
i·

�Enqua�tb a VDM subiu do 5.0 'para o 3.0 iugar, o PSD desceu do lo para o
-�..----___,.....;�--

era. "brilhante mar(ha ..réu () partido do S r.

11.0 Continua"
Nereu.1;'>

Qüritldn, algumas semanas antes das eleições paulistas, pes-I Como fJlt3 ao v�rblf1 do Sl-. Neren Itarnos cada vez mais
soas bem,jnformadas. nos informaram que estava em vias de cano (I apoio d.1S furças demor:rf!tiea... o rerné.Iio 0 ,;Jiar-se ás forças
c�usã J

'.
U

Ó.

ln

;"co.d
..

0

..... �ess:dü.ta-.qu.eren.jo-Comu.nista,.
os

.. parti.'?:irio.:s,
.

e I tot:.dJ.t.{u.;as do c'-'m
.:

uniarn o é, c1,_" r-"manescenle", <1.1 ditadura; foi' o
s,mpat.ll;;:;ntes do P.::lD Juravam por todos 08 santos" que Isto não qne se f-z ern Silo P.tUL-, h'ram, porem. infelizes nos resultados,

p.assa
.....
v

•...

a

...• í1e. ma. i.S.....
uma d",s

.if.lVe,
nçõr s da <fantasia degenerada

dOSj
ilS hostes

dO.
PSD pois per,-let'al!l as eleições e .SDjaram o nome.

u::lenlstas',
.

A SiW3Ç:l" em S;"w Paulo, ,tgOra, é particular-r-ente deso-
, Qt.andn,. porem, mais tarde os Ltcs confirmaram li noticia ladora par a 03 pe serlistas.

c..

que se 'espalhára os n esmos pessedísras que nos criticaram e uosl K;1 última eleicào estadual, eles não conseguiram eleger o

ct�nst1raram, "coi1Vtnce�am se» que se tratava de um gofpe gP- seu c. n irLtto á i�,wernadori:;. mas sa.rarn, pe!o menos, como

.m.·u.l. d.,.O..
emven

..
ci.ve...

I»_ Dr, Nereu, cUja. vitoria anunCia.vam
aos qu:>-I p.artid.

II i;:'.·Ola,.!O n.,aiS t?ft.e ..
Agora, n.o e n;;!l.Tlt.o. o.btiveram o 4' lu

tro ventes como celta. gar. eon:;egu,Dr]r) reunir scb a sua legenda, pouco mais de a me

Acontece, porem. q?1:? a possante aliança foi íragorcsameute ode dos vetos obtidos pela !fgenda da U.D.N. que, por sinal em

.de.rrot3da .p..orq.;e...os.
eh

..

eh:,,1iI s: a. all8i.�ara-n, e3, u.ec�..�.am d.e,c.ú.n-jSà.O p.a.
ulo

n�.n.(.�.a. fÓ;i.
l

.

.lrn. p.:lrtiC.iO n.IU
..

ito f,ott·! .. Agnra,.pore.m. pu..
t

tar. cem � reptl�LO dos brasileiros, desde os mais graúdos are aos SU;i conduta in-iepeudeme e cnesta esta S� Impondo ao. eleito-
O"!aIS humildes. a todos os que se unem aos comunistas. rs dt, paulista. pois que obteve nesta última eleição, o .3' lugar
.' Diante do fratasso, tentam agora nos convencer os pesse- culocando·s,' lr-go depois do PST tcamdkge dos ccmuuistas) c

distas que se tratava apenas de uma aliança local e que o snr. do p_� P (Partid» da situação paulista).
Nereu :':<_amo.s, como chefe nacional do partido, não tivera ne- O PSD c�Íl do r

'

para o --1-' lugar e a U D N. subiu do 5'
nhurr a mterferenci a no acordo, para (I 3 lugar,

E'. pois, mera coinci encia que outro procer pessedista, c Esta a verdade irrespoudive] dos fatos. O pSD,no entanto,
B .. Isini, C.ln- celebre autor da «Lel Mala ia», o sr . Agamel.lon Magalhães, ami- que não quer que o povu saiba a verdade, publicou em sua s ec-

a Vereador á go intimo de sr, Nereu Ramos, também se aliára aos comunistas cão paga. em «A Nação» de 15 p, passado a ..manchete» q;.te
Camara Municipal de üe Pernambuco. rranscrevemos:

Blumenau, pela legenda E no Estado do Rio, também foi sem a ciencía do sr. Ne- '"Na rabeira 1 O resultado das e1eiçijes em São Paulo dá â.
da União Democraiiea teu que o PSD firmou acordo com os comunistas?

.

U.DN. um .hm:roso" ultimo lUR.,r. O !l0vo blumeuauense deve

Nacional, é um dos ire- R' preciso conhecer mal o Vice-Presidente da República pa· meditar no repúdio do grande Estado sulino á U.D.N.
ee escolhidos que reco- ra fazer tão lev ianas afirmações a seu respeito. Nó s do outro la- l\b!.', como urna ironia da sorte, o mesmo jornal e desta vez

mendamos especialmente do, t:;a-rece que o conhecemos melhor e lhe fazemos jmtiça, pois não como lDi-téria pJg�, porque é matéria de redação' publica.
." ao nosso eleitorado. {di. se ha uma. quahdade que ele possui em alto grõU é precisi>men- um telegT:lmd. d<.l MeridlOrJal em que se lê que a le",er.da da

ancurtdo cem 'por cento te esta, a de: aaber ser cLiete e isto, precisamente porque nada UDN obteva quasi o dcbro dos votos de Que logrou COrt'

sua l1,(uaçâo
. 'naquele $e faz sem ,�eu conheeimenio e a sua apro·vação. seguir o PSD.

• .

cargo, caso dele seja in- Oe qualquer modo eLta «triplíce coincidencía;;> seria um Como vêm os ilustres leitores, os ml.'ntírusos não som:Js nós
v.estido. tanto st:'.speita para gente que ainda sabe raciocinar um pouco. na U D N. O p<ipel do no�so partido em São Paulo foi re"llmente

Medico, especialista Qual será, p'lis, o fundo real das coisas? hênroso e o repú lio do eleitolaco· paulista não coub'? fi nó .. e

em criancinha s, nae �'� cm uma f-aiavra, a ansia do pSD de COl1:3eCllar a :oU:i in- sim a o PSD que do I' passou ilO 4' lugar, em virtude de sua ali-

qualidades lecnicas e Huencla, pelo meuo". em alguns Estados, afIm de prepar.il" as� ança anti�democrát:,;a com os comunistas.

morais, imprescindiveis S1m um trampolim para as pf"oximas eleições presidenciais. De :1iais uma lição se pode tirar dos acontecime:Jtos 'que têm
na contribuiçãO que a fato a situação do PSD é desespuadora. lugar no Estado de São paulo.
UJ)N prestará ao futuro! Eis o quaóro político real:

.

..,
Não t,'az sorte ser- candidato do Sr. Nereu Ramos!

quadl,'ienlo governamen- I·. OS (?tandes Estildos. como Minas. Babía e São Paulo, es-

ial blumenaUB'nse, podem l'tãÔ
ll3.S mãos dos aJversários, os dois primeiros com a U U.N. e ..Ja

.

esta
ser atestados pela gran° o últi'JlO com o P.S.P. (Partido Social Progrest;bta) do sr. Ade-

de mailJvia (:te 1IIftles., no mal· dt' Barros. Nos fh,js grandes Estados restantes - Rio Gran- Cairam por terra as pretenções do sr. Nereu Ramos
'm,urdcipi.o, justificando ! de do Sul e Peruaulbuco, as forças se equilibram pela forte opo-

es�� registro que lhe de- -'lição nas A6sembleblI Legislativas. No Estado do Rio Grande do

d1efimos Com víala aos Sul, como é sabido, o PSD, cODseguiu eleger o Governador, mas

élgitOl es, e pri:neil'afmente ficou em minoria Da A!õsernbleia Estadual; e e:!l pernambu<:o a

ás eleitoras 'de l1lume- 1 eleiçao para Gover.n,dor oão. está ainda apurada, podet,do a

nau. U.D X_ sair vitoriosa, O PSD carece, pois, completarr,ente, ôe

'-" .,......_,...,.......,...................._.... ba$e no amb-to estadt.al.

Novell! .J r.

São Paulo, !.1 (E) - A Radio Tupi de São paulo, em no

ticiario dlld F',)') declarou "que já está eleito o sr. Noveli Jr"
estando, port1.nto. dErrotado o sr. Cirilo Jr" candidato oficial do
PSD, PTS e dos cumunistas,

Nota: � O Sr. Ciril"o fr é o líder do PSD na C ..mara

ios Deput'ldos,
M-__ -'_.� .. _ .. �Z..,...._2C_._.!'L, _�_.__ !i...... ,,___ --'---

BlllmenaUenses! I!nos sobre 3nos, lutamos Crtovosco pela preservação da
DDssa,unida"e de se�tif, de pensar e de agir., fomnos "para�raios'u das mais
van..,usas violencias�� SacrilicamJJs tudo por Blumenau, ludo que pudes se
$�eryitf .para eofreptar Uin dia uma eleição CiuçO a que chegou atinai: a lula do
.S50 municipiu : a UOlpesa da nossa casa. DIUdflji, blumenilllenses, a causa

que é 10ssal VGta conosco, amigo eleitor, que queres bem a Blumeoôu!
AJJnlªo Oemccratl(!f Nacional é o partido a seguir; seus vereadores são nossos candidatos da confiança e Frederico

Guilherme Bus(h o Prefeito da Vito,ia � Atendai, eleitores blumén3i4itlSlSeS, o a�dl.t) dos Que n�() mentem, por que sofreram con

vasco I Unidos seremos sempre _uma força que afugentará o medo I Unidos, vellceremíH o mal da todas' ameaças. E' nossa €i vezl
I

�

.

� ��� � __

Ten�am ao I11Un08 ver�on�a ..�si o que preten�em é o�tervotos !

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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,', ',' ,-,-",,_,
- "is, ,::',' ��

��-QS<Rua 15 r�c-N6vemb. 588, Par "lIe Tealro E I i I e
Arrnaco na Alameda Rio Branco

MOVAis __:_ prr m(l!iVoB de., ; _,..;...------.:..-_..-'------_....----------

������..e ��r���r:t2�:, ..b����i.fPacol s para ii [uro a I��)!�::��ê�i!a�� p��l�S qU���� .....

U oited gtatesP3rcel Service for Eoropa

'

, HOJE E
salaríe jintar oorn 9 e Ema

RI',.� escrivemaha," fi o V a com Agencia Blr-rnenau , Hotel Boa Vista - Alberto Dietrichkeit mais
muno pouco usso. Caixa Postal 330 - Fone. i 164

Remef'sas pRra pro nta entrega na ElCopa por teleg ra-..

fila e via. aeréa.

& GIA.
Fone,1201 .. Biumenau", • >.

,kXAMES DE URINA: Sim!"tF. d'j8SUcal' e db11lnin:.t} de &t>!ÍiInE!llt0, qu!\Utati\'O completo com dosageu'."

dOl"etf's, rosíatcs. ncido ud,:n, UJ'PIl e�".l
..
EXAMES Dl� FEZES: eornpieto, p�squi7:" de amebas, í1ageluGr·.vos d;_l vermos fl'i:letódüs de enriqueciménto) digestão:,""n;�, ,:egétnls; pl'5L\U1ZRH de puz, sangue ocultC) ei'"

,; L. EXA�ll!:-I)E SANG-UE: }VLALARIA____..:-�l'e81,]láDl de Il€ltiatlJzuRriu de r«l7eran, formas agnd»6 tJ c:r0111r

""!'!� LÚ!ilS (Sífilis1: reação <18 .K!lhn, ;}\<Jine, Í.lehii>fJzl' Bl;�-. fj'lF<); Y!""lfiiu d.e Vidal. Dqó\l1gE'll1 De: glicose, acido nr'�". hem<rglobina, Contagem de globnlUf:! vpnllelb)_� .f'.l)J'.'Il)CP�, fonl rda Leuc;:JlJit(iría, Hemogl'tlUlJl di! S}úling. '1"'Qpo dtJ,;>.oà;tu,l"<,1Lo <o!U>3 sangria.Cunag\!Cemir-:a, EXAI\]E DE SECI<,EÇAO: Pe;;;qUlza ue g€l'Ilj/'M i Go,!(,t3pt'Tmatozvfdes, �tc .• trichúmonae, V'ILLllJà,isi.E<tI', EXf\l\lE ,C,EESCARRO: Pe';quiza de La�ílü (h, Koch'�II.;t.rC';; geri:nen�; pnel1njQeQcP� ate., EXAME DO UOUI'DO CEREJ3.RO:--ESI'lNHAL: Exame. citobaorioscopico; l:eaçâo de K!Í;\:Jn.'Pánuy, :�oblle A1)�!l1.;" (1;:,- -FXAt.m DO MUCO NASAL: p"8qrlizlI de ullci)e aícool e acido n'B1Elentes (H" Ti "pu} eú', EXAil.JE 1)1': SUCO GASTRICO: Ex.mle c('mpletú, dos'lgellJ8' �ciciv_latiilO. acidez JiVr� " c�::nHnadr, pm,H�}l-l'e�g (liz!!s, de 811111);11; ocu ito.. piocit.os, hemác,eas. ,,,,EX;\. ';/J E
. E ULCERA: U]tlamlcwscÚp:a €lll campo .�SCIH 0: }it'sqnp,,, de e81)lrrJchel�tS 'I'repenema Palida \o>ltltIS).i O Labú1'cJ{ótiO se ,acha inM(il{J(}(',1:á1'o totu r cutturu de qtWlqUi7 f;e�n:�ne auto VOei.'1I Apedido .'.

cios srs., l\-'íed�(:os fazemos culheta. de mattlj"t! a domicilie
'/l'(jTnerpYi10, lrl'mi'lrHt ;. j','cir:ipnfn, (iT(J!'ufQ'fl'IPrJ!p .�-�-j,-�"���:-��1.l�����v.:.��zgmw· c:"ifa- .......I&:"�-··· ....••... ....' .

--'. � .

-

Itr� 1\
t······ �:. O"' .ii�RI . U a ..

f!!.

'11
1\

Empresa Lima Moreira

fRACOS.
ANiMICOS

TOMEM

llIil· . er!IS�itl'
"8I�VlUR.4.f.
rudt 1'ft,••

Dlspcomos de 7 pacotes diferen-es de geceroB a limenti
. e10t! _ U paeQtE'iõ. de tecidos, veatidoa e ternos, ,

saPI{ tos •.cobertores. (>te. etc

.�;'i
�

CARRINHO PARA CRIANÇA
- Usado, porem em bom estado,
veride-se ótimo carro para crian E t

.

..",..

"g'l�::lr'" Fevereiro defrJnte a ageu-. ;; a empresa U;R" ,,' a '

dça; Preço." urrico Ü'$ 250.000, no Jia. 15 dn cur rente um» eiIJ BrsBhJ �O .rvgress : a
Ver 'e tratar .rua Jeão Peasôa, l\nhll de õ-iibus psru (� prura praia será 'fiO md,,·.díe, �x('eGarapeira André Ramos, pro- de CHmbnriú. tHHISIHldJl por tn ans d"ming"g e 1dri!:l.QOS,ximo ao faracuniba, C0I11 Utá- I

.. '�, .... O A'b m' q'"" ('8 OA a!-hU8 Íl!neUflS re-iI'l]3Í e t,,<1lJ'-ÇU1JilS. S o I: IHl p .

,",<,' ,I! 'P • -

."vio Rodrigues: il8rHrão, di'\s!& cidade, àq 7 giE'SíWrãn e. tarde 08� pre?(',B
.'. :-----:-. horas d,':, manha, ,jl) j)l:oto 1liE! passsgens serão oe CI' $.

.c�mpra se uma cahocadelra �e- !>xistente flli Tra veSBa 4 de iL 00. ida. e volta,
tnca ou a queros ene ou C,Tvao, � .

de preço não rnu ito e!e\>ado, Te- , ��·,..t;Aj·'�=·!:t\iIlIlOC:-_.SlPl'm·......J6!)13:;-':::!!lII�--��efo�a_r, para 1,3:18, falai' com

Iii li:' 'Ih:; A Tint'
.

�§ "OtaVIO.
,

. ; � I'ÔUflCa ar�e
.

JlI. �1i. Si
-

.,,'

BlumendU Lhla ..

T��lias e \'f4:'rnizes - Mi:tt:rial parêll
PiGi!t!Ui9.�as enl Gca-aB

% í � as Blll hisnagas oara arUshJ
:}l ULCMSl\AU - SlA. CATARiNA
j�'ff"����������������.. ;��.�·�mB�-���q�-�F��

VEND:E' SF êm Rio ôo Sul
um oeg-ocio ue Secos e Molha
dos. otima pontfJ, bem afn>gue
sado com casa e terra

.

situa,-},
no bClirrc, �lon'o dO Thdlirh
tratar corri (:, sor. Artur DJI·P J

em Rio d3 Sul.

l!II>�;""At"-";�-J!--(;",,,."-+-""-<I:;: -:,

. Oitôe concerta- (I
.
seu

.: RA OIO?i?
. Naluralménte só fia oiicina

··f·.U N K[.

�ki'instalaàa com insiru
,\ mentns de mediçãc

.•......
'

frtodernissimos;
Ruá;?' de 'setembro n 13

foto

VE.N1)E.SE urna caga e-n bom
estado com terr"n() com, I? 112
mt. de frente e 6,:> mL d", fnr.,.
dn, situado no bajrro· da Velhe"
Informações como sr. Berma·

gEnes. Scli.atilfi
.

(Negocio) no

mes�() .tairro.

\ Exportadora da M�dBiras S.�.
I S.ock permanenie de.

I Madeiras de construção em geral,

'11 FO�'f�S, Soalhos. Mlo�d3u,fas. etc.
T�lefone o

q LU M E NAU '
.. Santa" Catarina

�.
r;�·N

�.
' -

-

(ompetenda Profts§iollal

Rua 15 de Novembro. 19ú
----'.......-

,__.__------��"_._,--�----_;___,..--------

1
!
l

TODAS AS NOITES

rir com BIDUCA e seus

comediantes
Haverá ónibus todas as noites pá'ra
)t vunava-Seca, depois da es�ráia

deI. So�r;fedade Beneüctaéora
�adeiras LjC:�3

Telefone 1248 - Rua 1 de �etembro
fornecedores de Madeir ás em Geral

Forro Paulisfa, Encantonqir'Qs de Qualquer Especie
Alinhamento. etc. etc.

Esueciaii Jade.' Soalho Marca Str \ih

Oferec,: seu grz nde S()rti,11ento em

Artigos nacionais e estrangeiros
Por preços S'2m concorren(':a, ;50 na

s ollinger
Rua 15 ele NO'.'emhro N' IúiO

Vrepara crer

í��""'1!it'di""'_""'�����I A ?di�'O ud�st�e� �Oi�P;� ,::m�.!j se-as c:crreligionários que atendam na priJpagaoJa as Se'
guíntes recemend,'cijes;

1 - Não piLhar mucr-s e ae Paredes das ",asas para
3S suas legendas parllJárias

:J - Não ,confiar a propaganda a indj"id\lOlI ie�
idoneidade moral e iufeletu;;,l,

:; - Não assaltar ::I honra de seus adversàdos porquecampanha politica nào é arame pÚblico onde se
estende " r�;upa suja dos comp�tidores,

4 - Apresentar aos eleitores' as qilalidades pOl!:tivaado seu candidato. sem vasculhar a vida do ad
ver:,áeia para dlnegri la per�nte a opinião pública.

5 - Não meatír ao eleitor, apres'i!ntanda-Ihe se�pre
( programa do seu partido, que é o unieo com ..

promisso assumido;
6 - Repelir todo lpdíviduo qua queira vender o

seu voto.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



"Qii'''' deí sndeu • m,lhorl. dos venclméntos do. lIIagls,radoB lo' • UDN' '7.p=�;,::--"'''W;;i�I\,1JUi\lli delende:u fi leençl10 de impostos para os carros de lavoura, fuI a UDN - deputltrjo Sulcão vtans .

.

'

Quem defeqõel.ls isenção do Registro Pedirial parti !iR bicicletas do! oplll'arío8. foI a UDN - t:eptltittio Mnx Colln,

Quem d(:f'eudeu a apUcs<;llo ,188 Leis Trabalhistas para 08 operarios do Estl1110, fol a UO� - ílep!Jhi'1rí K·'nrleJ' Rpls

Quero dElfendeu a Jaellçao de impostos para 88 Cltsits paroquiais d-: qualquer religil1o. bem como (I cancetsmeuro das dividas extstsu-
tes sobre esses D�.u8, tot 8 Tl:lN -":' deputado Artur Mueller. ,

.... Quem delem:leu a aposantadcrla com todas 08 vencímentes para 08 ferrovlariGs, foi fi UD� - dopute do Remiro Emerencí eno.
Quem defe'a-deu 8. equlparaeãodcs vanuímeatosdos professores municipais aOB estndufii8, fl)Í a VDN - aepulRflfI Artur Muelief.

. QUE'm défendeu o ahono de natal 808 tuaetonartos esraduets, muníelpats e das autarq ulas, torem II -I deputaríos Konder Reli! e Cardoso'
da Vefgá tltl UON e PRP.

.

.

tim • .1.

faliam apenas" dias para o Grito " da IddelunuJencia Mllnlcipal de Blmnenau da hUéla
10"0$ *$ urnas á·,23 de Novembro de t941'clm a ORla0 DemocraUca Nacional!
� • • -- • -__h-. • • •

-"I 'i'E:TIIO)IIIIPf��
.

nauense seue O"" dida tos
.

à. prr.x ÍJn as e leiçõea mu -

I .: i!\TI 1· .. * /':\3; ;O. r0., {fi·>
cOURO mEWDO.

;�:��:":�:����;i��:��i�:::!�i::�u'!�::'f::: }. .. .. _ L _..
"f X ii 'j yi ..�..... ; Jt\��II -íIJ.

J Confirmada a reahzaçao de importantes

Ilma�.���e��, l�i�O�!��::c:"rão�� opor�:l�o�"�Ll.aç���jai
.1'

desfile em Hluuienau ,La 12 do dez -mbro

Noticiamos. recentemente, a

I
()ural1te a palestra, aquele tancia ás anunciadas manobra

real.
ização

.provavel
de irnportan co.mandO ad.-i::\l1tOU interessantes.

pelas C'ondíçi'le.s.
especialíssimas

tes manobras militares no Vale detalhes sobre as operações a do terreno em que se preces
do Itajai. Esta informa,lo vem se desenvolverem, inclusive asarão. Esperam obter lições pro
de ser confirmada agora pelo d_ata provave.l em que terão iui- veito!ia� de combates em regi.
Comando do 32' Batalhão de CIO, que se situa entre 26 do) ões cup top()�'rafia possua as

Caçadores; sediado nesta cidade, fluente rnês e 4 de dezerrbro carateristicaa da nossa.

em reunião com representantes proximo, COm a corrcerrração Auguramos aos efetivos da"
da imprensa local. er:' ,Jaragu.á do Sul de: .e-tetivos nossae for�as armadas � de 1510-

• militares vindos de CllnpQa e rtosas tradições quer na defesa
I Joinville. df: nossa sobermia, quer na vj�

t• T.e"ham ao menos... Participarão das manobras gil:mcia dos sagrado interesses.

II cropas de tOd3S as ar.nas sob· do povo ou na manutenção do

(Conclusão da La psgine) ajurisdição da .sa. Região :11ilitar, regime constitucional democra-
A's urnas, cidadãos, para a Vitória de Biumenau corno sejam: infantaria, cavalaria, tico- que breve estarão entre nós,

, quando termina grífand(� o me- engi'�haria: t., a!1srr:issõ.es, con;- amp'os �uces,?os n.o empre�o .:Ji�
___---l_..,...,.._...

·

ii•.- ....� lõor trecho dela assim: Homens panhias de mtencencra e ne rncuto tido �rq rmra,

como João Gomes da Nobre- saude, com efetivos que perta-
zerão cerca de ,),000 homens

I
". . . .. ..

.

ü» habitarão elite mundo do
Há probalidade, aii.da, de que

n A "h B I �.
.

tnturo. Seu escopo unico é o t<. t".fJ'. fi, cr oaunnl

bem de Blumeneu e a felici- a aviação par�iclpe q'lS "pera- ADVOGADO
dade de todos os blumenau ;���J :e�rão;.�:;��or�:��t:�eq�:�

I'
E��'itºrio.•... E'díijcj!) f\fgt.g.'ª. Ci!_t.arf"'. '. '.

id' t' d'" S 1'< d
..

Z I Bl et r ses J., dos par"- manobra de av'l;"es nDfi:l6, S�la 1.5 - t Imª. t Hjl.f
O pres �n €' '.' a ..... !fi:. ecÇaO a 38. ona 81 ora, á

- U

iio uso das ntribuições que lhe são conferidas pela lei O resto que esl contido n? militares. nela: Alameda. Rio, Bran-
,

.

I
.

N entrefísta nlia se aproveita sinão Nos"os I'nferm"ntes aA,·anta-. P.esideca 31. Pana, 1375
eleitoral e pelas instrações parEi as e 81ções de t3 d� 0- u'" - L'

d 9
. .

·t
. � para ser _reprod�,t:ido n� . �,atgl- ra,>" por outro lado. que PL'ISs,"\'el'vembro . a I 41 nOID<,>HLpsra servIrem como sacro tU'lOliI \l1J ..'

mesma 8e�çãó os senhores tler�et fritscke e Paulo Wip. na alegre do Vale do da!3í .

'.' r!lepte serão empreg'l.d�s tiras

paI {I$ quais ficam desde jáoonvoca'do6 para compa.-
M3;$, apezar �esta ?ontrJbUl-, reais no (4}scurso dos mcvimeo

reaerem tiO editlcio da Empreza.Indostrtal 08rci� _ Gor- ção para desop,'ar o f,g:do dos,
tos que se[ ef.�túariio � que ter�o

c!a ás 7 bOf'8S do dia 23 de Novembro de 1947. blumenaUen,s.es �ue .lalT't:nlaralT' ;nicio. gimultánemênte. 'em Ja·
Blume1l6u, 14 de novembro de 1947 que o sr. t'iov�r��a I�v�.s�e, Cf'!T: ;aguá e regiã..l de Gaspar, de-

Curt H0860g. - presidente tania:: el.adellç�a:> rU,b!caS, des" I "t'nvolf/enqp·1ie, em. g:a�de pal·te, Não entregue, nem . d�w�1"!'
---'-------'-------� P!rdf�ado !Hlç�. t.ltw�dGdes "?- ao 10110'0 do 1talal.Açu e ya a ning.uem que o peÇa, ª'

J;'DITAL I
�D anos que vIVeu t'��í1� nCls.! ;;fluente:

. "

,-
. ,

; ..... � ... _ ". n__lloca .q.u� iulg�mos se loroaSSj;! Enlr,�' JO e p de dezembro
c�du,as d� VON que recebell.

O Presfi!ente ds .. 238. SecçalJ da 3a, ZOfia Eteftora.l� no fao dlflml e mgr@la 'pata ,JS I OS '(fetiV�$ l1'i"itares em aprpç'"
Q partidq fÕt

.

�*� �'fi��
uso d8B atri�'ulções_ que lbe @ão con�er1datl pelli :lei ele!to- bjumel�auenses _esta fll;af de con(;el1tr"r"�� i., em Bh�me!1dU ej(çlu!livamel1�a porqQe. t�VIi
:tal e. pelas lnslruçoes para as e!eicoes da 23 de novembro deSiledtda dos gordos feliz�rdos reaLzaodo neste lihmo dia ím� ccmhet;im�"tQ de que adve,sa�
d6 1947, nomeia para ..flsrvirem como �ecreta ;108 da mesma que nos assRJfal!Ul1 11;1 mail;! d� pomnte destile pelall ruas da rios, dizendo-se da UDN, estão
liI.acção, os seinoores H ;rry, M llaHar eNlJtoll Klesel, 08 q !JaiR .�5, anos., g�e ç:iJ1J sa cu slosi:! cidad�. Cogita-se, ainda, da re'!- recolhendo chapas. Nãl3 se
fICam desde J.á (',Onvocado� para cl1n�138recer.t:lm na Escola meu Deus . ll�ação nesse dia de um a\-::-oço
Pp.bUca, em Itoupa ia N;)rte IiS 7 horas do dUI 23 do cor-

,

de cunfrarernização, �ntre ofiei- assuste, tenha calma não en�

16nte.mes.
....

.

ai;> e alta.s aumi'ich.qe;;; civis. tregue ou mostre suas chapas
BHimenau, 18 de mivembl'ode 1947

.

.

O .. circuio� 'mijita�f;lS llUL0ri, sinªo ii pessoa que conhece e

Brun:e:::r�epr:��:::�:lid:e�e�:: ��::p:r:r::ld;r:�:8' �11 L fi ES
.

dos emprestam grand,e impllr- seja d� fonfiaQ��.
"_�

'á�{!8f)r:::�����:�t�il�h�aC����re�r: ��n�ei�I:��J!a�!J n;��r�(� "OE PfSSUAS TÊttl USADO$OM U. nia.-,·· Oq ". e,.,min.. cra".t.. l�, a,. li.,'". a.c,., io.... na I,
. 4iõ81!!,paFti as eleições de 23 116 novewbro do corrente ano, SOM 8f,StH...TlU)� O P�Pl!LAfl - li .. t\l. ,J n . U
J)�me18 como f. e 2. secretario l'e8pe�tivamente os' Senho.., OEPUftAffilO ''':";�

.

:r:es, OSIDUDdo Flores 8 Edgar ScbnúllÍfl aO[lvid8ndo�08 6

c.ompárecE3tem ao Edifiétú da Sociedade ;piraoge. em 1tou-
:paVti-SeC8, as 7 hOft18 !to referido dIa.·

.

,

'BhllneuE}fJ, 17 de Novembro de Ig47
,.t. ..•. Bruno SubI' - Presidente

Para Prêf�ito 1\1unicipal.
'It!

it ·

I, .Para Vereadores:

'I
,AntonioCandido de Figúeiredo> Comercianta

II;'.
'

OtlO Henníngs . Industrial
Dr. Affonso Bábini � Médico
Hercílío .Deeke • Banqueiro

, 'Dr. Herbert Gcorg � Advogado
li Dr. Gerhard C. F, .Neufert - Engen. QÜír:.tÍco

Heitor Ferraz. 'Bancaria
Siegfried' Jioeltgebaum - eomerciario
José Mor itz' - Operário
Max Jacobsen· Farmaeeutieo
WaldaUlar Selke - Con.erciarto
Emílio .Iurk - Fuueíonario Publico
Oarmelindo Bogo.- Lavrador

Frederico Guílbe:-me Buech+.Ior
/

. )

S e r v 1 çc E I e i t o r a I

Edital

fi -t· I'
...... eM or .•
:':":'.--.'.:: _" \.' _-.'

.'.;

S;-..
-

.
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. ELIXI
A SlFlllS ATACA TOno a ORSAfiISMO

914
Orandf> ci,mido eOCPf lJ!nf'oto de SÚI), éftmtJ�nha' ruuai•

clpal ás 20 hiJfli!: !lo dia 20 do c,)rrenle, ddron,�
.

"�A.. espj.
tai". Ftiltl.rà() os segUintes oradures: iVi iX Tavnres iI'Amaral,
F. G. Bus(,h -JI'.. di'. Afonso BelsinL, <ir li�rbert Oe!)rg, �r.
Achilles Bal,;iul, E1gard Schueider, jol1J O JI:U5S, além fie
outros,

.

lhiig Eleilncalda3a. Zona

�\��< .

> EDilAL

fj ",��, o Baço. o Coração, o

E.to�,,�.. �'" P.!i.lm.ÕOfil, a PeIQ_

Produz 0.0",$ i"��@����t "'\lma•
tllme. Coauelra •. Quedado Ca,be
:i� Anomi.,. Aborto!!;. '''''�:it�,
� C�fi!>l.me o. m6tftcef

��;;.r,..

.tomá o .P�PtJj�t Qepuratlvo

.

A Tllutli A<puraaol"E!$<.d� 3a. ZlJna faz publ"co que, para

fegubddade dos 5t'.US tr�hall:{OS. de apuração, resolveu que as

úrnas relativa,!!. as eleições; ri!'} muoÍCtpio de Blumeuau serao apu
rada. em primeiro logat"�'se possiXe1 pela ordem nurrterica., e as

.de Gaspar, em segt:odo Jogar· . h .

\.
.

.

BJumenau. J 6 de l1ov�tnhro de 1947
Oscar Léitlo � PresideDt�

Enfermeiras e serventes para HO$pital',r , :::
.

D.evel1do ser �mqlgllrado, em prindpio àe ] �4!3.
em Cnnhba, ° Hospital Sã,o �UCli8 ptecjsa para. c0lt!!
plebr o seu copo de élllx,ilIar"s, dI" d1V1-; eDiefl�('ir:a&'
eorn prática de gef'víços cirtírg1C08 e seis mO?as para
serventes, pudendo mOrfll' no Hospital. as jHtera8�4qq.�
deverão prp('.urar, p"'l'a melhores informações, o qf.'.
Rl?r,ato Câmara, em Blumenatl-l oq, ° I!ospltal $<10
Lucas, sito á Avonida João Gualberto 1!136, em
Ct,ritiba .

ELIXIR 914

. ,i4, ..." ".. '.
casalou Prefiram a ráfmha

.
f'aoncad

,peJo faOlNHO lOI.VIUE

tnofan ..ivo ao or«anillimG. Agrada
ve! como. um l1eõr, Aprovado co

mo auxinar no .tratamollnto da 5 I •

F{LtS e REUMATISMO da mos

me orl�.m. peje O. N S. P,

•• , 4&i4PCU_ i . t24#. ;a::E4WDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




