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Causa de
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preJUIZOS sem conta

Piora, dia
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a estrada ltajai-Gaspar a-

iA NrINT1"fA CHUVA, QUASI INTRANSITAVEL-JUSTO CLAMOR CONTR\ ESSA GRA-VE A '\'0-
----------------------------------,-----------------------------=------�

,

MALIA-URGFM IMEDIATAs PROVIDENCIAS DO GOVERNO ESTADUAL

�====================

Desde alguns anos a im- a situação agrava-se enor-I passagens (aliás, elevadoj l trogaita de alguns milhares
port:wce estrad,a de ro�lagem meruente, Declârou-nos um está na iminencia de cess. r: -le c ru eris; tudo isto e

esüHlual que liga as cidades dos sócios da conceituada e i as suas atividades. R ealmen um 1 estrada, miseravel que
de Hiurr:emw e Itajaí, pas- utilíssima empresa ! r. nspor-] te, gasolina a 3 cruzeiros e quebra os carros e mói o

saneI\) por Gaspar, deixou tadora J c I (Gaspar-Blume I tanto, consertos e- peças ;.orpo-� �(,s�o para qual
de merecer o di: vi.lo

...yuida- uau) �ue, apesar do recen-ll«�ela. �orfl da m.o.rLe> e cor-. quer cristão desesperar. Es
do do governo do .;i;stado te aunwnt,o do preço das, tnbUlçao legal (S1p) a Pe·l peremos que tantos males
O ínto é tanta mais conde- -

I
------:.-----------------

nável ,e revotante por ser para que tenhamos elhores estradas Câmara Municipal de Gaspar
a allldjr]q rodovia UIY\So das

-�.-- I Proseguindo em seus tra- paros que permitissem con-

principais do sul do Pi.is, Deverá ser apreciado pela Câmara em sua próxima ren-I halhos da primeira sessão dições de tráfego parai veí-
servindo a todo êste ative nião um reouerimenlo de àutnria do vereador Carlos B. ordinária do corrente exer- c u'os, O requerimento foi
e rico Vale co Itajai, que Fordes, pedindo iniormações 0.0 Chcfe do Executivo sobre cício, a Câmara, do.s Verea- aprovado por unanirridade,
nutra via de escoamento co- 1-.'1 prooidencias tomadas para o reajusiamenio do valor lo- dores voltou a reunir-se 3a.- tendo o snr. Presidente re

mrr.ial e de intercâmbio 80 nalino dos estcbeiecimentos uuluetriais que tiveram- as res- Ieir i última, dia 16, com a comendado a sua transmis-
. cial não possui. Qual a cac p 'divas áreas c:,)l1siruida'l (Jtan.dem.,�n:e arr:pl�a�as, os quais. presença de cinco represen-I s�o ao Chefe do Executivo.
sa dêsse 8.1 andono] Pessoa )01' força da lei que requi« a malêria, incidiram no au- tantes, srs, Rodolfo GUn- Ainda o vereador dr. Abe
criteriosa informou-nos qu nenio propor! iODaZ on ralar LrGati110 airibuido i1, antiga cons- ther, Norberto A, Koerich, i L da Vianna requereu fos-.
a verha destnada à con "uç],o. para ejeit» de Iançamenlo do imposto sõbre indús- l__;arlos B. Fontes, Rodolfo se recomendado ao sr. Pre
servaçâo (�) da estrada n. o rias c pr iissõoe. A. Schmitz e dr. Abelardo feito maior fiscaliaação quan-
vai além de seis mil cruze; Na sma ocasião seriam lambem reiistulos os. lan- Vianna. to ao uso dos caminhões da.
ros, mensa'm 'n� e. ('OS quai 4: imposto territorial urbano, que estão em qran- Lida e aprovada a ata Prefeitura em, assuntos es-
uns dois ter ,o , sa p.ua pa 'e des roporção com os preço.') oiuois dcs imôceis locali- da r.união anterior, passou- tranhos aos iríteresscs d �

gamento do pessoal. Dêse, a los s melhores pontos da cidade. se à leitura do expediente, municipalidade, visto ter-se-
�odo está explicada l:t 'in« A necessidade desta prooidenci« para ,a eletuçõ» da que constou de vários oíí- lhe deparado' um dêsses veí-
).,:10\"';'" ,: :" pr'ati,úa::nente, do .ceila d,()'-"rna;râdrrio, <,é-se do estado precário de q-uase [0- cios de comunicação. Não culos- circulando pelas ruas
necessanos se, ·q.f!.C s de <eon i 'S as e-i-adas do inierior, o que, não há dú"ida, é uma havendo 'matéria inscrita. na da cidade. no último do
serva», Em COIll3 .t.�ncia, c '<cwrencia lógica da i'/'sufi:�iente arrecadação da nossa ordem do dia, o vereador mingo, o qual, aliás, quase1· i�.o; j� sem revestimento I �muna, .: ql�e =. se, pJde dU'L'id!1r da cl'�taiosa aplica- Carlos B: Fontes fez uso o atrppeloü:

_resistente, coberto apenas :'ao dos ti heiros ibiicos pelo oiua! Pr eiio. ",. da palavra para denunciar A proposiçao d.:1 repre
pelo pó que a <máquina» I

.

Apesal },o acenftwdo desenvolvimento ,(Jrícola e indus· o estado calamitoso da· es- sentante
�

do PSD obteve a-'
9junta,�fiua, ao menorGhu�I·�:'ial de:"te 'pequen.o muni�ípio,: contin'}-am)s .�a mingua de trada municipal de Arraial provação un�nime do ple-.
VISCO, cilda VE'Z maJs esbu- voas e.rnrao.as, pau:; as qu.e hOJe pOSSlumo naa. passam de cuja constatação êle próprio nário e foi Igualmente en
Ia aU8, dan'ficando gr mle- miseráveis caminhos, sem revestimento de macadame, nem a fizera em recente vlag'Jm caminhada ao - Chefe ao
n!m�e a8 cent"nas d'j vei- ranalização para escoamento das agll,as, sinu!JJas e estrei- por aquela próspera reglao, Executivo,
cujos que por ela se vêm tas como sempre o foram desde a colonizaçã� do nosso e requereu, sob regime d� Nadá mais havendo a Lra-
forçados a trdegar. (. hinierland», urgência, uma ind'cação ao tar, o-sr. Presidente decla-
,E' preciso-e cóm urgen- Em conseqnencia, basta panca chuva para que as mes- sr. Prefei�o Municipal para rOou encerrada a reunião, de�
la-que o r.:overno catari- nas se transformem em imensos alcl iros, enterrando QS que fosse imediatamente pro- pois de haver designado ou�
nente volte suas vis�as pa- reícnlos dos .qne sã,r) obrigados a avenlurar-se a enfrentá-Los. viden, L,da a completa re- tra sessão para a próxima
ra' eSi:ia artéria, lembrado Para que tenho.mos rr:elhereJ estradas, faz-se mistér a forma daquela importante terça-feira, dia 23 do C01'
de que o seu tráfego é in- efel'açã.o da receita ir�bT1tária do nmnidpif'. Não podemos estrada ou, pelo menos, rc- rente, às 15 horas.
�e!lSo e q.ue dele depende o l:.em de1iemos ficar à espera de maior contribuição por par-
;üpToveitamento da imem;a te da caia do imposto de. renda. Temos recursos próprios
TIqllfz� desta região. Od e legais ]Jara a soluçã() dêsse vital F-l'oblema ar/m inistrativo,
proprieta,rios já não pod(�n� Para tanio, porém, é preciso urna revisão completa nos lan.- A EquitativaJ!léUS suportar os preJUlZOS ç [mentas dos impostos. e taxas municipais, afim de esta�
dos "carros quebrados t;l�jU belecer a cqu..idade na corwança dos mesn:os, principalmen- um seD'UI'O?ns('rto está custando carís- te WI imposto sobre ir:dàsfrias e profissões que é a çélula a -+
�lmo devido ao preço e,scor- maxima da nossa arrecadação, Pór intermédio do seu inspetor geral, snr. Antenal'chünte das peças, sob 0 C�}mo aten.der-se ás elevadas deRpesas com a renovaçqo B, Batista, a EQUITATIVA dos EK UU. do Brasil)�plano Aranha».· E, agora, e conse!'1\ação de eslrc,das, assistência soci�L, funcionalismo, Secie lade) mútua de segufvs sobt'e a "Ua, pagou à exma.

�nte a conüihnição forçada ul'banisnw e nmz:tus outros encargos da competencir- do sra. d. Regina Demmer, por morte de seu espôso sm.

�Pe�rogaLa ou PeLr.obrás,' município, com uma renda anual própria de apenas' Cr. $ José Demmer, a importaneia ue Cr.$ 10.000,00, prove-
700.000,00, qllando já o Estado le1Ja daqui mais de 3 mi- iÍiente de um seguro de. vida em grupo, que o falecido
lliões por ano, sem nos pT'opol'cionar um unico benefício? mantin,ha através. da Prefeitur,L O ato do pagamento

Os lavradores clamam, e com razão, por melhores estra- foi efetuado no Banco Inco, desta cidade, na presença
das. O município está em condições de atender a essa jus- .

dos· srs.· José Alberici e SSJbino B. dos Santos, em data
Ia reivindicação, usando dos meios lícitos de que dispõe de 15 do corrente.

- .

para sUIortal' o aumento das despesas decorrentes do rea- O sr. Batista aqui se deteve até quarta':'feira últi
pa.rdhamento de maquináT'l:o e material humano para a ma, dia 17, tendo, em seguida, viajado para Joinvile,
renovação das estradas do interior. onde efetu.ará o pagamento de mais um seguro-êste de

Os colonos não se recusarão ao reajustamento da (a- Cr.$ 100.000,00, por morte do snr. Bernardo Parucker
xa de renmJação e conservação de estradas, desde que le- que residia naquela cidade.
nham assegutado o escoamento de seus produtos em qnal- Dia a dia cresce o concoito d'A EQUITATIVA,
1uer épota di) ano, mesmO qu.e chova três dias sem parar. que tem conquistado a prBfedncia o. povo brasileiro
Porbn:o, sr. Pr�feito, mexa-se! O povo iá e.�tá cansado na instituição da previdência' social.

de esperar por melhores esircda.s e outros beneficios. Todo homem, caE'ado ou solteiro, rICO ou pobre,
� Camas dar mais vida ao nosso progresso, Por enquan- com ou sem filhos, tem necessiJade do seguro de vida.

to caminharnm a p:1SS0 de b.rtamga. O SEGURO DE VIDA é a proteção infalivel . da.
CARLOS B. FONTES FamHia e do Lar, contra as incertezas do Futuro.

bastem para levar o gover
no estadual a interessar-se
pela sua mais movimenta
da estrada, Se não o fizer,
dentro em pouco, ela estará
transformada em autêntica
rodovia ... para carros-de-boi,

-

paga lnalS

em Gaspar

lO

Este é o nosso
JORNAL

CCRRESP01'vnErvC!A
Do sr. Leopoido Xavier

Franzoi recebemos. atE'ncÍo
a carta em que nos solici.
ta a publicação do: ar�ig;ode SUa &l.toria in,_it.'L,do
Os A.0andonados Per absolu' f 1la alta Ice espaço, fntre-
lanto, SÓ J oieremos fazê-lo
POl'tunam nte.

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RELO'qIOS 'DE PUL SO" BqLSO, PAREDE
É DIiJS}';ERTlIDUHES

As melhores marcas pe «» melhores preços
-- - -----

PORCELANAS,' CRIS TAIS E '��RTIGOS',PA_
RA PRES ENTES

orsciu» PRQ'PitIA

ALOIS SCH}o/fl�rz

c- I f
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voz DJ:!3 GA.3PA.R
Semanário

Correspondêncià C. P. n.o �)

Número' avulso: Cr$ 1,00
Assinatura anual Cr$ 50,00

An'úncios por preços a

combinar.

A direção não assusne res

ponsabilidade pelos concei
tos emitidos em. artigos as:.

einados ou sob pseudônimo.
Originais, mesmo não pu-
blicados não serão de-,

volvidos.

Registro Civil'
Edital n° 1.610 (de 10-2-54).

Faço saber que pretendem
'casar-se: Nicodemos Modes
to Theis e Volísia Testoni,
solteiros e na turais d êste Es
tado. EI�, lavrador, residen
te em Gasparinho, nascido
em 14 de janeiro de 1928,
filho de Modesto Theis e d.
Maria Theis. Ela, domestica,
residente à estrada de Brus
que, nascida em 5 de agôs
to de 1932, filha de Júlio
Testoni e de d. Faustina
Testoni,

Edital nQ 1.611 (de 11-2-54)

c ,
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ª LOUÇAS FERRAG KNS E CEREAIS
= Secção de' A taca do e Varejo
i
::

- X,-

�_-=:_.=�
ENGARRAFADOR E ,DISTRIBUIDOR

DA APRECIAD <\ AGUARDENTE
"5 CANAS"
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TEMiUl tJ4US UM
RADIO C .. E EM C'ASIl!

F�aço saber que pretendem, AG DR A (M (ij)'\
- --====--=�_::y,;-;--=,,.==�-----

"'-------'
casar-se: Gilberto José Be- o;·osdocirno SO.duschi e Dalva Dias, soltei- FíM·péRr�;f.õ"-r""é o ,,,'rt"8õ
ros, naturais dêste Estado '��;;'::�==_f:J,-,,'h;_bl�,_

...w.,.�':'�"

e residentes nesta cidade.L> ••_m&*IlIIIl!ll!illir;;mU�ImjIM:IlBit::,".:Q.��!t'�
Ele, comerciário, nascido em

7 de dezembro de 1930, fi- rilllllllllllllllllmlllilllllllllllllllllllmUlIlIlIIllIIlIIlIIllIIlIIlIIlllIlIIlIllIlIlIlIIlIIl1
.lho de Augusto Beduschi f
d. Herta Wehmuth Bedus-
chi. Ela, domêstica, nascida
em 18 de setembro de 1936,
filha d{' Antônio Daniel Di-
as e d. Hilda de Carvalho
Dias.

De ordem do Snr. Prefeito _ torno público que, no'

mês de fevereiro, arrecada se na tesouraria desta Prefeitu-
, ....!!mi__....

ra, os, impostos acima mencionados, correspondentes ao

corrente exercício.
Os contribuintes que não satsifjserem seus

pagamen-Itos dentro do mês acima, poderão ainda fazê-lo nos me

ses de março e abril, acrescidos da multa de móra de I'
10 e 20%, respectivamente.

Terminados os, prazos em referência serão extraídas
as certidões de dívida para' a devida cobrança executiva,

,

.
Prefeitura Municipal de Gaspar: em lo de fevereiro I

"

de 1954.

Edital n° 1.612 (de 16-2-54).

Faço saber que pretendem
casar-se: Genésio da Costa
e Antónia de Campos, sol
teiros, naturais deste Esta
do e' residentes nesta cida
de. Ele, operário. nascido
em 30 de abril de 1915, fi
lho de d. Justina Nativida
de da Costa. Ela, domesti

ca, nascida em 20 de agos
to de 1920, filha de d. To
mázia Dias.

Se alguem soubei de al

gum impedi:m:énto, oponha
o na forma da lei.

Edmund« dos Santos
Oficial do Reli�iro Civil de

Gaspar.

Um ródio .(0. r e>o o",d,; 'Ot·�I'l.
dc-' OS r" .,fçm}r.çi·(I' d" t�,d(l
o fom;!io. R,)�oj'"J q w".
blerna k vendo poro (:'1$(11

mais um ródio O·E. �$t(t
modelo propO!'chi:lO r&�')p·
çõc mu::di:.�;, cr;:m iffC(:'J(�90·
róvel sc:'O�,dílUO.

.

�.
MODho NlA-2"5 - O(!(1S foit:fI!'
de ond.I!; o!,:�..,ee excepdo
not, 5 v':"lvu!'J$ O·E; 5 "C<;;'I!S
cJilerenté,; elesonro I'.1Ó':.'.

nNHA VER

OS RÁOIOS

'.-;r..
Venda e 'Consertos de Rádios

Acaba de receber 'Motores a gasolina para
fornecimento de luz
-, --, -

Rádios das afamadas marcas "SEMP" d

"'TELEFUNKEN"
,. -----

Bicicletas da Conceituada Marca "Goericke" (alemã
Preces desde Cr$ 2.300.00 '\

Rua CeI. Aristíliano Ramos - Edifício Alf-Fedo
GASPAR STA. CATARINA

IH 195� I

Industria Text.l Gaspal: S, A,
Tb'CIDOS Fh'JAJUU US J)E llLGOJ)AO

I
'1

-,-)�--

TOALHAS DE TODOIS OS TIpuS N ..\S MAIS

LINDAS PADRONAGENS

PISOS PARA 4_,NlJEIROS, ROU1:lõES
(C( 'e8 [irmes]

ESTE E' o N'OSSO JORNAL

Rua São José s /n.c
Ençl. 'I'eun,

GASPAR

Caixa Postal, 19
"TEXTIL"

BTA. CATA)-T_��%.

Prefeitura Municipal de' Gaspar
EDITAL

/'

IMPOSTO DE LICENÇA -- 'CARROS, CARROÇAS,
AR ..1NHAS, ETG,

IMPOSTO PREDIAL - 1.0 SEMESTRE

José Alberici
Tesoureiro

Juver.ato Coração de Jesus, das
Irm.,s Franciscanas

Acham-se abertas as matrículas para os seguintes cur

sos: Jardim da Infância, C,Jrte e Costura, Bordado, Pi·

ano e Datilografia.
8-11 h. manhã.
13-17 h' tarde

Documento exigido; certidão de nascimento.

:';11 i II M 11111111111111111111 II I i 11111 II III lU IIIII! 11111111111 i! 11111IIIIIIIIIIIIII! i IIII li I t 111111"
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ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALaIS T.I
-

SCHNIITZ - AS MELHORES MARCAS E OS I
= I

� MELHORES PRECOS EM SUAVES CONDIÇÕESI
- �

::IIII! I j III! 111I11111111111111111 i 1111111111111111111111n 11111111111m IIIIIIIII! 111111111111111111,',1

______=�==="''''''.,=.,.._,__-''''l

Farmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)

-

Farmacêutico: ANFILóqUIO,NUNES PIRES
Grande variedade de reméd ios e drogas � Avia Ra

.

-- ceitas.com prontidão e cuidado -
Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar

ShellPosto
I

RUA CEL. ARIST. R AMOS - G A SPA R

Gasolina e O'leo
Lavação e Lubrificação de autos' e caminhões
Baterias "GOOD�YEAR"

ATENDE

Bicicletas "MARATHON",
DIA E NOITE ,.

� "1III'i1f8'"
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Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos (

tijolos curvos para poços
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM: IRAPIDEZ I

1 r':nd� o' Campeonato
;� ,de futebol do COITH1-

ano 'assistiremos, nesta
tU � .

de a pe l'''J'1:1, nr 1 dr:
8U', '

,

•

adn q ue reune as homo-
)

.

d 'r
' 1 ii!}" J ;lI.UL'rv l t I

peas eqUlpeS .0 'UpI, 0- II Q{S um �" ,J eoun; tuu.

l' e do Palmeiras. de Blu- pelo Corto» Renaur

�au! O público esportivo Conforme estava prozra-
1 d

1 l' •• •

adino aguarca com esu- maco, reanzou-se dominao

o jnlere�se a pugr a que úlcimo no estádio do G. E.,'val'ão os dois alvi-verdes, Olímpio, o torneia início do

is que do resulta no dêsse certame extra da LBF, com
'Oleiro compromisso de- a presença de dez clubes:

�derá a sorte de ambos Carlos Renaux Paysandú.
contendo�e� � no torneio Tupí, Gnaraní, Palmeiras,
e ora se 1l11Cl/t. Olímpico, V 8.81\0 Verde, Ve

p/'Ol\o,;d constituição dos ra Oruz; Floresta e União,

,es:-TUPI'-\Vi1mar, Vi- Mais uma vez, ficou paten
te e Coti; Pacheco, Pe- teada a superioridade técni-

e Zéoa; Alois, Ninha, Néo na .do esquadrão do Carlos

I Acarí), Nana, Sabiá, (ou Renaux, que não teve diii

arí). P,A,L�vlElRAS: Juca, culdade em levantar o tor-

upi' X Palmeiras, o empolgante duelo
,

L -
"

'C�t" d ta cíd d
levou a' melhor sobre o Vas-

manhà a ,ar ..

:e nas a Cí . a e �i�Yl���"'e�;�rd��CiS:'r/O�
': "

, , ':'
'

J Vera" Cruz, no tempo regu<

'CJynfíarde os: J/í�!diúl' ,de um JttceddO' frente 'à p6dú00à I neio, depois de passar 'por se bem que não tenha cum- lamentar, por 1 tento a O.

{(fldp(. 'e�fneroldílfa quatro concorrentes. pnido . ,atuâção destacada, ·,,0 jovem goleiro Wilmar,
,

A equipe do Tupi, local, �ambém ,não decepcionou; em fase de experiência na

De Lucas, e
.. Hubens.: ..Altino, ','� ;,�' l-�'-"":'

-
..

'

'i ' ; ;t
.. ',;-t��.':., __

.;. ;' .��.:-:.J :�/:- �;,_ equipe <india», voltou a mos-

Würges e Darcí; Bertoli, Au- t trar boas qualidades para

zusto, Jaeger Sadinha e ocupar a difícil posição, cq-
Marzinho. Banco Indústria e Comércio mo arqUeIro tiLular.

__ �_

de

Buer r

Total dos depósitos em 30i9153 Ct$ ,816.293.328,90
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA,: NO RIO

DE JANEIRO B CURITIBA
Toaae de Depósitos

,

Depósitos ii vista -

'

', .. 2 o/,
gepósit0!3 Limitados

Limite de Cr$ 500.000,00 . . . . • . . . . . 4%'
Limite de Cr$ 200.000jOO 4,1/2%
Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 ... ,

. . . .. 5%
(Retiradas-livres)

,

Depósitos a prazo jixo
Prazo mínimo, de 6 'meses . .. 5,1/2%

Prazo mínimo de 12 meses . .. 6 o/c
Depósitos de aviso prévio
Aviso de 60 dias ..............•..
Aviso de 90 dias � .

Aviso de 120 dias .

CASA PAeJli)
WEHl\1UTH Ltda
Rua Dr. Nereu Ramos !'-i n,

Caixa Postal, 2 'I'élefone.. 14

,Gaspar - Sta. Catarina

Fazendas - Louças - Pa/'n�
_gens - Armarinho« _ _;_ 8e
zos P, Molhados - EX?iO'l'-

I.

taçõo de' Cereais e Aquar-
dente. - Serraria c alinha
.menioe -, Reveudedores
da Standm·a Oil COInpany

de Santa Catarina ,.�. 'A.
.....:. Matriz: 1 fA.IAi -

"

,

"
' :

Pundado em 2.'3 de Feoereir» de,J.:fJ95
, Endereço Teleg"'áficó: i'INCO" i

CAPITAL AUTORIZADO
FUNDOS DE RESERVA

Cr$ . 50.ÓOO�600,oo
Cr$ 40.000.000,00

Total do não exigível
, .

dr$ , 90.000.000,00

11111111111111111111 J 1111" 11111111111111 � II i I i lI. i:

TECELAGEM,
"T A N G A R A' »

de
Irmãos Santos, & c.«

Fábrica de Tecidos e Sacos
,

' de' Algodão
End. Telegr.: "Ta.JLgarri'

Rua Nereu Ramos
Gasoar - Sta, Catarina

..l: ,,-Na Grundc 'Tenda de
• i iIIllII III 1111111111111UI 1I1111111ll1Buuuu '

,....

r a o 4%
4,1/270
5%

ALFAIATARIA
GASPARENSE

de
Fernando Duchêne -,

(A mais antiga da cidade)
Confecção coprichada de

Ternos sob medida

Preços convidativos
Rua Gasparinho, sln.o

GASPAR - S. C.
Seus preços foram bai xados ao muumo

.

!

Erl1pregue bem o seu Din'ieiro, adquirindo Te
eidos da mais alta Qu alidade récem chegados
do Rio e São Paulo !

'

SIGA O NOSSO COLV8ELHO E NÃO SE AR
REPENDERA': - NÃO DEIXE DE VISI-

-1 fi H A GRANDE VI{ :�DA DE

U�fA OTTMA FAZEND.\, com à area de 121

hectares, no litoral paranaense, coberta de matas, com

4.000 bananeiras em produção e muitas arv-res frutífe
ras, com uma arca própria para o plantio' de 10.000

('.�f��iros, 35 hect�r?s'. próprios p�r�' a.rrozal com pos- Café Bedusch �

I s.bilid ade de Iacii irrigaçao por dOIS nos, boa casa re-
,

\"
, "

.i

,'5 dt_nc�ltl de duf:I,s casas para <:0.1on08, muita lenha de Uma tradição na Iiuiiunru:

I
facil colocação, diversas hen feitorias uteis., Pr2ço de- Nl,fé. Se'mpre hO'rn e Jiuro
Cr$ 250.000,00. Aguardente de CüllP:

UM SITIOcom 43 h�ctares de excelentes terrl1, com VQ...VÔ e APERITIvO

Ji muito mae,o e madeiras de lei, ha.'nanaJ em produçã.o. Safisfaz o 'Ynaü e;tig�Jl.te
,

area propria para arrozal com irrigação e areas pa.ni entendedor
, pJ:mtio de caié, pequena casa de �taboa8 e outras bem-

'

Fabricante:

\1 Íeitorias. Preço Cr$ 9'5.000)00. ., AUGUSTO 13E'DUSCHi
I Ambas as propridedaes ackla são servids,lI;' de auto- Rv3. São Paulo - Gaspar

I e8trada� de primeira classe, a. 111€n08 de 100 quilometros Santa. Catarina
da Capital do Estado e prmnmas do!! pprtos de Para-

-==-==

I naguá e de Antonina.
"

Informações com a BOLoA DE IMOVEIS DE j B A R liUNI Ã O"
CL'RITIBA. IRua Senador Alencar Guirparães, 71 - Curitiba.

� #

- O LPITALIZACÃO SE-MESTRAL-
Ab?-'a uma conta no "INCO�', e pague com cheque

Terras no Paraná â 'Venda

---00---

v ,.",>

e r a n

DA

C A' S, A. B tT E R, C; lT li
""'==-

" __J

!

Rua 15 de Novernbro, {íO;:i, bern no co'mção ela
c'idlJ de

B L U M E,N A U

O melhor da âdade

+ ê datOU !5'�i_ ;llBI!���������"����������W4�';Wli�������

IINDU'STRIA GERAMICA de Sylvio Joao Zim1l1ermann
I

Rua PrefeitD Leopoldo Schl"amm sino. - Tel. nl. 11 Caixa Postal, 32 ,

GASPAR
'

STA.CATARINA

I 'l'ELtiAS FRANCEZAS, COLONL'\L PAULISTA,
I

COLONIAL PORTUGUEZA E 'l'ELHAS PARA

CU:MIEIRA

m &.,-�. )§AUiWC.... Mi
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Amanhã. DOMINGO manhã
No ,'Estadio do Clube Atlético '"ftipí

Pelo Torneio Extra da Liga Blumenauense de Futebói

PALMEIRAS\ - x TU I'
.j Uma peleja d'e g�t,l!andfs proporcões-r-Precos do costume

---------+���----��--�
.----�--------�----------�

-�--- ........

CINEMA PEl-4A SOCIEDADE
------.----------------�-----------

e Elvira Vieira; Sílvio do
Nasciment»

.

e Lígia Maria
Spcngler: José Autcnio Hrmk
e Guill-ermina Sansão; J08,0
Santos de Souza e Guilher
mina de Oliveira.

Aos distintos nubentes 08

sinceros parabens deste jor
nal.

JOANA D'ARC, o maior ANlvERSA"RIOS
espeiaculo do mundo, algo No proximo dia 2.5 verá
que só se assiste de dez em transcorrer o seu aniversa
dez anos! rio natalício o sr. Bruno
Uma revolução na arte ci- Deggau, competente" jneca-

nematografica. nico estabelecido no bairro
JOANA D'ARC-é o fil- de Coloninha,

me de Irujrid Bergmann con- Fazem anos dia 24:
siderado o maior espeiaculo A sra. d, Edla Zimmer-
do século. mann, digna 'esposa do sr.

Com mais de 3 horas de Vi tório Zimmermsnn;
pro ieçõo, uma incarnação [a: - A sra. d, \VaI trudes
bulosa, lema histórico caiôli- Koc h, virtuosa consorte do - Está fadado a obter êxi
co de máximo interesse e no- sr. Vior Koch; to o baile carnavalesco que
lavel beleza, filmada em Tec- -o menino Fernando,fi-' o Cluhe Atlético Gasparen-
nicólor pela RKO.· lhinho do dr. Helio Fontes, se promove. hoje à noite nos

Serà esie um dos grandes,diretor deste jornal, e de salões do cine «União». A

filmes. da temporada .cinema-I sua"" espésa dna. �elony orn.amentação a camte�, boalogrdf�ca de 1954, que o s,f!u A. Fontes. .

.

orquestra e o entusiasmo
cinema, o Cine Mogk, apre- que se nota através da rro-
sentará amanhã, Domingo, ENLACES cura de mesas, são fatores
em 2 sessões, às 3,30 e 8,15 Healizam-se hoje, nesta que indicam a grande e sni-
horas. cidade, os enlaces matrimo- mada noitada de logo mais.

niais dos seguintes jovens: A postos, pois, foliões para
Francisco Manoel Cordeiro I brincar até o sol raiar'

NOS SALOES

lVI0NTANA, TERRA
PROIBIDA

PECADO'
Diversões A CRUZ DE"CM

II CA- O.

,
ATE

Na Grande \1enda de

v -

e r a o

DA

Ca uerqer
Seus preços foram bai xadoa ao mínimo

Empregue bem o seu Dinheiro, adquirindo Te
cidos da mais alta Qu alidade récem chegados
do Rio e São Paulo �
SIGA O NOSSO CONSELl-JO E N;;O SE AR-
REPENDERA'.' NÃO l)EIXE DE VISI-

TAR A GRA � VJ;2,JDA DE

v '"'"

e r a ()

DA

u RES BErro I Flynn é o herói des
se belo filme em iecnicôlor da
Warner Bros. Veremos em

<Moniona, Terra.Proibida» Cine M ka luta titanica dos ranchei:
(P. filmes O� .

. A.nn Sheridan, Lew Ay es
TOS do Oeste pela posse' de - ,:>?J:L8. l,.m�s.). e,._ oa pro- e

-

Zacha;'y Scott. vwem, ne �le
terra, naoueles dias em que "]eçaQ , fi [ilme; h' iin

.

b I'1

A hã' 330 8 r'"
� me, uma istorui . so ert. ,

se »ioia à. margem. da morte' Omall 'bats d' f.el '� que ficàrá ouardada na lem-
e quando cada miauio de l,i- arre a a or 1 me a

b
.

d" t d L iiRKO U "d .' ronca e o os. im iro
d deri , li

.

A' . m
:

os maiores es-
.

-'.. .
. a po ena ser o ui uno.: - le d n fe e aost I d t d t

no suencio a oi c

mulher que adora Flynn om pe acu os e o os os em-
'd' L lher i _.• L'. { c,

N'- h' I' pes . aque a nui ner iazia um
paixão seh!cg im é a lindissi- pDS. ao 'a pa avras que cadacer.
ma loura Alexis Smil, que possam descrever a beleza r � . At' 1" .

t t d 't Censura: e '-I anos.
aparece perigosa, atrevida e e o encan amen o es e

apaixonada. Começa amea- grande filme. Prõximo sábado: Outro
çando Flyn de morte para JOi\NA D'ARC grande lançamento - «Mon- Toda a Nação sente-se insegura. Getúlio, de parceriaLogo depois... Ruy Enriqhi A vida e a-morte da don- lanha, Terra Proibida», Com com o solerte Jango Goulart-já não há dúvida=+anda
dirigiu esta vertiginosa his- 'zela de Orleans, Santa Joa- Errol Flynn e Alexis Smith. tramando mais um golpe, de que é useiro e vezeiro, pa-iôria, onele .aparece, �m p�pel na d'Arc, que, com o sacri- ra permanecer até a morte DO pcrler. Os bravos coro-
enqraçadissimo, o simptilico ficio de sua vida libertou nêis que denunciaram _a manobra infame, sào agora al-
ator Sakall, ditertirulo a va- a pátria dos invasores in- A ,vo da ira do velho soba, que, para castigá-los, nomeou
ler. Tudo isto e muitas ou- gleses.· Salvou a França e

.
tenção. novo ministro d= G11f;rra-o gaL Ze nobio da Costa, de

iras cenas eml!0lgantes' são foi queimada vival quem espera as medidas vingativas. O ex-ditador, em ho-
fatores, neste ftlm�, que to- Com lngrid Bergmann, Arrenda-se uma TORRE- ra negra conduzido. pela minoria do eleitorado, ao postodos saberão apreciar. E não José Ferrer, J. Carrol Naish FAÇÃO E MOAGEM DF de presidente da República, não quer mais deixá-lo. Tris-
esqueçam a bela dupLa que e milhares de figurantes. CAFE, completa e em per- te' sina dêsse homem, já em franca decrepitude, de fazer-
formam Erral FlÂnn e ALe-' feitas condições de funciona .. -se perenemente abominado por todo democrata sincero
ús Smith. vejam «Montana, mento. dada a sua desmedida e mórbida ambição pelo mando.Terra Proibida» no Cine Cine São Pedro Mas, êle está enganado! Não é concebível, sequer. umS. PEDRO, que anuncia a Hoje, ás 8,30 horas .. Tratar nesta cidade, com outro 10 de novembro. E3pcra-o, idLO sim, novo 29 de,sua- estréia Dara o 'prox�mo O fiLme anciosamenle es- a viúva Doralício Garcia. ou outubrJ, pois a ,paciência-dos resp::msáveis pelas nOSSHS
sábado, dia 27� às 8,30 hs. perado: com o sr. Vidal Pamplona. instituições não é ilimitada, e tem-se impressão dlC q'J8

está prestes a esgotar-se ...

c A

505, Von no coraçã-o daRua 15 de Nooembro,
cid te

B L U 1\ E" N A D,

o ,P L 1\
SI ISTRO

I Móveis Máquinas de. Costur
, &S----

,

dias
Escolha sua rnaquina no Emporio das Maquinas! Revendedor 'autorisado da8 'YJ1,Jl/Y'cas P F A F F e N E C C H I de fama mundinl

1-1-/-'1- A, ZUENDAPP, .SMrí.JI�, VESTA, NECCHI FAMILIAR, GABINETE E Z IG-ZAG E OUTRAS.Rua 15 de Novembro, CASA RADIO PILOT E 1Yl OVEIS DE A L F R E D- G O S S W E I L E R -i-;-I-I
-

..
-

. 1 2 2 6 I-I Entre o Banco do Bràsil e Hotel Elite I-I B L U M E NAU
.P. S. - PLANO EC ONOMICO DE VENDAS A PRESTAÇÕES _
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