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Indignação e espanto I
Austregcsilo (le Atha:vde

.

NÃO .Dodia
_

ser mais íníe__ em homenagem à «ua l'ec�
Iiz a d.ecla�açao do honr��o cída Inteligeneía a considera
general Estúlae Leal, qua1ifl_ riamos anôcrlfa,
cando () crime da rua T{lnelei. Na verdade, a tocata vergo.
ros.

_
. •

nhosa em que pereceu o M'l-
Não fosse a conheelda se. jor Florentino pod-e ser tudo

riedadf,.! da folha que publicou menos "banal".
.

a sua declaração a respeito e

I
Incidente com Zarllukin

Was inglou não pedirá a
retirada do ministro russo

QUE é banal, em sua aceo
ção geralmente considerada
�alicisml)�
Falam {JS dicionários: Ba

nau quer dizer vulgar•. trio
víal- futil, frivolo·
Ora, é preciso ter perdido

a noção do que signilicam as

palavras para dízer que uma
iernboscada que se tramou
dentro de um palácio de

.

go.
verno e na qual monre um

servidor das Forças Armadas
e é ferido um grande jorna
lista seja um fato vulgar, trí,
vial, fútil e frivolo.

americanos qUe não se co

gita de pôr em dúvida o

fato de s. excia, estar doon-

DEVE ter havido o que se

chama um «laptsus Iinguae",
O g·"neral lLstillac evidente"
mente não queria dizer isso.
Ele sabe que não pode ser

classificado de banal um crí
me que acontece pela primei
ra VêZ na vida do Brasil e é
rar-íssimo na história dos ou

tros povos.
Qul'1,'endo talvez contribuir

para aliviar .a tensão moral
em que se encontra o povo
brasileiro, aquele chefe das

F,;.rças Armadas nrovocou por
tôda nade um movimento de
indignação oe espanto!

teria considerado a possi
bilidade de pedir a retirada
do sr. Georges Zaroubin,
embaixador da União 80-

quais o governo americano viética nesta capital, em
virtude da recusa do em

. baíxador de enviar, na i11-
tima sexta-feira, um dos

chilenos 3eus representantes ao De
partamento de Estado.
"O Incidente" remonta

à última sexta-feira. A'
noite, o Departamento de
Estado convocara a impren
sa internacional para uma

entrevista, na qual o chefe
dos Servicos de Informacão
do Departamento apresen
tara o sr. Restovorov- agen
te dos servícos soviéticos
dé informação, do qual não
havia. notícias desde seu

desaparecimento a 24 de
Janeiro último, de Toquio.

INSOLITO
E' fundamento corriqueiro que, para início de qualquer

construção, é necessário antes de tudo. 4) assentamento da
Na manhã de sexta-feira, pedra fundamental. A gestão do sr. Iríneu Bornhausen 'tem

o sub-secretário de Estado: 1�<) Estado, em diversos empreendimentos. procedido ao Ian,

Não foi, porém, reduzido a termo o seu depoimento.; ,Está perturbado 'ocapãnna '" Prisão deu:- Walter Bedell Smith, con� ��n��y_oca��ri��:��a�ll1�1s.s�soi����S�n!��� d�:e�:J;c�n��
Ih

. � vidara o sr, Zaroubín a úteis melhoramentos, inaugurou S. Excia. o grupo escolar e
ma mil. er misteriosa no norte do pais lO Elemenfos suficienles para a localizac,ãe de Soares comparecer ao Departa- posto de saúde do') distrito de Lauro Muller, ·.em Ozleans; os .

mente de Estado, sem escla- grupos escolares de Trevíso e Sidcrópolis, em Urussanga; o

A•· íst
.

d
.

. posto de Saúde de Cr íciuma, a linha de energia elétrica donoe a ansr eneia . Os J{J'['lln� recer as razões pelas .ouaisr t b -l ' CapivarI até Araranguá; o grupo escolar de Praia Grande e
1S as 50 re o ínteurogatoj-ío do

q.. ueriam velo. O embaixa- d 'r' bé
. ..

d T f' 1 t
-rhnínoso, o coronel Adi! reve

'- .1.A e im e, no murucipro e urvo ,e, ma men e, ° grupo �s-
. d m d r sp d colar da Madre. em 'I'ubarão., S. Excia., entre muitas víal;

10.11 que some.l.l.t{. quandu apre, 01' an OU e on er que d- .J.;. '" tas úteís, fez uma às grandes obras da estrada do Rio o Bas-
�nta.r"�nsiv:e-�$ :nleH}f.<\,�rs está ;uuente:·:�.cQme o .�l'l. �trj, priuci:viadas, s.::b a- tirientação· de seu 'Operoso governo.
cl.má ser ouvído. Bedefl Smith lhe pedisse Agora, em .regosífo às comemorações do 35.0 aníversá-
ExP}icou (} ?ol'onq Adi) f!IW que mandasse um repre- rio de existência do G. E· Olímpico, .presldido haje hàbil.,

m>e�lto. ;1,,) •

crmmoso ne5;;o o;t�� I sentante O sr. Zaroubin mente .Dor Benjamim Margarida, o sr· lrineu Bornhau,s,en,
,ti,;!! St"·la muhl tom·:\I' um <lt'pu_ ' '

_. que forneceu a éste Clube o transformador e os fi·os para .a

do. quando él'C, re3ilmcnte. p01!_ respon�eu-Ihe qu� nao. h- ilumiI).ação d,;; seu imponente cestádio, aqui comparec.erá outra
co se J,embra elo ocorrido, gUl1l'_ 11h3. nmguem dlspomveI. vez para vêelos oficialmente inaugurad1s, juntamente com

rlundo apenas detalhes da sua Afirmam os meios oficiais a fachada da entrad� da simpática Sociedade.
lícl'vor;;o. Estamos aplica.nelD pe_ fuga·

.

Prosseguindo, ainda. na ef.etivação do seu louváv-cl pio-
l1ic.iIinil c ouh'os anU_.biót.lco;,. r, I _ ,?Seu depotmlimto dCjJf;ndc I'iEnUI1DAf .' {'ROPAf gTaIl1:l administrativo que, nesta adiantada Comuna, sempre

t r !t U I J AJ 11 _ _ J recebeu a infatigáVl;!l coopernção do prefeito H€rcílío· nee.
ea�nw.n 1;':{ ",Dl pro lIsao.

. apeuaB do a.testado do['; mlé;d1coLI Ire, presidirá em br,�v(! S. Exciu. também às inaugurações dos
O estatb dt> Imutem ii r".;LI_! qUe o abf'ndem:, -- iI'evelou o') DO� E li NA (OREf�A edifícios da Intendência Dis�rital, do gruJ;lo . .escolar de ):tou.

mente COnfrlaflgcdü.j", P,ll'a q!le president.c do inqueríio mi.litar·
'" _. ! - ".

.

pava, da Escola Municipal "Euclldes da Cunha", à estrada de
Se tellhil uma, idéia dn !'lU:!1 pOJ'.' - 'Tudo. dependerá assim ela WASHINGTON, 19 (UP) - Massaranduba e a da Maternidade anexa o Hos,!.'lital de Mi-
turbação, basta diz'�l' qUe mv�",,, reação do SCIl estado d(� \,auclk. O D�.?)artam{?nto de Defesa sericordia, na vila de Itoupava.
Lr{lmos () retrato de sua esposa Climêrio c011Linu!1 ",ln repouso �J êonfirmou bDje'" as noticias

.
Diante disso. peis, desn.ccf!Ssário s·e torna reafirmar que,

oe ele :rião a reconheceu. Sú (I incomun!ca.vch. não oficiais divulgadas ôntem, para homenagear o seu devotado, sincero e b1!ncmérita ami_
muito custo· .�€ lembrou do no_ JA' DISSE TUDO segundo RS quais o Exercito go, comparecerá sem bajulação a -essas justas e cxpressiv0$
m�. Tal';;'?' devido â sua fug{\ Embroa o cOf,oncl A.di! Se I<B'� (Conclui na. 2.a página letra D) I festividadJ;;s O altivoO POVO blumenauense.

l'ocambo}eS031 <,;stã ele amedl'()n� ,.�l!SIHlSe a falaI' sob-"k' o ,ISstlIlto

tado, alav·:;ri'ldo mesmo. Pede, podelJ)'{)s informar qUe Climl!.
eon:;;tantelUent.e, ql'.�� 1'jãG (> ma_ rio já prestou todas as illfol'lnal..

temes -embora não ten.ha s.)_ çã-es ll'Ccessal'ias, qUe Kv111ente

frido a m:onór punição fisica. a.inda não fioram redu,tidas �i

Sua perturbação dá a jmprcs.. te.rmo, pOl' não ll.a,,1�'1· um:\. liga.
são de qUe er'i! t'st.ã na:i1 raim.; dI.) ção entre as suas f'"ascs.
loucura;;.
80' QUANDO MEI�HOltAJt

Washington, 19 tUP) -
Um porta voz do Departa
mento de Estado desmentiu
hoje os boatos segundo os te, mas que sua recusa em

se fazer representar é, pe
Lo menos, insolita.
Segundo os boatos que

circularam em certos meios
não-americanos desta capi
tal, o sr. Zaroubin já sabia

que sua convocação ao De
partamento de Estado di
zia respeito ao caso Rosto
rov e receara que o puzes
sem em presença do trans

fuga soviético.

irdraram em gréve
• •

os mmenos

SANTIAGO, HI (UP)
Continua em greve Os clnco
mil trabalhadores da mina El,
Tenente contando agcra com
a adesão de oH·:) sindicatos
mineiros. A paralização das
minas de cobre! chilenas parece
ser t·:ta1, se nas proxlmas vín,
t.� e quatro horas não se che;
gar a UIn acordo.

PErCAS
I

LEGI11MAS
Land - Rover

"SAMARCO S. A.�f
..

- Blumenau-

Judo O
So

.

re :0 Dlenta O

Podmnos, üindai, arliantar qu.e
C.lim.erio despertou c,erca das a
l-Joras da: madruga.da, falando
tudo o (t't1:e sabe a .l"cspeito (!.a
�.tcntado. Tem ainü1, uma ca.. RIO, IH llvkl'id.) � Com �·r c�rta altura! {} br:igadeim Nero
de !',��_a (!e notas. C'om nom'2S de pre3en��a do Sr. Gct.ll1iO 'i/ü)"gaB 1\{Otll'a_ - (,li JU.,U'J qUe J;l0dja. !leu
pe-:sn·ps envolvidas no fato bi3m e gl'�ulde 1111111':>1'0 de altas au. tro das minhas ]imitações peso
como imp:>rtancias ('m dinl'l':)'l., torid...3.d�s civis. e militares. teve soais e, durante a minha gestão
I-O. I lugar!, ·:mlem à tarde, nO' Catc_ aUmentei tun unlco objetivo: o

PRISÃO NO NORDESTE ,te,
a slllelnidade da posSe do progresso da Avi:e.çf:i.I) do :Bra.

(Conclui na 2.11. página letra. B} novo nlini�tI'o da. Ael'Onautica, sil 'ern_ t�a,s as suas formas de
. brigadeiro do Ar Epaminondas atividad-ei.
tios Santos. Pouco. tl�pGis no A seguil; falou de impEoviso
Salão Nobre do Ministério dOI o novo titular, quc pronunciou
A�.l·.oImutiCf.'_ l'c!lJjU,u..3() fi. ,�e(i� expressIva a.locuçãO, no .. decor_
monia da. transnll.,>são> do car_ reI' da qual fr.J!:p-llzúu a g;:n'IÍ! ..
go assistindo ao ato o ['epresen- dad'i.� da situação qU'e o país à.
tal1te do ministro Re!l.ato Guil_ tra;vessa, &col1sell!ando a todos

DELFZIL, Holanda, 19 (U- labelo chefes militares. parlai- os seUS camaradas e cancida.
Pj _ Um capitão holandcs mel1tarlaS, jornalistas Je amigos dãos e.m gefill'i fi clJ.lnw. e (} V::.'�
ànul1ciou qí,le UlTI eruzador so- do 'novO' é do antigo titular. triDtismo indispenS8yeis no 1-1'0·.
viétí�::J díspar,ou varios tiros. g'l'esso da Pátria •

de canhã.�· sem motivo algum, TTanSl1lÜin;:to.' .0 ca.rgo, usou

cabtvel, ,'c:onir.a sua pllquen,a da. �alavra, llllClahllete, f) el(n ORDEI+I E DISCIPLL."{A

embarc�ção costeira de qua-I m1l1l:"tro,
Nero Moura que pro. <> br..lg.ad�ir() Epaminonda;s

trocentas toneladas. O inci- nUllClGU br'e'V€! d1s_ctlt""So, agra.. dos Santos, abordadlJ' então pe�
:dente occrreu tierto dia base dec.oendo a coIaboraçã,o recebida la reportagem teve as eegui:n..
naval de PrakáÍÍa no Golfo da de todos os seUs auxiliares di- .tes declarações:
Finlândia. Foram' iniciadas l'l- retos e da oficialidade � praças «Sinto.. :il1� 1'.om'ado coln I)

veriguações .por parte das 3tt.! da ;FAB. convite do presidente Getulio
toridades..

.

- Dei dl'í lmm "_ cJlecl....sor' 11'. Vargas para as�.um\r ��, di'r(]çí�!'1
--- .--'------'-�--_._--�-----------

Devem' ser unidos todos os
assa inos do major Vaz
Prl}me�sa do ObVO mina da AeronauUca a9 ser empossado

dos negocias da pasta da Aero.
náutica. Levo pàiã' 'O' mell posto
propos�tos l1e harmonla, n1ª,k
tendo a discipliIli<U e· a ordem,
que são as condiçõeis báslciui
para a fUil1ção militar. Da.reÍ
todo o apoio ao presidente d,(j .

inq'Jel'1to pOlk1aLm!1itur . 1D}...
tam'ado pa.t1a ,aiPurar as r:es:Po.��
sabiJicl:ldes düS culpados nO bó'l'

.

baro assassinio do ma.jor B.:'U!.
.bens Vaz, a fi.m de qu�. p03'sám
ser iroplac·9.lVelme'llte PUÍridOl;"·Ol';
implicados no monstruoso cri.
me;"·

m!)}';Xou 1!.. CI-IErlA 10:0
ESTADO lI-IAIOR

Logo qUe foi conhecida a. �1')'

Ucia da nomea��ão do minisb'o
Epall1.1nondas G0111,<:8, o l11ajor:.
brigadeiro Ajalmar Vi·eira Mas_
carenh��;� 1:'o1icítot.! exonera.çll.·J
do cargo ue chefe do Esta.do
Maior.
E, ontem mesmo. tran'Smitiu

a chefia do· E!1tado Ma�',)r ao

SZ:U substituto legal, brigo Ivan
Cal'penter Fenl'eira.

CHEFE DO GABINTETE
Apôs assumir o cargo,· o mi_

nistro Epaminondas G.omes dos
Santos lnfonnou que llll.via

.

f'Sw

co.lhido par.::!. ch!efiar !l) seU gu_
hinete o e.ol'onel aviado!' Salva
<1011 Ro;!!J'.'i 'Li:ta.rra.j']t·.

.

Intlagll.re.m. os jOl'lm:�ista.s Se j.'i
havia escolhido Os elellllento5
qUe vão desemp'enhal' (lutr.:rf!
eargos, tendo asse,nta.do 'àicnal'
q1.!-e va.m o com:tn;:jt) da �U'
;Zoi:ii;

.

Aérria eóii'Vidara () m;ijol'
bligadeim Alvaro He;ckshel'.

NAVIO HOLINDEI
CANHONEADO POR

CRUZADOR RUSSO

.Até O
Mil

alório

_...._-..- ..._.- .. -------...--t:.----'-

Dflbales na IIssociação Com. sobre as

� .

vrUZ91ros
---_.'-_.___.._--._-_....._-----

contribUições lUIS IBP
RIO; 19 (Merid.) - R�ives. de apenas· unt lalrtig'O. manda me do, comel'!Cio de v-ez gUe pro* damcni�, mas estas transitarão

ceram. ontem, na l'elmião . (lo qu,c. ref'ei"idrus . contrbiuições se� I cura apresentar f.ol'mu1a. solucio com, demora inapelá.vel pel1)S ca

Conselho· :birctoi> da Assocla(;ão jam cobradas a. OOSe de um telo i nadora pa,ra controvel'sias re.a·I� nais comp�ntcs. _ Assim, a ini.
comcrdalpl�?sidida pelo sr. 1 máximo de cinco vezes o equi_ll11'ente intrincadas. As Cl�iSSCS dativa do Legislativq. por inter
Cal'los Brandão de Oliveira, as i valente ao salário minima de ·meri�antis. pol' SeUs órgãos l'e. médio de um de seus m'Cmbros.
contl'oV(.irsi�s d.eteI'1llÍnadas pc'.. !'maior valOr do país. Assim. o: prcsentativõs, aconselharam as talvez liquide as contl'oyér_
lo decreto' govel".namoenta1 que I teto seriam 12.000 -cruzeiros, I empresas a l'i;oolh'€.r :alOS

institu-l�j,aS. ,

maj.orou as contribuições ohrÍ_ ou sejool, cmoo :vezcs 2..100 I tos lmi base do teto antigo de O sr. carlos Bt;andão de OH. .;

gatólias dos segurados dos ins.: crUzeiros, ·qu� é lW quanto mon�! 2.000 cl'Uzcil'os, depmift.ando lU v>eira. t.omando () aSStUIto em

ut�lt;DS de pNlvid.elleia. sÓd3:1··1 til. o salkrio.minhno C"). Dlsb'íLo i cxcc4ente:... __ • 'Iimediata co:nsidel',:!:ão det'l;l'mL
j:ll1C101J, os debat'CS· SI'. Oro GIl, Fedoeral.

.

.

)
FOl SQhÇlÜtdo l"E!heU10 cdetl. nou urgentes medicfu.s para que.

consultor jllridico .

da.. entidade j PRO.NUNcLÁ�mN'ro f vo ao .ri.i.ãicüll'Ío lUas, io proSSiJ_ o c{)mercio Sé manifeste sohre
que léU!) projet·:)· de lei 11.01 COLETIVO. .

!.gUimento
da li�igio e::_tã de pen_ ialudido projeto. Daf:j opiniõe:,

4.748, do ,deputado Fernanda I Acentuou. o sr. Oto Gil que o den.do de maUlfestaçao do

pro-lque se rolherem será tiraà:al u';
N6bl'ega. ora em curso na; Ca.. pllOjeto F!(li"nando Nóbrega, cle� curadol'.;_geral da República: E_ IDa opinião média que dará cOr

marit> E<e!t;1e:l'a.l· � g1!e� .oon.sta.nd.o y� m�l'��� pprJ1l�(l(.izado ext'1,,, ��em _�es int�rp(lstas lS0]a�. (C9.!lCl1.ti n� 2,iJ, lliigi!l.a,. letrtt C)

DltSPI'JNSADOS TODOS
os OFICIAIS UE tU,
UIN]i]'l'E (.

Antes da cerimonia. da ·tl":3.ns_
llÚssãt> do é�!ilrgó, Q mi:n�fjtn)
N-el"í) :Moura assinou pnrtarias
dispensando das funções de. 04
fi.da1s de gabinete os hTa. te-
ncnl'cs..COl"lÔllei:s: Paulo Elílilio

do� Càmara .ortega} Lino !tu.
l'I:maido 'l"el�ira fi: D1oclGcio Li
ma. de Siqueira.: majo.res Celso
(C(l�r.}I!i 'P-il �.\l. VlÍ.gin� iewª E)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A
Comunico ao e ao povo em ge-

NI de Bhimenau. que desta data em diante não me respon,
sabflizare] por quaisquer contas qu::: venham
traídas 'por meu filho, GUINDER SÃHM:

'

Blumenau, em f7 de Agosto de 1954.

de Metzker e Fiedl·er Ltda. sito a Rua 15 de Novem...

bro --- 1344 -' fone 16-89. caixa postal, 736 - ofe
roce os seguintes negocios para' venda:

t� E G O' .( I O
Vende-se' por motivo de mudança ao preço nun

ca visto os seguintes objetos. Um dormitorío, uma

salada de' jantar, uma copa, um relógio Cuco, um

radio e uma mauulna de ué.
Verde-se uma maquina de escrever marca Erí

ca' de pouco uso.

MUfTUA' (ATARINENSE DE

'11 MA'l'u.iz: BLUMENAU. -:- �ANT,A CATARINA ,'"

ASSEMBLKIA GERAL EXTRAORDINARIA
._�--------���----------��--------� Terceira Convocaçã�

---�---" Pelo presente são convidados os 'associados desta socíeda-
de para se n2Ullirem. em asseml:!lªiac goGral extraordinário a

.

reallzar.se na- sede social,' à Rua Floriano Peixoto. n. 18,1.0
andar, nesta cidade de Blumenaú, no dia 30 de agosto do cor
rmte ano, às 15 horas, com o fim de dehberarem sobre a al-
teração narcial (los estatutos .socíats.

'

, BluiilClll:lU; 16,de agosJ;'Q de 19�4.',
A. SCHMALZ - Diretor Presi.dll'llte
A. WOLLSTEIN - Diretotf.Gerente
E. FREITAG - Diretor-Secretário

Suchc Kanitalkraeftiaen 'I'eilhaber zwecks
Ausbau oiner sehr wichtizen und rentablen Indus
trie.

Anaebitc Caixa Postal. 655

Firma estabelccída com escritórios ,:m Curitiba,
r.lea (' bem relacionada, aceita Representações
COIVflSS(1ES ou CONTA PROPRIA.

idô

pOf

a o 1
.

ii: c i o' fi is' a -s,'
nIREçAO GERAI, '

De acordo com a deliberação tomada p.�la Assembléia
Geral Ordinárh, desta Companhia, realizada a 24-4-54, (IS
dividendos relativos ao exerclcio de 1953, .fstã,.} sendo pagos
nó corrente semestre- ii razão de 7 1!2 Dor cento a.a. sobre o
novo capital de crs 43.000.000,00.

Acontece. porem, que 'este pagamento nos é um tanto
embaraços). visto que, por força de lei e dos nossos estatutos
sociais, o aumento de Cr$. 12.000,000,00, votado pela Assem
bléia d,e 14;3153. reveste da forma nominativa de modo-que
somente o proprietário pode receber o dividendo e 'mesmo
isto sómente deuois de se ter identificado como tal das. cor.
respondentes a_ç5es ao portador e ter recebido as-ações nomí,
nativas ou cautelas concernentes- Jamais, mesmo depois, de
abril de 1955, ,quando aútomátieamente caducam os titulas
nominativos, relativos à esta parcela de 12 milhões, de cru
zetros do nosso capital 'social. os dívideridos 'Dertinentes po_
'clerão ser recebidos contra os cupões ao, portador e' sim só
mente contra recibo formal. E, finalmente, surge mais uma
dificiildade: .a divisibilidade por 3, pois sórnente contra cada
3' ações ao portador de Cr$ 750,00 cada uma. entregamos uma

ação nominal de Cr$ 7;iO.OO, visto que após decorrido' o pra
zo legal de 2 anos (abril de 1955). caduca autorriátícamen.,
te a parte nominal, ficando ovalor das ações ao portador, em
compensação, aumentado' de Cr$ 750,00 para Cr$ 1.000,00.

Isto posto, afim' de poupar 'temI)') aos senhores acionis
tas e evitar equivocas, pedimos que 'cada portador nos escre-Iva dizendo:

'

,
'

1.0) quantas "ações ao i!}ortador possue, de uma e de ou-
tra classe (:ordit�'árias e pr-êf,2re���ais) e

_ I P t Ii t V'I It id 12 d

I
2.0) se deseJa arred·:,ndllr'a Olf.",rença de 1 a 2 aeoes (em. os a IS a em 1 a- oupava, ocorri o a e

cada classe) para cima 0.1.:l para baixo, afj�n de conseguirmos I' corrente,
divlsíbí'lidade por 3 (notas em c�so de arredondamento para, Agradecem, outrossim, mui especialmente ao Pas-'
baix.a; a diretoria Ihe :reembolsa, por ajuste com outros acío., i tor Erich Weingaertner, aos Doutores Hoess e CaI nistas, á diferença de 1 a 2 ações e em caso de arred'.2ndam.en-1I, lo nara cima lhe daremos o raltanteem ações mediante pa; margo da Rocha, bem como àqueles que a acompanha,
gamento do PlC'Cço re.s'petJvo,. para indenizar o acionista ou' ram -com flôres: e confortadoras palavras a sua ultimá
acionistas cedentes, urna vez 'que seja impossível fazer o 8- I' morada no Campo Santo em Itoupava Sêca

-

certo por íoso entre uma e outra classe).
" I SA Bl A- d" 9 4

,
Isto feito, prontamente yextratremos uma cautela sobre I toupa.:_va eca.- umenau, gosto_ e 1 5 .

; as ações nomínatívaj, que lhe cabem e mais um' cheque sobre I���; ..a_�, [, FV*""'M
o dtvidendc. que lhe entregaremos contra:

'J'
'

a) quitação c1e recebimento da cautela nominativa;
b) quitação de recebimento 'do dividendo nominal. e

.. e,- entrega dos CUPMS ref. ao divídendn relativo às ,a- I: ções ao. ,n:rtadqr.; , :' ,
:' '.

"

ITA"JAI', Júlno' dê: 1954: '
"

Victor Deeke- - Dizetor Geral

R f P R E $ E ti T A ç õ E S PARA (U R I T I DA

Dlrigir-se à Caixa Postal, 150, para CACTUS, ou
Av. Vicente Machado, 18�5.o Conj. 504 - CURITIBA
PARl\.NA'. � -

�

EMPREGADA
PRECISA-SE urgente
de uma empregada pa
ra todo o servico. Pa
ga-se bem. Tratà'r à Rua
Pastor Stutzer N.o 137
ou pelo telefoie: 16-98,

fUNCIONA'RIOS
A PIRATININGA .. ,

Seguros - Rua Nereu
Ramos, 4'9 - 1,0 andar
- caixa postal 760 '''

precisa dos seguintes
funcionários:

1 correspondente
quites com o serviço mi
l ii ar �- com redação
própria;

1 funcionário parà o

departamento de Aci
(lentes do Trabalho, qui
tes com o serviço míli
tal' e. 1 mensageiro en

tre 14 á' 16' anos.

VENDE-SE
Uma ótima residencia

na rua CarIo:.:; 'Frederico
Hiechsbiutcr, ftmdos pa
ra ü Itajai-Açú, num ter
reno de 2;200m2. (Dois
mil e duzentn:� metros
quadr�d(Js), com 2 pavi
mentos. divididos:-em
quarto:; amplos e" con

fortáveis. Local aprazí
vel e próximo da: rua

15.
Informações detalha

das na Organização Blu
mcnauense Ltda. rua 15
dE' Novembro, 870, 1.0 a.

VENDE ..SE
Um arnnz,cm de secos

G nHJlhi.�clos, situado 'í:'m

local próximo ao centro,

I, capríchosame1üu instala
l do: contando com boa e

selecionBda freguezia;
garHl1tindo-�1!� uma ,ijti
H_lfl renda. Prec'o vanta
,k.sic5imo. lnI�rm;�çõps
na Organizat:ào Blurne
l1<Juense Ltda., nua 15
fh� .Novembro, 370, 1.0 a.

......_,.__.
Ki!'�., ... "

----------------��

De um rapaz dn me

no!' idade. qUe apresen..

I.c boas rej'erencias, par�
t;'olQc�eão imediata. E
mais dois -ap'rencHzfls,
"cnda um para relojoe-i·,
1'0 e outro para ourives.
Informações na 'R.elo ..

jn::I1'la Schwabe Rua
15 novo 82B.

Uma chácara com duas
esquinas, uma com ca

sa de negocio, e a outra
com uma grande ferra
ria e mais outra casa de
morada, otimo- ponto pa,
ra oficina mecanica, na

Rua Fortaleza. Tratar
com o pronríetaríà, sr.
Antonio Junkes.

Por motivo de via
gem, um quarto de ca

sal de madeira à óleo;
uma cópa laquea-da e

um berço. Preço de o

casião:' Tratar 'nê Ar
l1'l�ze.m Paulista,
João;Pe.ssqa, 1. ,

Empregada Rara ser

viços domestícos e que
saiba cozinhar, paga-se
bem ordenado, informa
ções Alameda Rio Bran
e.) N,o ,.702. .

As,sembléi.! qera! Éxtraordinã.ria

c<>'osa do operário,
beln ele, na suá mocidade, trah;l�
1�1 JU no pcr:-vdo, auxiliando S(!U'::

pais na ':nt�O incipiente industrh
E finalmente. no sator economi.

co eu pude Ob""TVar muito de p"!r
to COOl!> ?g,,?,T!l os bhtnlenauCnsç!�r
QU melhor f.izcndo, os do Valn. do

t1.2jaí.
Aqui ni!o há Avcntu!'�. por(ju;:,

mesmo 1\$ ':mprcsas apan:ntememte
arriscada,. que :1l1 qualquer outra

parte po'(!eri::m preocupar os res

pr.nsáveis. corno eu, 'pda dilltribúi
ciio do crédito. assumem, neste

l�eio� �<;r,,,tos absolutrunentr: nor

mais '.PaI' Ó II segura"çfl com qlw
�e movÍllIen !arÍt o;, ';apHih's da ln#
duótrla. oU mesmo os peq!1eno�; in"
rlu�triais, ql1" os enr;m::endÜm:l'ltoli.
lJor mais arroj;t.rlos rÍue s�jaln, se

Permiti. pois. que essa brilhante
homenagem que me prestáis, e que
tariio mê CHllrorl;'. eu '2 transIol:'"
me em fe3!i\ d� confrakrnÍzaç<ju,
�n! flue fO�'D� nó �t re�fi!'nl�lndo nQS

sa mutua amizade e simpatia, S<

proveitamos o ensejo par.'} entoar
um hin'J de louvor a essa

Com () presente Edital, convocam_se os s6cios cIo K:'nnel_
Clube do<; Santa Cutal'ipa, para uma A13sembléia Geral ExtL'a�

,

ordin�riaJ 'a realizar.se em sua :;éde sDcial. ii rua 15 de No
'lembro, 904, "Sala 8, 1.0 andar, do Edificio Haco, as 20 ho
ras do dia 25.8-54, -com a seguinte,

ORDEM DO DIA
a) Pr,estr1çã-o de Con'ta's da Diretoria
b) Eleição d'a Nova Diretoria
c) Eleícã'o do 'Coriselho' Fiscal

d) Assuntos d,e interesse Geral.
Bll1.1nenaU, 16 de agosto' de 1954

FRANCISC().. nOETTE - l'resident�

" ·Uma '�ftsa na Pl'um de Cam..
boriu, cnn uso de 1 ano, per
to (lo note.l ..�Q�ges. _

Informaçoes na F�umacia
Santa Tere2ãn4a. Itajai. Tele-
fone, 180.

. , -

---------------------
,
,

1 (.

, -,,-

Quatro loLes de terra.
bem 110 centro, perto da
ponte de cimento ;)l'�

mado. Preço 15.000,OU
cada um. vende-se tarn
bem um'macaco e bom
ba par'a eamiolle'te' de
pouco l!Sf1, Preço. de
OCHsi:1o, 05 ief eressac!n:,;
dire.iam se a Ru.a Po,
t,'opolis '-- 235.

po a !l,!n Tc,rOnUllCIam8nto coleti-

t
O 'sr. ,r,foanO-'Cl ,Lopss Rgdrl.

vo da.s classes ID;ercfl-nti;; via guell asseVEumu que 03 im;titu_
Associaçi:ito Comercia.!. tQ:; não possue.m meios de coll�

DUAS 1\!ODALIDAD:Etl boje pa.ra. c.ontt'ibuiçÕt:a faüul.

. Vários dll1üoor-es manife5ta� tativas. Pe�o re;gulan:e.l1to- anti..
r
!1éli!11 de logo- seus pO!1tl[J.g de vís� g� d<ç preV1denc�tJj :;omal: as co�
ta. julgando, na maioTi�, (lile o t!'l)Jmçoes facultatiVas l-a:Il1 a�e
(ti'ti) lJara contríbuiJ;ões ol)rig.3_ 12 vezes. «) teto de.2.,OOU cruZei.

:!ól'ias d-e;verá selo o clobl�' lip. TGS. 1I<11.l1t05 contnbUlen�es
I • '

12.'1.00 cru:leiros. Alvitrou o se- i qu�reraJn, mas, .!leitE papeIS JU.
lnhor 0t{) Gil qUe- lin propunham ilUaIs foram des::-pcll.a�oi.:mb i()

Iduas modalidades, de contribui_ 'lfundam�nto da lueflclencll1, ne5

,�õcs: uma ,obrigatória. sobre Q se �arhcula.r, d_o cont}'ol(}' doS

.:-=""""'..".,,.....==....,.,,.,,,,-====......._.!t.eto de .4.800 cntzeÍl'OS; ontl'a, ,sel'V'lços atuanms.

P " d
f8!CultatlVu. �(l)Jre 12.000 cru.

vr mo IVO J� mil'"

!zrjro�J.
",- :'
.'

I
d�nça, .vende ..se ou irlan�k�f'",

aluga ..se fina I

dencia

qUt=l"!W! CO!TIU!!t! e festej2.!" o suc.-.:S�

Tutlo iS:iO fi1e ll-Errniti:: afrr!11ar �o tI: Agt3!lf'i:l d�' Bh!.!uenau. -auces ..

aos 'nlç;ll� superiot"�5 hieral'quicOfZ4
ql1:lnclo eUl 1!i�gell! ao Rio 'prfJcu", ticularnlenlE. !n":"j SUll ao esforço
rava erJllseguir algo p'l'ra a zona.' conjugado da equipe do Banco do

que BlulJWnilU rlc"ia Sul' u{lwda ct"

Hlànt'Lr;\ e�...peci·�L. }Jtjl'qhe rÚunv!nau
ú ilífcrcnt'!, 'l!; ;" (;(el""nl .. porqu"

"qui nilo se lLUpJ:ovis?..
O (lU!) !,qui existe c frut'J 'do

e,fon;o {) ri? tenacidade dé gcr:t

r::ões. de sorte qll�"a' pl"cot'upação
dominante não é n de fih'l.plcsmen
te ganhar dinheiro. mns sim a de

manter e melhor::r "lIgo que con,'

tltuin ii razão ele ser d� ,vida elos

que vos antece(l�ram, Nota-se. de;;'
(fie logo. {lue não é só a preserva

ção do patrimoniu m\l.t!"rial
vos preocupa. Vá: defendeis e pre
servais. em pl'imeiro plaoa. algo
mais elo:v.::.cto e vàÜoso, que - ê

ho�e lima0 e respeitedo que vo!;
legaram os vossos ântApass'ados, A
qui não existe ? concorrenéia de"

leal. Nillguem quer noelhorar
progredir à custa' do pre.iuízo
lheio. sinão qu� agem todos
mãos d::!d!!s, os m!'.is :fortes auxi,
li!!ndo os que CC1:neçanl. quer por

m�ios materiais. quel" dividindo
COtn eles. mesmo que se trate (.��

concorrentes. os conhecimentos ad·

quiridos :rn anos de trabalho,
Num m�io d�st�St fieoUS arn,t·

gos. c, gent" s:. sent" - como C"

habitúttes de ShEmgrí Lá - ete,,·

Brasil, de mãos dadas com as elll,s..
ffes cons�rvacto!'as uest:: bO:l. ter·
ra,

Sim, p' rque de n'lda vale

Repre$enlaçiies
A fM A R IJ'

Rua V''', de novembro,
14.15 1.0 andar:
sala. Telefone
1688 Blumenau,

SEGURO �E VIDA.
é Ufl1;:,IJ ,he,r�h� ,gax:an ti
da para a sua familia .

-----'"'..,·0 ' ..Com fundos para o

Rio Itajai, à, Rua Repú
blica Argentina, . Ponta
Aguda, com 3 dormitú
r�os, fogão e' aquecí;!à.c'r
elétricos. garagem; de
pendências complütas
para empregada, etc. _ .

INFORMAÇõES com ()

Gerente da Casa liA C;;.
pital" .

F

PnlCÍsa·.fC de um via-

,jante para o depósito
das casimiras ,,!lNobis"'.
Que tenha mnita práti�
;a no ramo. Dá�e CO"�

n�lssão ou ordenado e

um: bom automoveI.

I
Prc1"erehcia Que fale

, doiéi idj!)IÍ1a:;; -N,;jn ;)d.l�
� ;,\l1";) apr':seHiar-;:(' dr.': [ ,

TlJent.o sem p.ráticp., j:
Rua 15' -de Novembro,

BInmenau.
Af'nlSO SandeÍ'

Liquidante

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1NGRli<SSOS. .11),llO.
Aqui estão, uma vez maís. os I Nilo sócios: Cadeira de' pista,

.

. .' 'ingr�SS�5 ==. :.!.

aDita-l
'CrS SO:�II:' Ar'luibane,,"iI�.,

. da soeíar-esporuva de noje, na A· Geral, ._0,00.
}amcda Rio .Br!\nco: 'Mil.itares não graduados

SÔcios: Cadeira de pista, crs �'as:'Gú:"l; :;Ó por ce'nt� de

50,00. Arquibancad�, 20,011. Geral, c",nto.

SER�IÇO DE BAR'
:t'oi_ prv.vidénciado l)elos illrigell

tes a lvi rubros compléto servi�o
de bar durante os festejos 'ui.a .

aponta.dos, n:l\ "Dai;:r;:,atla. on,de ha
verá: churrasco, bebidM, s-andui:
ches, café. d��cs, etc.,

'lavadeira

nossa laia!
Venha admirá-Ia em pleno trabalho:
Venha conhecer Em açiio as caracte

rísticas (j\l!.1 fizeram da nENDIX

Erutlomat a lavadeira automática
mais vendida no mundo!

os conjuntos do Bolhas D'Agu,,- lo,

cal � Unir.o dos Faqutstas da cl
dado de 'rij1)cu� o na principal ae.

equipes de maior poderio técnico
catnrmense: Atlético

Brusque e CAxias de

Só BENDlX EtQllomgt
. , ')

IR!NEU
Hel'cílio De tk, Dr. Aderb:.:l

1 � autQmàti<:omonfe, encho-se de ÓPl!!:I,
no seu ní�el certo' e' letnpel cturo "els·

quedo. quente e fria.

2: - automàticamente, pelo Sllt' fJç50
agitadora, Java suavemente sem pt ejudó-
cor os tecidos.

3 - autoiilàtictlme'.1te,. esvosio-se pan!

enxoqucr, sempre em água limpa, umo

ou duas vêzes, à sua vontade.

João Scbwuchow. qu; doaram
quadro t',,-,, chaves das Instalações
elétricas do éstádio do Olímpico,
se rão oz principais homenageados
nas Iestlvidades de hoje do nl,vi,
r-ubro, n:: Alameda Rio Bra.nco.

ATENDENDO à umn jush sctl

cítacão d.:-'. prcsidencia do Gr;llliq
Esportivo Olfmnícn, dispensou o

sr. Osni Melo. mandatár'ío máxím«
da Federa�'ãu Ca tarãn crrse c'li! Fu-:

íebot, v taxa 1< que tinha direito

a ditn errtidr.de. no encontro inter·'

municipal de amanhã, entre Carlos'
Renaux e Caxias.
GR.ANDE torneio amistoso

punhohol fará realizar na manhã
de domingo o Ol irnplco, em seu

estádio. de cujas d isnutas partici

p�l:ão-. além d::! turma

as represelit:lçõcs do

de Erusque. Ginástica
'O.' Pedr'o rr d , Cor'upá

4 - autol11àtic"l11e�te.i antes de cede re

novação de água, extrai' a água da roupa,

pelo novo e patenteado processo a vácuo.

de Mefexaloy
<

• •

Patente exelus lvc d .. SENOIX, garantida
por 5 anos - qU1J, em 5uaves movimentas
a vócuo, tíra " água do roupa, clepóis d.
enxaguada, sem amarrotar, sem qu:ebror
botões, envolvendo SUQv&mente o tac;do,
num processo que elimina" preiudicial -8

antiquado "rOlo".

.. , e mais estas vantagens: a BENDIX
Economat não necessito fixação ao solo
nem instalação especicl, Trabalha com

qualquer pressão de água e basta ligá-Ia
em qualquer torneira, para que funcione
com tôda a eficiência.

.
_ / .,6J,

Um produto da
.

S �/� D;I3f./1 .

/ ··dJ ,IJUC:lomfbl_../'� ao:�AlJt
INPÚ�T�IA E COM��CIO

MENSAES
e 1- S .. 919,-30.'

-':\!):W{ik'
�;

;-
'> DEMONSTRAÇÕES PRÁTICAS SEM COMPROMISSO;

( A S A D Q A M E.R I ( A N O s� A.
'4!

Prepart' li
t, fatlu da
18" Iii••
•••

SECCAO DOlHE'STICA
Rua 15 de Novémbro, 473 Telefone

ASSISTÉNCIA MECA�WA
NOSSA DIVISA E"S

,���----------------

1532

I fi

nua Ir. J]I'! N�.\o·et:Uhl·,H.
Ca'"a ti,) jln)l�rif:nn.(}

cxtcrn�1 Pinturd d Ouco S!d"�1) �

interno, Esmaltado 01 fOllQ

G R .A·D E S .,'._�

ÕCd, com perfcltQ ,

't<:d<lmcrÍto , r i
_

.

.I.

....
_.

Rua 15 d� Novembw. 108 BLUMENAU
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Exposição ele Bovinos ele Inseminação Artificial
todo a América do

Primeira
Será A

esse
8 II

prlmelto certameo em

i
(

re·

Homenageado o sr. Hermes Bücbele
.

«Não lem�s lulas de classes, ..•porque não. e I i s I e
a n I a g o n I s 'm o entre empregados e em regadores»

Despediram-se do ex-gerente da Agência local do Banco do Brasil as classes produloras e seus amigos "particulares
profissionais c sociais, sentimentos, êstes traduzidos na enol'. 'vai·se tornando cada vez mais im-
me ocorrência aO! jantar de despedida que ali se realizava. portante no cenário nacional.

"

Também de Íml1rovi:!u úsou da palavra (} prefeito. Her. No 1>�rreno social, outro não é o

cIlw Deeike, despedíndn.sa do sr, Hermes Buechele em no_ aspéto: Náo temos lutas de classe,
me de todos os seus amigos nartleuíares, radicados n;:)' Vale J;·orque não existe antagonismo en

do IthjaÍ. _. .

.
tre patrões e empregados. Aqueles

rela diJ..�toria e associados do, Tabajara T.C., pronunciou afã de melhorar
breve aloeução I} sr, Augusto ReicllO'W, qUe traduziu o pesar '"'"I'-N-'('J�'I�'T'U-T-'O'----;""D'-E---'-A-P-.O

...
·

S-E-N-t-A-'·D-,O·--,R-"A-----------'--,.'--'c-.,..-de to�os p�hll afastamento do homenageado de Blumeu'llU, e '"da satisfaçao gC'ral pelo' fato de que êsse afastamento deoor,
reu de uma distinção que lhe foi conferida pela dírecão ge- Dor 'IN'D'U' fTRIARIO'tral dOI_Banco do Brasil, com a Sua nO"meaçãQ para g.e'rcnte J J J
da Agenc�a .de uma das principais cidades do país.

P·oI' u�tImO' faleiu I) homenagaaâo, pronunciandó O ím,
portante d,':'1:lursO a seguir reproduzido:

Sob o patrocino da Associação Comercial e Indústrial
de Blumenau, as classes produturas pl'estaram$ IMltelll" l§
20 horas, DlO Tabajar.a Tenis Clube. signifitlatival��
ao sr. Hermes Buechele- ex-gerente da Agência local dOI Bars,
co do Brasil, recentemente transferido' nara Curitiba.

'A demonstração da simpa,tia. e !lã admiraçã� que êsse
distinto cidaaão desfruta naquele melo, compareceram, ex,

pontaneamente, além das mais representa.tivas figuras dos
círculosl sociais � economícos de nossa cidade" delegações das
classes produtoras' de Itajaí, Brusque, Gas!)ar, Indatal, 'I'ím;
bó, Rodeio, e de outras localidades da região,

Apó.� lauto jantar, fez úso da palavra. oferecendo a ho
menagem em nome da ACIB, �, sr. Federico Carlos AUende.
que em demorado e exjrresslvo improviso, realçou as quatí;
dades do festejado à frente da AgêllCi!i1 Iecal d.o- Banco do
Brasil, destacando', ainda, a sua cooperação para o desenvot., "Há muitos ';:>105 atrás, eu vi
vimendo eccnomíeo dêsta região, mediante financiamentos um filme, cujo c-ircdo, por me

equânimes do estabeleeímente que dirigiu. ,
haver impressionado, guardei na

Prosseguíu dizend!} da estima e do aprêço grangeados memorra.

pelo. homenageado, como cídaãão cumpridor dos seus deveres

I Focalizava.
ele a história de um

cidadão que, dcsíludído do mun,
..'" do, resolvera abandonar o convi-

vío social, procurando um local em
que pudesse viver em absoluta so

-

:.àlão.

Depois de muito andar, encon
trou, nas Iongínquas terras do Ti
bet, em local quase inaeessivel a

um ente humano, uma povoação, a

que haviam dado o nome de Shan
gri-Lá, onde, sob o comando de
um sábio Llama,

.

vivia um peque'
no povo, cuja única preocupação
era orar e fazer o bem. E - cou

sa extrcordtnârfat - nesse am

biente de Intensa espízitualídade,
as pessoas não envelheciam, man

tendo-se .;:m eterna juventude.
Algum tempo depois, transferi

residencia para BlumenaUj, Como
o cidadão da lenda, eu vinha de·'
siludido c c.::.nsado, vitima que
havia sido de perseguições e in�
justiças, por parte de chefes ines

crupulosos e des}�ais.

No B.rasil '0 moderno processo
de inseminação artificial -

adotado
na pecuária está ainda na sua fa
se inicial, longe de ser vulgarisada
como scrfa de desejar. Os p,aíses
mais adiantados, como Estad'os
Uni dos,

.

RussiOl, Inglaterra,
SUécia e Holanda, já ol'gl\nizaram
seus serviços pecuários no sentido
de um real aproveitament,o da

sultados práticos tem demonstrado
a diCácia da sua aplicação. Os be

neficios revolucionários dess� no

vo método são valiosos, permÜin
do uma seleção de 'machos dotados
de boas qualidades, enquanto sua

orientação racional impede, do
mesmo modo, a propagação de nu

merosas Infecções, pois, uma assls
tencía vctermárin permanente c

o exame pcriódico e rigoroso do

ica d OCo u
Comunicamos aos nossos segurados, congene

res, corretores e à praça em geral, que a-fim-de am

pliar os nossos negócios no Estado, resolvemos insta
lar uma

SUCURSAL PARA O ESTADO DE SANTA
CATARINA

com sede na cidade de Blumenau e que, a partir do
dia 9 de agôsto de lfJ54, funcionará à Rua Nereu
Ramos, n.o 49 - 1.0 andar - telefone 11.0 1634 ,_\

caixa postal n.o 760 - endereço telegráfico, RAMAS.
A Sucursal funcionará sob a direção dos senho-

res:
Hellmuth Lauterjung - Gerente,
Nilton Kiesel - Sub-Gerente e

Ronald Schmidt - Chefe de Produção.
São Paulo, 9 de agôsto de 1954.
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A PIRATININGA
Cia. Nac. de Seguros Gerais e

Acidentes do Trabalho,
O. PEDRESCHI
DR. CARLOS ALBERTO LEVI
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inseminação artificial, cujos
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Suas Cargas para "ê�riÚb�' � lni�rior do Estado
do Paraná à

EMPREIA DE TRANSPORTES fRENlEl S. A.
Rua Sào. Paulo, 118·1 - Fone, 1414
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MODERNAMENTE INS'l'ALADO A ALAlV1EDA DUQUE iI
DE CAXIAS, NR. Infl, DOTADO DE TODO O CON. H

D
FORTO, COM BAR E RESTAURANTE E .POSSUINDO D

I-COZINHA D�!:��,E�A O'RDEln, ACHA-S;; .�' ms. fi
ij POSIÇÃO DOS�,��I�?�E�, .:ViAJANTES E DO ms- Ifi TINTO rU'BLICO BLUM!:NAlJENSE. ", .. �
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o l'LAGRAN'l.'E, COLHIDO ONTEM NO TABAJ:ARA T.C., MOS
TRA O HOMENAGEADO, SR. HERMES BUECHELE, QUANDO PRO
NUNCIAVA SEU DISCURSO DE AGRADECIMENTO, A' SUA DI
REITA, OS SRS. HERCILIO DEEKE E FEDERICO CARLOS ALLEN
DE, RESPECTIVAMENTE, PREFEITO MUNICIPAL E PRESIDENTE
DA ACIB; A' ESQUERDA, O NOSSO DIRETOR-GERENTE, SR. MAU_
RICIO XAVIER. (Cliche confeccionado neste Jorna!).
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(om fumo de primewa qualidade

rigorosamente

uma preferênCia nacional
UM PROOUTO_SQUZA CRUZ

semeri de cada touro frustram a

�ossibmdade eventual da eclosão
de doenças transmissíveis da mon
ta natural. Para 9 gildo, leiteiro, as

perspectivas' desvendadas pela re-

S I·
processo em (luestão.

U
Como demonstração do qúe. o

Pasto Agro-PeeuáriQ de rndáial
:tem realisado de benefico na pe
cuâría, com ii introdução daqudé
processo artificial, sl!rá realiZada.
nos dias 21 c 22, sábado e domin
go, naquele município. a primeira
Exposição de Bovinos,' produtos de

seus rebanhos. O trabalho que vem:
realizando o Posto. AgrO-PecuárIo
de Jndclal, com o processo, .de ín
seminação .artificial� tem assegu ra
do um índice bastante .anímador e

vez não ícnhn paralelo em qual
qur r outra parte do p:ís. As lutas
eleitorais -- se f! isso se pode cha-

mar, Juta - se processam, como
ora presenciamos, num clima de
harmonia, sem ataques ou retalia
ções pessoais. E cpós terminada a

eleição, é edificante ver-se os eleí.,
tos como qu� esquecerem-se do

partido f! que pertencem, para tra
h:.<1har num único sentido _ no

en!;randecil)'lento da Comuna, que
nesse regime de paz e concõrdta

Logo, entretanto, que entrei em

contáto convosco, eU senti que me

achava num� outra. Shangri-Lá,
onde· teda uma comunidade agia
sob o único impulso de ser util, de
produzir. d-e trabalhar. E trabalhar
-, não sou eu o primdro a dize
lo - é tambem uma forma de orar.

Aqui encontrei o equilíbrio ab
soluto - politico, social e econô
mico.
No setor político, podemos ad

mirar aqui um l'enomeno que tal-
Para a expcsição anunciada

..� IIIIIIIII_�1'pcla Ass:ciação Ruúll de In;,
daial, na semana em curso,
Rio do Sul estará nr.�s·ente com
pr·ndutos que atestam de ma.
neira extraordinária, a eficien
ela da inl'.eminação artificial.
Não resta a menor dúvida

que a assiste'ncia prestada aos

nossos criadores por interm.e
dia do Pcsto de Defesa Animal

PE'ÇAS LEGI'TlMAS
Willys � Overland
"SAMARCO S. A."
- Blumenau-

AUTOMO' VEIS, A'

COMERCiaL VIURft BRUNS S. I.
RUA

BLUMENAU
XV DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3

SANTA CATARIN A

x -

IMPORTAÇAO DIRETA

Agenles
fiA U S T I H"

Peças ��ra; CHEVRO lEI, FORO, G. M. C" DOODGE, JEEPS, INTER ..

NATIONAL E MOTORES .HERCUlES

ORGANISA(Ã(J ESPE(IAlISADA PAO, VENDA POR ATACADO

"Miss Elegancia do Vale do Itajai"
(ONCORRERA' COMO

.

CANDIDATA UNICA DE
BlUMENAU A SRTA. JURANDIR M. VIEIRA
Nos m,eios sociais de todo O

Vale do Itajaí repercutiu com
muito simpatia, a iniciativa
levada a'efeito por uma eo_
missã·() de pessoas da cidade
de Brusque. de organisar o
t!oncurso Míss Eleganeia de.
Vale do Itajaí, certame êss.!'!
que escolherá a jovem que
rep:resente não s,mente ele
gancia, mas tamhem a pujan_
ça da beleza oe da int,eligen_
cia da mulher do Vale do Ita.
jaí.

O lançamento do original
e interessante concurso será
feit) no dia 28 do corrente,
p:lt ocasião do "Baik:! das
Flores", a realizar_se nos sa�

Iões do Clube e Tiro "Araujo
Brusque'',; em benefício do
Natal dos póbres.
Ao que estamos informa_

dos, a sociedade de Blume_
nau irá apr·3E:3ntar uma can
didata única, conforme os eD_

tendiment;;s que estão sendo
fcitos entre ,')1'1 clubes r,spor.
Uvos e rccreatívos désta ci
dad.e. Adiantam as m::smas
informações que a escolha da
candidata única recairá sobre
"I senhorita JUl'andir Marques
V�eirf\, Rainha. da Sodedade

Dramático-Musical '.' "Carlos

I'
As embaixadas; dos clubes

Gomes", E

..

SSà. acert.ada
e fe�

... lt?Cais ínte.,�e�adas .

em

�a.rt!,liz escolha por parte dos clu- cIpar
�

do BaI1� das F1.:res '

b.es blumenauenses.não deixa deverao, o quantO antes, man_
.

. ". . dar reservar suas mesas com
de merecer, as Si!llPiltias e 8-

os S1's. Ayr�s Gevaerd, Al
plausos da soc1l?�de local, fD�do Koehler � Ovidio Die
p�rquanto a sel?�onta -Iuran- goli, em Brusque, membr.os
dIr Marques :Vlell�a €stã bas. da Comissão organisadora do
tante crcdeD:Clada para repre- concurso. .

s.entar condIgnamente o mu-

nicípio de Blumenau naquele 8: 11""
sensacional concurso, de .e1e
gancía e ·beleza· Todo apoio
que Os gremios

'

désta cidade

emprestar.em à louvável ini.
ciativa da sociedade brus
quense assegurará maior 'Pre�
tigio à candidatura única por
Blum.211au.
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