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os can.d idat
um rf>flexo da vontade popu- g�mpr� pronto fi ,batalhar PS-I'

1181 çlpe Buseh, uma .das Pií�
lar, expressa de maneira firo lo seu desenvotvtménto, ,'.' meíeas casas dó g�nero 8�

FJ1ho do si'; Frederico Gui- bertas no Brasll.. sem; conter
herme Buseh.' e

.

de Q. Olara nutras reauzaeões qUe seria
Probst BÚBCh.o candtdato do pn longo enumerar aquí.

:
.:

vo blumeaauease, que' nasceu . Déseen dendo d'e tão dIgna
em 2L de j'mefro '. de 1899. e ilustre p.el'âonaUdRd�•.. o sr.
herdou de seu g�oitor 8 têm- Prederico G. Busch .Ir.• a:t� o

pera ".� o espírttó- empreende- presente momento, tsOl .reve-
lior que o cJlocsranl entre 08

.

maiores vultos da historia
btumenauense. Um olhar 80
passado nos' mostra a r- hl',8

;V8r�a�eiro p\J�e s e n te dos ceus
�

.

". A virtude e ai
leclda.d.e se f!etiram
si ,0 crime e Q. tt'ai�ã..o I

.
sdo premia.d.os l '.' ..

,

DAS' Á.SPIRA,CÕES. ,DO VALE DO ITAJÀí

", ',;: - .'

Firmas' nacionais e estrangeirClS 'bropõe �o Governo a construç40 de grandes
"auto estredas", em troca da ::(obrapça da taxa de '�Pedagiofl e "Me!horíaJ1

Rio. - Alguns capitalistas, ção 'se propõe, seTão. de «alta' a05 mais pesados,
articulados com organisações .de qualldades, 'conhecidas pela de
nossa finança e da americana e uorninação europeia de auto-es rodovias não 'terão,
tarnbem com. as grandes firmas tradass.," com todos os requisi-

. construtoras nacionais e estr'ao- tos modernos; isto é. pavímeu
gaitas, propuseram ao govenlo tação a �lOncreto. vias de «mão»
a construção, por conta do pro- e «contra-mão... curvas com

ponente, de um sistema de
.

ro. raio que: permita a visibilidade
dovias «tronco' lígdndo a Ca- á grande distancia e; não abri
pital da Republica a São Paulo, guem, pata 'evitar risços, á re

a porto Alegre' e a, Belo fio I dução da veli..cidade de mvrcha
rízonte. As rampa. serão mínimas para

Essas rodovias, cuja constru- permitir aos veículos de cargas.

o traçado, orçamentoe e fUais
detalhes e cond.çoes, segundo
a proposta, serão previamente
aprovados pelo governo, que a
final reconhecerà o capital real
mente. 'invertiõo na: obra. Sôbre
esse capital {f,p\icado e reconhe�'�����:""",,��J1I'

t O r i a �e BlomeADu I-......._�...,.__- IcbUles Balsini
"

Deixemos por h(\l(} o P.S.U _, sua chapa de \'�re8do'
res e etc, pari] dirigir uma. terceira pergunta díretsmente

.

80'· eleitorado.
.

E .. necessatlc' sabermos si ainda ha algum eleítsr que
j!l:gll que eem obtlgaçã,) individual de votar em que quer
que seja. Si. este �leitor atnda existe é precíeo que 881b� Além do "pedágio",outra fon
uma vez por tod'as que éte � ínteíramente Indeppmleote de te de receita proposta é a taxa
Vúlar em quesua couciencts optar.Ntnguem pod�{à obrigs-ló de "n;elharia�'. visto.como não
ê a lel'qlle é dislribuída pelos JUIzes e não pelo gliV6fDo seria Justa que proprietários dos

propri!l'Dl�nte dito, aS!t'gura viotenra repreaalta
.
lega) 110 terrenos ttlarginaís, altamente

eleitor preludlcado.· .

.

.

valot:izadoa com a construçào d�
EsclareQendo este ponto de vista, reperguntemos obra, obtivessem um apreciavel

eleitor, dirigindo-nos dlretamente A sua eouereucla. aumento patrimonial sem, onus
- Sl você é Independente de votar. Si de seu voto algUm,

.

depende a' &U!! felicidade Jlela foUcidetle de lodos, t8�to
, que todos deram-Ige dir�ilo 8 este. voto eontíante na

.

�.Ud
bôa eseoíha. Si tuu», P0l8t lhe ajuda para um voto cUJ')S
:te.suttadns V � terá fatalmente que' dividir com 10401:1.' t)i

. ,i'alDôli re'Vlilidar 110 muníetpto um regime .demoeaanco que
é'il8.0 Só a· ulllma espertHiç& Jie le1icldad�.do BrtíSll.:

'

mas
(le todo o 'rilundo, diga;.nOB CIÚ'o. eleitor, porque (: <' que' Y
jrU.l votar, no� hl)JI\ens .do, P.S,D. qIJ6 S& .�UeQJltlâw·'-f h�,f�
. " ..

'

,JCCilllOhl" UI IlIUwa 116Slua) ,�
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CÓ§11pe!encia PrOnSSi6f�;ii

Rua 15 de N01femhro� 596

��mw n....... ;��.-.",w:
, 1\ [) V ()' (i' A I)' O' 'S:

Dr Max Tavares d'Amaral
Dr. Arthur Balsini

andar, sala 15.

�
. -

Càt:rüs de mão.

I.. Informações ,ferraria J. on-.
I., _-""""....;;;;-::..;.;;;.;;.o-� � ._

gero Alameda Rio Branco D' 25

-', I."
.�·.·c.�;_

para um

.barbear perfeito!

Lave bem o TqS,to, de pr"<�1'ênci(l com

á.gua morna- Use um tlt""" snoão de

barba e espaLhe ai:nmdante e,puma,

,

L

�,;1:.:,
í �

e. Qê ao aparelho 0, inc!inaçlio indicada
. na.ilustração Usando o GiUette Tech,

.

a barba se faz eon: rnnior: suavidade.

graças' ci sua barra-dlstensorll da' pele I

..

'�:\:1:�:;::��;!:.rJ'�

Maneje o aparelho em sentido dia..

gonal, :;eguindo: a direção da ba.1'ba.

Com GiU'ette Tech, não há perigo dI.'

cortes no caso 'de um gesto orusco,

;:..:.

Não deixe actrm utár espuma, Graças à
sua construção especial. a limpeza de

GiUetteTechfaz-se instantânea.mente•.

Defenda seu rosto I Use o melhor.. para um.
barbear pertetto : Gillette 'l'ech, que propcrclo
na completa satisfação, graças aos seus aperi
feicoamentos, e as legítimas Iãmínas Gíllette

Az�li qukeüstam pouéo porque duram muito!

./

2 X���5J�ES 1;Í gA�Oli'11l1 :r�Izo,�ê[liO mar-
... .

.

.. cu OUo Deuz, 8 BP.
á Ü quonts - cada um com I l[lf!_;rmtH:�ões: K�,v{�lage &:as CállOS de 8 CID de ferro I Cls, Lrd» .. !(8j'iÍ. krlometeoj z,
gnZ6 - oilm« i'uta !.lecq�rml ou L. Kt.lvel1ige-, ltoupava-d� arroz em casca. S" ca, '

AS, SOCIEDADES:

tlnb DiamàUco Musical Carlls Gor' es
Pfe,eDtári� S«Ul�a C�laíiila.

'

Hsspital Municipal de 8hnnenau
prrl(J,werllí1, em conjunte: uma festa pura angariartundos para l!.8 suas nobres f!lHdüÍ<'r;tles. ,

'.

P;na 08 lestfj.)B ioram eacojhldos os dias, 13 e 14de setembro.
'

PROGRA1IA:
Dili 13, �ábB(f(}. com, ínicio ás 20 horas, j'lntar· americano
uos salões do T"HHI'i) Carlos Gumes, seguidó de sotrée: cor
I'atá uma. tutnbola e haverá, .t'ieiç}'lo do Rei, Rdinh:t e 'Prid
cesa desta g:-aDtle f€'811'1.. � Dia 14. domlTl'g),

. grande fésta.
po puls r :1: S pátios do T'JIHrv Carios GOID:!S, com Inícro ás
9 horas di! manhã.

H:1verÁ as sf'gllíntes atrr,cões:
Ca rrousel, Tbbhll10 fi? duriçss, Bef aca de Culé e Doces
Karraca dó Bdtidlls. RHas e Lel.ão Americano' '

Pere �1 !t/lli(j�(l s .. ra servido; ,.

I F ijOli{ia cúmpleta.C8Dj,j, Oe GRUnha, Salsiehlls com Xucrure-
ANOTAÇÓES .

!

A venda de mc>SBS sera prevtsmeute comunicada. .

A tornbc!a será vendida, com tintt'CIHlell'8iu.
.

Corrprào o cumé.c!o e índustrta e casas particulares Co.mlssões de senhorus, para bllgp.riar prendas.
A cOll)i$sãü. pede a COlIPUHÇã,;} ctt' t .'dos os Blumenauense 8

,-Ó.

--�-----���-------��-'-'�-�"'�'.':�----o,:

Erportadora Ul Madeiras.··.� 1.
Sjo'ck periOlilllente·d:e:

Ma'de;;rô's de construção em g�'ra',
Forros, Soalhos. Molduras.,' etc.

T�lefone 1337 .

B L U �� EI NAU <a Santa CatarifJa

AZEITE. })BERTOLLI"
r�OZES, MOSCADA

f. DOMNING .. Timoõ - Caixa postal, 10. �

�.Casa Auroral
tGrand' red!l{�o «os preços em todoi es attlgos fI .

,

f aproveiten! esta ciportul1id�d" pa,. eíeluaren•. :.
i suas eompras .. Rua 15 de Novembro, 1312 �
! ........ - -"*', .& "'" .E_' .. ,�... '-',.;"" "1'- """"T�·-""'�"",· .. .,..;-it_411 )t ...�,--. � II' .�''''
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D 'vis(a
E'cos da conferencia dos interventores em Porto União

___; D;z 0«°.°." rreto do N. (H'te."t,ISi(1.len�e�...d. o flSR<.'Ciações.. c.o-da Csnotnh as, � mercíaís.Industrfals, represeu-
"Não f18sistimos o desenrc- tantas às stndícetos de ma

lar dos
-

trabldhD!J! da. conte-I deíretros etc., fi de Santa Oa
rencís dos Governadores do tsrtna B6 estava com (JS pa
Paraná e Sal.1t!l. Catarlo8. re8.-· Iectanos e uma ou outra per,
Ilzada nas cidades de Porto souu grata Bo Governador.
U,lÍtio'e União da VihJria Por
certo

.

o nosso matiz politico. Os industriais do Oeato ca

nesta época
.

de Intole+ancte, tflJ'tnenlSe, que tanto
.

tem soo

fez com que HCflssemHs á rrid'l com a lúlta de trans

margem, esqueeldos... Entre- portes, comoareceram, quast
ÚHlto, mesu.o· 11e longe. 1.1U" lodos. por iniciativa própria,
vindo fipenas o rorll1r. dos ou convidados petas ..

,

autort
earrcs ofici!iis {> trens espl:'ci- dados dos seus municlples.
ais que po t '. aqui passavam Os daqui toram ccmpteramen ..

em uemanda dt� cidade vizt- ta cesqueetdolS» Dão só pelo
n1:Ja, observando. como cbser- governador como também e

vamos a luta d0S iate- prínctnstmente pelos «tonos»
grantes do <eordão>. aventu- do Muuicipío.
ramo-nos li este desprenteo- Enquanto da representnção
cíoso comentário. Não da COI1- peranaeuee tomaram parte
1el'i?!lcÍa e dcs <resultados partarnentares tias diversas
pr,áticQsfJ que o povo que so- correntes POUtiC&F, rlá repre
trs sentiu JDgO nos dias se- senta Cão do UfH;§O Eetado 8

guiates ao conclave, mas da nenas cnmparttlherum os de
compcslção das comitivas que putadns do Executivo. Estão
representaram o Estado ir- explteádas 813 tnexplicaveís
mão e o nosso. «férIas» concedidas aos par-

Não pretendíamos transpor l!lmentares oatartneneee.
o Rio Negro. cujas .águas de- Er.quaoto toda ou quasí to
viam estar geJadas nessee ta a rmprensa do vizinho Es·
dias de inverno serrano, mas, lado foi convidada ti peesen
para estabelecer o pftl"i\le o

I
ciar 00 trab3lu:lB da conte

�omos forçados a esta rápidí! rência, aqui 130m ente 08 jor
lncur:'âo em terrttorto para- fiais oficiosos do se, Güver
naeuse: permita-nos o Gover- (jador' receberam a deteren
Dador LupIQO esses comentá- cts de um convite.
rios.' Mas, o Que se hã de lazer.

A' percepção dos canoí Por 'aqnt as coisas ainda são
nherrses não eacapou o traço assim.
que dIstinguiu uma de eutra Resta-nos aproveltar á li-
Iepresentação

'.
herdade de tmpreusa que até

Enquanto li do Paraná veio egora tem sido respditl.1da e

integrada, além do mundo ofi-. pedlr"ft Deus que, na sua ln
cíel, por elementos rh.s elas- Iínita bondade, vere, pnr nós
Bes produ.toras, taiH éom opl'e- e nós conserve li Vrb�ü.".

Sociedade Beneficiadora de
Mádei.ras LfC:��

Telefone 1248-" Rua7 de Setembro

I fornecedores de l\1adeh as em Geral
!i,Fon·o Poul'ista, Encantoneiras de Qualquer Ebpecie
� Alinhamento, etc. etc. f
. ,.

IEsDeciaU jade.: -�, Soalho Marca SUob �
� - . .r;-:::!;�, f-t

e comprará o melhor'

Esta ê a marca. qllS

"dica a mallellta
_. �uolidQd. em ,.

1_�R.Á:010S • DISCOS- VALVUlA�

.... 'iDisttibuhbres no Vale de Itajat
Casa ido Americano S/ABc

.

. .
�l€'rl.!ado de automovels

John. L .. Jf'l."eshel
..

- Fundador
Rua 15 de Novembro N. 487

·S·L/e M E'N A U

--l'#"

•

Se A.

A - mais importante Companhia de Capitalização da Âmerma do Sul
Combinações �crteadas em lO agosto 1941

No Sorteio de amortização realizado dia 30 de ogosto de 1941.
foram cmortízcrdca as secmíntee combinações:

JPO - RYf ... (tiNe - TOO -' EDR - YLU
Todos os portadores dos titulos em vigor. sorteados com estes combinações,

poderão receber imcdiatamen!e o capital garantido a�[rue têm direito
Séde Social: RIO 00 JANEIRO - Escritória li"!) Paraná: RUA. BABA0 DO RIO BRANCO, S9
inspetores e Agentes em todo. o Brasil EDWIN KELLER Jlganie Blumenau

Pela vitória de Blumenau

[Jféf!ei;x;1
.

Bolos -.J

. I
mais creSCIGOS

Comenda com que foi dístln
guíuo pelo Governo da Re�
púolle« •

Possui já o Teu, Cal. Ira
puam as medethas de Cam
panha e de Guerra, como

expedlelonárío que Iot sendo
relevante sua folha de servi-
1;'18 praetados á Nação e !:lU

Exercito. Em BlameuBu, onde
I:'s!á há mais' de doig aoo@
comandando e nosso 32 B.C.,
possui o ilustre milHar vasto
círculo de amIgos pela !Sua

comprovRJa bondade e exem

plar r-êlidáo de c!lra.ter.
AO ilustre chefb militar, os

cumprimentos desta redação.

Herta Schueri

Dentre l'S que recentemen
te fluam tllo{raciadoB com o in
gresso na Ordem do MérHl1
\/fi!itar. ereada pelo Ot'creto
u'24660, de 11-7-1934 e "desti
nada fi premiar a oficiais e

CiViS, nacionais ou estraugel
rH8 que 8e tenham tornado
credores do reeouheetment .

111l naís". coutam-se o . mi·

I
iente Chanceler Raul Mer
fHHlIII'lS e I) sr. Tao. CeI. Ira·
puan E!y�pu Xavier Leal,
dignÍllsimtJ COIIPHldAote dli

'tropa hderal liqui sediada
Sabem()� que {I Teu. CeI

Irapunl11. chamado especial
mente pura esse fim, st"guiu
211. fl:'ifli ultima pUi'a Curit�b!l,
nnde r�ceb�rá das mãlJs do
Exmo. S��:lhor OBneraf Co- A efeméride de hoje a�sinala

---------.---- mandante da 58. KM. fi Hlta a pz.s8i1gem do natalício d::-. sra,

�'Coca ..Cola "I VENDE-SI!... ��1{eHa Schup.ci, da IWciedade

E.' t t'd d o

um..
CtHfO de Criança, com

I .

A' natél.1idante. nCJssos parl?-

n��n r�-se nCes
a c;

ii B,
la fi hi _ Pr{lço Cr$ '200,00. b30S Gom votos de perenes fe.

7,tTli;. e,mqCue1 Eaeneg ,em·S ,{ S Iofornlflções Rut.i Parauá 214 licidades.
'le oca- o a xpofLe ate

. _

(:;0" que em vi3g'''m especial ao

'lOS80 Estado estuda o protl'ucial
de no:rSDS merca ::ks, ;:. fnu de sef

vil-os com o mundialmente con

becíd') refrigerante "Coca.Cola", .

8,oc. horas - Ha�teamen�o da Bandeira junto ao Altár da

Em demorada pale�tra com Patrla. na praça frout.elra ao Teatro Carlos Gomes.
.

nosso redator, S. S. deu-nos a 8 15 horas - MJS5� Campal no mesmo local aCima. -

conhecer os planos dessa orga- 9,00 horas _- f�esflle do 32. B C. .'.
nizaf'ão com relHencia a Santa\ 10.00 horas -- Inauguração do Busto rle Olavo B\lac (cam-
C<:..ta'rina, que são bast,?-nte alvi. p�nha dos _,escolares .blumenauenses), ,na Alame?a Duque de Ca-
�ai"eira"

-

�{!as (rua aas PalmeIras) que constara do segumte:y .

.�. c

a) _ Oferecimento do Busto á cidade de Blt:menau� pelo
"AP1-\RELHOS c BORDA::iO'" representante d.os escolares (aluno da Escola Normal Pedro II)

Achg·se IlDerta á Exposi· b) - Inaug-uração do Busto.
-

çã!J e venda dos aprimorados c) - A' Patria - Olavo Bilac _. Poesia por uma aluna
spfil'elbü8 de onVli invençãu do CoJeg'o Sagra.ia Far.Jilia.
"BordliriÓ»,. Pa.ra borcttif sem dr H'no á Dandeua Nacional.
bastidor e sem aprender. C,$ "

I 1 _111'8=.--

,0,00. 8.'iinha:;6, f"zer bainuJ", N(m di"s .5. ó e i a Bal1dei1'a Nacional será hasteada e
aberta (;6 costurando li Cr$ arriaria no maSlfU j1.:lltO ao Altar da Pátria, re�pectivamente ás
25.00· 8,00 e 18.00 hs, com a presença de repreEentJçÕes escolares.

Néi cssa nürger Ltda.
If> de Novembr� n' 5.5.

Bolos 'J'"" !J1QL� rnacíos

t-rJ7:- .f 'l -t: I

./Iwa.el/[()i)
,

Bolos .)

J mais10/"05

(Conclusão da primeira paglna)

:10 governo municipal a mais de 10 anoe, «dando tudo que
tílihalll.; nest I função importante ue f.utoridalle pública? E.
de outro lado. o que é que lhe impede de apolar os hf'
meus -fa U,D.N. que, uzs cdo de um dheito comum e pre
midos pelo instinto de conservação soclal se comprome
tem 8 ussumlr 6S redeas do guver no BUles que tudo vá
de mal a pior?

IoteligeDt!:� leitores, o eleitor que aprofundar '

em sua
conctencla o que 81 vai dir;_igido, terá resolvido o proble
ma do seu veto e cremos, ainda muito satlsfatorfaniente
para n6� !

o comandante do 32 B. (. comendador da Ordem
do Merito Militar

Programa das comemorações do dia 7 de Setembro
'Dia da Independência

fabrica de Tinias
,

81umf'Dilu
.

.Lidae
YlnlâS e Vd'nizes - Materiai para

Pinturas em Geral

Tintas' em bisnagas oara artistas
BLUMEI\AU - 51.1'\. CATARINA

-

,

LL aI' ,., n z ,..,.,.1'

M'W
-----_.'"'�.._....�

IIIIar

Para pruota entrega
Gr311de SortÍmellto de

I
visitem 6 exposiçãO da

Ca,§ o el r
em 5 sella!'!, 6 rua 15 de Novembro, 1226

(ao lado da CASA RADIO PILOT)
ali 111 J r mnra r 1i1V1TJlIF I li. Dl IUI'
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