDEM-SE EM CAM"ORIU MOVEIs�VENDE-SE" I LO,JA, NO CENn�o CIDA!1fteuer,f.B eun Ireute para H
,

vpl,;iç'Oh'; p-r n.oti7o fie mupl'�lá. por p!'H;O'" de flG-ns!.iJo. Por motivo de r.1\1.:1:Jl1ça .S:da I d ;;:Cd. J1IIIJT'WhÇÕt'8 nest« re�InfO],T.lleções com o for. Ame- de jantar .f'star, dcrrnitór i» ; co- I :i.:ç'w. ,

rico fuch�, em S_;!ío d� Nr!f",z:nhOl etc"
e, ou c (J m OH. P roCf;pio 'I f· ---------'--'------
8e� nesrn H'llI'I;�ã,-).

,',
D Pa.rana, 7r,

MUVILTS - p. r mr-tlvus dt
fi UtÍ�H .. Ç 'I l,;'U' flli'1'l (10 pstuá!

'\
Vende-H;' mt rua M d" Gr(J�St.
n. 5 n�',,!�! cidar!<:: um quaru

I c(tlHpid". {'\ IH ii P('��L:8 : lHn I,

\SrilH't!p j 'lU,r c .m 9 e tuns

\P�CriV{;I;!.,h.a. fl(,VLt;;e

ChU.!multo p ue. u ss».
,

, ...__,,_�---............._..�. - '

! Ct\ nnl'\! 10 P:\R:\ CRIA�Ç:\i Usado. purénl e;;: hum estado

I1 vendt:'�::�.�� ('!lfí-:f! c..r ro para cr iau

IC-' i_l"("i'<1 11",.;0'"
j'_,h'

.,FJ'L).()(.,n I
,_o II -

'" -
.

I J (�- _. ... j :!' -I
c"

.

•

'Ver e t:,;t:1T ru.: J, ;l'J h�tittú,
(j;i! ,L,eira i\ l1dr� R;,nIOS. pro

IXiU.JU_ a.i) J.\r,.(CU!ljba" tOnA Utá
\"10 f\..\ldr '��jl"'S

-�--
Cip'" p;,' se \: IIu "h!_1C3deira ele

trit:\.:l. f'll l! qllc:o:ene (lU c�rv;l()
jf·-1JH-·(��lj :i�l!': !, '1;(.1 f-'!e;':ad,) .�I"e
Tft·ni.t- ,,,,,a I J ii, f..tar con,

�)Li!·VIU.,

.": 'I\'r'm -� ,�, .�.

,M· Ia "�V !11d"

t I i t
Alamede Fiio Branco

de H4'

UMA MARAVILHA O

Modêl,o RCA VICTOR
•

0-10
-NDÁS LONGAl,; li! CURTAS

Esta orl!L()l!o da ROA VIctor é 1tIl111 verdadeira ll8i1l111!1b I
Ondas curtas EI longas. CInco vãlvulas ReA. RecllPÇ!h
estável. Iírnpída, Ilgradé.vel. Ampla capacidade' d. 1IÚItO·
B!a das IIstaç6es mais distantes. funoiollando em OOl1'G'
te alternada e contmue. Examine-o bole meamo t ....

,,.. A

..,g;]A VINDA NO REVfNDiDoa RCA VICTOR
JJj"Li lU l' ,.U u,'res

Casa do
Vale do u j>:tl

A·mericano

Não assaltar 3 honra de seus adversários porque
campanha politica não e arame pÚblico onde se

estende a roupa suja dos oornpetidores ..

4 ._ A presentar aos eleitores as qualidades positivas
do seu candidato. sem vasculhar li vida do ad
lIer::..jeia para denegri la perante a opinião pública,

5 _:_ Não mentir ao eleitor, aprese ntando-llre sempre
c programa d(, seu partido, que é o uuieo com

promisso assumido.

I
ti - Repelir todo Individuo que queira

seu voto,

� �;;-i:;ç4:-p. i"if�' '·).:.S"'�;' .@i"��t?r�-ifjiMiªã�)i§f íiiíiiIIiiIíI .i:ii_1iIIII

vender o

inquedos
ra N tal

Ofer-ece seu grL,nde sélrt"I.11ento em

Artigos nacionais e estrangei) os
Pür preços sem concorrencia, so na

8, olling�er
Rua 15 de Novembro N' lOíO

Ver para crer
---- ..:.... ,--- ,

Patrimonial
RiJa Felipe de Oliveira, 21 - São Paulo

A M::is Pedeiía Organização de SortfÍo .t' (JciJc.llização
Smteios mensais - BLlnificação -- COl1struçõ�'s - Ret'mbuho. ..

(AuiülÍzada e fiscalizada peh OllV6JnU fedelal)
t 'Carra P(!tmfe I\j 151 - Decreto N 12475 de23de mainde: 1911
� .. Resultado do Sorteio Reaiizadoem 25 de Outubro de 1947
� )' Premio oJo52 no vabr Cr$ 50000.00
l �.» 23u52 » » 2.000,00
�' 3'" 4p,052 » :!> 2.000,00

I
4'» 63. 52 :> » 2·008.00

. ,5'" 83( 52 » »' 2 OQO.ODti

Milhar 3u52 Centena (52 D::zenas 25
,
rodos os tilulos que contiverem 11 milhar '3025 tem Cr$ 1 00000
Todos os IHu!os que contiverem a centena ('52 lem Cr$20U.OOfj Jodos O� titulps que comivefam a clezenas 52 tem uma mensalldadt5

i� · --'Qui am sem pelcade lempo, uma c.policede "A Palrirnogial L'da.�
Agenk em 3Iumemm:, O I..EORA

b<;.- viço deprímeirtl
uldem

Hu3., Marat.:ldio
'N' 2'1
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• ..
.,fallam apenas 10 dias para

..

o
.

Cri,lo da .lndep8l1denciã Municipal de Blumenau da lul61a alheia .

. I-fodos ás urnas
..

ii
..23 de Novembro de 1947 coma. União Demllcratica Nacional!

"tlETlímlIIIIRn:::::nE�ft
YmfHIB�rW1l�R AfECCOES 00

'

R ru�mu� lb&J ERXn C�URO
CABElUDO

.•

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

� �......•��-�. x" ..
4

.

, .

!

r�UniãO�êmocrãtica lIaciooal r
T :t.< Indica ao. altivo e valoroso eleitorado blume- 1
•

,
n

......•....?-.·
uen

..•. �e
; s

eu.s candíd.a. tos à "! pr.óximas eleições m':l_ T."lllclpals de 23 de Novembro, certa de que, maIs ii

1
uma vez nObS08 eleitores afirmarão Das urnas Beus

•.
1

lineeÍos por um Blumonau democrático, uno e forte �
f

Pat'a Prefeito Municipal: 1

t
'�Para Vereadores:

II Antonio Caudído de Figueiredo - Comerciante
.. Octo Heur.ings � Iudustrial

IiI. Dr. Affouso Ba lslní - Médico
.

J Hercüio Deeke"- Banqueiro
�. Dr. Herbert Georg - Advogado I
t.·

Dr. Gerhard C. F. l\eufert - Engen. QuiLJÍco

l
Heitor Ferraz - Bancario
Siegfried hoeltgebaum - comerciar io
José Mor itz - OperárIO .'

+ ���d:':�4S:jk� �ç'o:��::'!:��
I EJJ:iUio Jud� . Funcíonario Publico
I Carruelindtfsogo - L�yrad9c
II ":",-.::�, .

� A�s urnas, c'uad�os, para a Vitó,fía de Blumenau
�
..-�.-�-<II'';_''-.---.--;. x "'-4--11--•

o "Dia doReservista" \ D>,�-7�?A��ini
.

.

Escii.tórlo: EdifíCIO Mutua Catari-
Rio, (V.A.) - O Ministro da Guerra. considerando a deíí- \ nense. Sala 15 - tone. 1150

ciencia de verba orçamentária, declarou que 00 corrente ano não nela: Alameda Rio BraD-
serão realizadas as solenidade! comemorativas do "Dia do Reser- ResidecO 31. Fone. 1315
vista" ficando, em consequencia, os reservistas dispensados das
respectivas apresentações.

Frederico Guilhe::me Busch .Tor.

ainda não apareceu o carro

irrigador
ali tra promessa que o vento levou de mi!tura

.

(om ii poeira das ruas

Depois dos dias chuvosos que I rig.,s do pó que se infiltra por
caraterizaram o fírn de outubro todos os cantos. O unico carro

e principio deste mês, transfor- irrigador que a Prefeitura pas
mando estradas e mesmo algu- suia sumiu-ele como por encante

mas ruas da cidade num inferno e nunca mais apareceu. embora
de lama, voltou a estiagem e os comentários Gue tecemos a

.. com ela o suplicio não menos respeito ind ..gando o destino que
• •-.......... )-. terrível da poeira que invade to- se lhe tinham dado. Abordamos

dos os lares e, em certas horas insistentemente esse assunto e a

do dia, quando o movimento de única resposta do edil blumenau

.-Junta Apuradora da Terceira Zona Eleitoral: do veículos é mais intenso. paira euse foi a promessa de que o

Esüipo de Santa Catarina, com Sede em Blúmenau como uma nevoa asfixi nte 50- irrigador logo entraria nova-

bre a maioria das ruas, mente em atividade. Sim. uma
Não possuirnos mais nada com promessa. bonita que o vento le-

.que atender os incômodos e pe- vou de mistura com o pó das Porto Alegre (CS) - Sl10
nossas ruas, COILO tantas OU- 08 SI gutntes 08 candidatos
t ás proxímas eleições queras ••

E' isto mes-no. Nem siquer el3t�o sendo pubtícameute
temos maia carro para molhar' apotados pelos comunistas'
as ruas. O interessante é que a I ?ao Jerornmo - Pd�tl pre
Prefeitura, que não dispõe de' Ieíto. or. Certos Xavier da
dinheiro pari! restaurar o carrol Costa. do PSD; para vereado

irrigador. o tem par" comprar rea, a. Iegenua uo mesmo

ejeepe », único veiculo com que pa',tldO.
pode crafegar por certas estra- I etotas - Para preteíto o

das sob sua gl�arda. . •

dr Jl)ão Simões Lopes do
PTt>. e pars verelldoft8, a

__e .. 111-111 .. • • • .. legenda. do PSD.
Bagé - Para. prefeito, dr.

Carlos Ktuve, do PSO. e para
vereadores, os do PSD.
Urllgulllana - Para prefei

te dr. Ventura La Bire GI:-.
torrez, do PTB � pafu ve

I'iadores, ROmão Prado e

João Grilo, na. it;lgenda do
PSD .

ED.ITAL
::�o Doutor Oscar Leitão. Juiz Eleitoral dtl COD arM de

Blul1l'enau � Presidente da Junta Apuradora da 38 Zoos
Ehmql'ai dq. Estado de Santa Cataríne, fH� publico. para eo
nheeímento de quem Interesssr possa, que, em rounião rea

Iízada no dia oit<) do correute mes, DO ediflcl0 do Fórum,
de sta cidade, na sala do Juri, Iocat rlesigOtldo para 08 tra- .

ll:11b.os da Junta, Iorem tomadas 88 segutntest 1eliberações,
relativas. aos trabarhos de apuração das eletções que de
verão realizar-se no dia vinlA e tres (23) do corrente meti.

1'0 - A Junta Iunclonarã a partir ,10 día (24) vinte e

quatródo corrente rnes, desuubrada em duas turma, CODS

uiuluas como segue:
8) .,-- Primeira TUl'à,8 - Membw efetivo: Ao; Freitas;

Esoruuuádores - Romeu Pereira, como s€ cretar ío e Tea
llno.··Cunha Mello.
........ b)· ••.... Seguuda Turma: - Membro efetivo - Dr. Rei
nardo Schmitbuusen. Escrutinadores � Osmar Alberto Nas
cimento Pfau, como éecretarIo e Arnoldo Puetter.

2.0 ,...--" foram.Domeanos suplentes de escrutinadores 08

8.1'S. �iJº6rtO Bliier (SúDrlnho) .e Os\vúldo Schut'íder.
•...•.. J:;Q - .Foi Ijesigoado. para servir. corno aecret&rto ge

I:sLdtl jutll. {) memOro efetIvo sr. Aci Freitas
4,0 .....:.... A junta funCÍOQ'tIá em todos 08 dias ufel8, das

nove ás doze hor1is e das catorz'3 ás d�zesete hOfas, me·

nos aos. sabados,' dia em que os trabalbos serão encerra

dj)8 ás dHze horas. D.:1do tl passado ubsta cidade. de Blum�"
nau, SOfl Qito dias (10 mes de Novembro 10 ano de mU no
V8Ctmtos e quarenta e 8� te. Eu. Luiz Schramm, escrlvlto,
o subscrevi. Ass,) OSC8f Leitlto. Pre�idente.

Certifico estar conrOl me o oríglublque foi afixado DO

local do costump, do que dou fé.
BluI!}enau, 8 de. Novembro de 11}47.

O elicrivão! Luiz Schramm.

Coco volar na U. D. N.
o lektor Udeoista, nas eleições de 23 do

corrente .. votará cem DUAR cédulas (chapas), sen
do UM L\ cc m o nome do sr. Frederico GuiJher!lle
t....sIh .Tor. e. oU'l'l{A, contendo o nome de Um
(l.� t3 ::;aGclidatos a vereador registados pda
11UN.·.

.

Bolos ..,

mais crescidos

Rio - O prnf. AI lxo VRS·

cOllcelos c"tedratico da

Ftl-I
'Aniversarios '

culdade de Cieocia Mt'diC!18 r

.

16 Univetsid 'de do Bra ;iI- GERMANO RECh..ELBERG

fallludo na re�nilio da Acu- Aniversaria-se h;lje o sr.
demia de .Medlcina a propu, Germano Reckelber�, figura bas
sito de c.rHlC'iS proferid6s por tante relacionada e b?nquista no
uma revista norte amerJcóna. bairro da Velha. onde reside.
declarou que em materla de
medecina est!:lmo8 procuran-
do aprender com os no"te
americanos poriaso que exn·

cemos o me�mo InteI'cambio M I LHÕ ESprovE'l'os '. Afirma que o·
..

.

referido artigl) mMece mais
reparos qu protestos por
que tem ex·· garoa, falta de
pOIUez e juizo apressado
sobre certos tl,;pectoB dli me
dietas nacional.

Baías
'-'

mOls moclos

CRU�EIRn Prefiram a f'�rHlna t'aom..:ad
pelo IRlJINHD JDINVIUE

fala o prof. Aleixo Vaso
concelos sobre criticas
,feitas á medidna bra

sileira

9JTédeii(fj i.
Bolos 'I

) maislo/às

rae_�� . ara.aEuropa
UnJted,.§t<\!es PareeI SerVlCe ·for Europa

.

Agencia Bll'mena'u.•. B:ótyl Boa Vist.l. - Alberto Dietrichkeit
Caixa. Po,atf:!.L ..330 .,- Fone 1164

para pronta entrega na E�lfopa por telegra
rua e via aerea.

de Tpucotes diferen·�B. de ger:er08 aHUl€nti·
cios e .. () pacotei3 de trcídôf>, v.eat1doB e. ternos,

sapatus, cbbanorOs, t'te, t;ltc.

Encadernacão Santos
Serviços �e IAca;denações em geral.

Aceita enco�ndas de livros para q",alquer fins.
Gene'��o dos Santos

f Encadernador
Executa-se eocadern4ções em

..

coaro, de livros' all)uos
fatografi+, pottias, carteiras �tc.

Travessa 5 � tie Fevereiro - Bhlmeoau

para

Não entreguei nem devol-
va li njoguem que o peça, as

cédulas da OON que recebeu.
O partido faz este evleo

exdusivamenta porque teve
conhecimento de que adveraa
rlos, dizendo-se da UDN1 estão
recolhendo chapas. lãG se

assustei tenha calma não en

tregue ou mostre suas chapas
,inão a pessoa que conhece e f�
seja de confiança.

i'

No Rio Grande
lambem •••

DE PESSOAS rt.M USADO COM
BOM RESULTADO o POPULAR.

DEPURATIVO

ELIXI 914
A SIFlllS ATACA nUlO o ORGANISMO
o Filado. o Baço. 0" Coração. (I

e.tom.IO, os Pulm�oa, a POI&
Produz Do,••. no. O.ao... Ii*umm.

J
tlsmo, C"lIuol'BI. QU4ICS. do Cabe�
:to Antml. '6 Abor� .�

Consulte I) médico
e tome o popular depuratiVO

ELIXIR 914
inofensivo ao organismo. Airada
ve' como um licôr. Aprovado co

mo auxiliar no tratamento da SI ..
FfLIS ti REUMATISMO dà mes

ma origem. pelo O. N. S. p,
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




