
Direção HELIO FO?-,;·TT.:I'I

GASPAR (8ànta Cãtarina) - Sáoado, 27 de Fevereiro de 1954-- Núm. 31

A Devoção 'A Virgem De Portugal

Em visita'aos lares qasparenses
de Nos s a Senhora de Fátima

taJ&JLiasm;: .•P22W ( __
Gerência: CARI,OS B. I· ONTES
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a Imagem
'Pinte e quatro ho ';) em

cada cada - 'R.ecebída fervo
,rodamente pelo noeeo povo .

J N' T E R E S S E DO POVOr)E
Cnrn O Cine �vfoch
'Diversos frequentadores

perliram-nos qU8 reclamâs-
1wmr:" contra. a nrozramacão
do r ine Moch, quo tem sido
Ôlh"1 rnnis fracas ruiimamf'D
te. Afora uns dois ou tre= O har e café União P,
filn f'." bons, só se tem vis- inezãvelmente, o mais honi-
111 <'rbncaxis». Também re- to e confortável da cidade.
clsmarn contra a falta de Por isso mesmo, tornou-se
j0Tfll'liS internaoionais, .dese- 'Ponto de reuniões amisto
nhos f' outros complementos, "las para palestras e mesmo
(1111' c�(,F:rparecf'n'lm por COIJ1· ')f-lra negócios. sendo fffl
prd!" É RÓ o filme anunci- '1iientr.,do, também, por se
arln " vm desintereQsnnte ({na nhorinhas na

.

nossa molhe
cicr'f)'» e nada mais. Final- socieda e. Entretanto, de unr
mcn+e cneixam-se da prole- �empp � esta parte, o bar
(!In "reqüentemente fora 'rle �TTn .�," vem fechando de-

. (1u{'h'o, anaga; 'a e tremids '111'1 • Os seus freqüentado-
Frdf'C'lO:f.lnno o apêlo, que. f "es 90 até a,jí e voltam
justo r creditamos cue os en iesapúntarlos, pois encon
e"!,, '''rios do referido oine +,rR.m-DO de portas cerradas.
ma 1Focm t. remediar 8f' Fecha à, tarde dos do-r-in
faJth� npontadâ , .

" eeu pró '!os, tem fechado outro=
p,·i0 ;.p+eresRe-para. garantü �ia,s p chega li fechar aOF
a boa freqüência às suas ses lábaci ,ao' an ,tecer, Além

{isso: as demais noites, en
"erm as suas atividades err

reral excessivamente cedo,
,u seja,' pelas 9 horas, mais
')1.1 menos, Isto

-

não esté
nem pode estar á{!f.adando
o público, que desf'j� Se'

'uelpor servido. (J proprie
!-,ário-já o dissemos destaE'
colunas-é um moço ativf'
� progressista, que deu p Encontra-se nest::. cidade, No t'l'C ,·.aausP I·C I·o'sajidade o seu melhor amhi- em visita a sem; progenito-
-;nte. no gênero. Cumpre-lllf' res, o sr. dr, Amadeu Be-
Lgora permitIr que o povo dlls'�hi, distinto e proficien::, .

f.reqüente mais amiúde o te médico conterrâneo, re- Segund? OUVlmcs de peso nos dois superiores será ins-
,eu Café, já que êle foi fei- 3idente em Curitiba. «Voz s�a c?ncetluad�" � Banco I�- lalado um moderno e cordor-

t .1e Gaspar-" VI's.l·ta-o, depe- dusirt.a. e Comercw de Sanoo lavel hotel, o que, a ser ver-�o para o povo, que sen e1" '"

L' d
.

9. sua falta quando o en- jrmdo-lhe feliz iestada enth� C_atactnU; (INCO), por sua daele, reso verq um
.

os maLS

d
.

d�reçao, pretende dentro em velhos e angustiosos pl'oble-)ontra fecha o. '1ÓS.
, b d d i ti'--:------------------------ breve dar início as o;ras a mas es a erra, qua seja a

P R--E--'-F·-----------· O
construção do prédio· destina- falta de agasaLho aos que

I T do à sua sede, nesta cidade, aqui precisam ou desejam
.

à esquina da rua CeI. Aris- pernoitar.
tiliano com a S. Paulo, ou O INCO, que há tempos

J U' L I O �'C H R AM M seja, no ponio mais central foi alvo da nossa críUca e�1� de Gaspar. virtude da falia de no'vo edt-
A not:cia como é natural fícirJ, tem agora olnosso ir...Acompanhado do seu Secl'e- vê-los a contento, lendo rece- o, ,

tária sr. Luiz Franzoi, reior- bido instruções do sr. Cover-'muito nos agradou, porque, restrito aplauso, e c?n�iamosnou anle-ôniem de sua via- nadar no sentido de prol1i- realment�, Já se fazi� sent�r que o �ereça curnp�m o por
gem à capital calarinense o denciar 11 imediata constru- a 'l'ecessldade do rejendo edL- esles dws, o que ,a adade de!el· S h d' -

d P t d S 'de e da fícw não só por estar o INCa espera-o SeI), l\OVO E BE-sr. Jú LO C ,ramm, 19no çao ,o os o e au .'
LO PRFJDIOPrefeito klumcipal de Gas- Cade ia'FPúbLica, obras que funcionando em prédto aca- .!.I •

;J

't b .I·· -

colei; nhado e de feio aspeto como Av�star-nos-emos com o ge-par. mUlO eneJ lCtarao a.-
.; . '. L 1 A r

.

v_S.S. esteve em Florianópo- vidade LocaL. por causa da pe!uma ��- re;,ie t
oca

i
sr. n amo e-

lis tratando, junto ao govê,.- pressão que todos iem-e prm- n ors, e raremos novos m-

no do Estado, de assuntos Ao honrado prefeito e a cipalmente os forasteiros-do for:mes aos nossos prezados
nerl;nentes a', adm.;n;sfraça-o seu es·Iorçado au.x·iliar a sau- terreno b.a�d�.·o deslinado ao le�iotes.

(.I (I (I '" 'J
r lllllunUllnllllUIIlIJIUnUUnUl111111UIHl1

dês!e município, e, segu,ndo dação e os parabe.._ns de Voz futuro eriifww. PARA O SEú Slj;GURO
nos, informou" logrou resol- de Gaspar. Fomos irdormadas, outros- DE VIDA, PREFIRA A

-��-�";"I-s�-t--e-__:_é--o-.--s--e-u--J--o--r-l�}-a-l �L:�in;:n�ó� n�v�o::1veel��:�t:' "À. Equitativa"

sões.

Cidade Escura
NA. rua CeI. Arift:1iano.

(l�:q!lif!P da rua 'São Paulo..

uma lfmpada. das surpensas,
pf'l'P"f'necen crrca de dez noj
tP,� t'C'.!!l1ida,s apegada. Fron
tpirq 20 cine Mogh, olltrp

j8mpada, Slls�ens't tambélT',
fir011 Fpa,(rada diversas no;
teso E muitas outras tem
fif'élrlO 8em acender, no co
f3 cP,o (I a cidade. Ora., sabe
P'fif' f'pe o !Sr. Prefeito, re

('OT1!1P.(f'Ddo 'a necessidaofl
dê hem iluminar a cidade
lilutnri7CU a (�Força e Luz»
a 1"1)h, t ituir, no éentI'o, dia-
r:a t "1''', mer e, os tOCOS qUf
Quein';arem, dant.e::; substitui
dos 1'rn- ente aos sábados
A v6"-drde é que as lâmpa
da>;, principalmal1te 8S sus

penSR�. nã,o devem ficar a

pagad9S, pois tornam a, rua

AristiF'Vno escura e triste.
.� «Ferra, e LuZ'l que fisca
hZf> (huiamente a ilumina,-

CalDara Munici
pal de Gaspar
Por falta de numero dei

Xou . de realizar-se a reunião
manada para a últim terça-·
·feirr', a qual, por êste mo

tivo, foi adiada para o pró
. xinlO dia 3 de março, quar
ta-feira, à9 15 horas.

I ,

.--�-----------�

Por Ieliz sugestão do vir

KONDER tR,uoso vOif]:FáTlM'o rtevmo,. /:ei.oque .. ., eve miClO,ta a ratificação pela con- dias atrás, a peregrinaçãovenção estadual do seu par- de Nossa Senhora de Fáti
tido-a UDN-, a realizar-

ma pelos lares católicos de
se no próximo mês de março. Gaspar. A imagem da Vir-

zem milagrosa, que tanta
devoção desperta no mun

do inteiro, começou ã sua

visita a partir da rua CeI.
Aristiliano Ramos, ou seja,
peja residencia do sr. Júlio
Zimmermann, e continua
rua abaixo. Hoje, pelas 18
horas, estará· na residencia
do dr. Abelardo Viana, don
de sairá amanhã, também
ás '6 horas da; tarde, rumo

V
à casa do snr.· Engelberto-

I· a' J- a n t e
-

s Schramm; assim continuará.

.

.

por tôda a cidade e, após,
,

percorrerá' o interior, visi-

Jaime Beduschi - _J Dr, Abelardo Vianna tando todos os lares cató-
'Papa a capllal do .

teJtado licos da paróquia.De sua viagem de recreio
ulaiarâ degunda-feira próxima o A Mãe de Deus vem re-

8.0 Rio, S. Paulo e Bel{) m b d
.

b 'hdr. dr . .:AbeLardo . l/ianna; mé- ce en o a carm iosa orne-
Horizonte, regressou ôntem dica-chefe do 'POJto de Saúde nagem de amôr e fé ',do �o-1, esta cidade o snr. Jaime de 13Lumenau e vereador à Cd-j vo, gasparense, ue e VIS-
Beduscli alto funcionário •

j G 1 t 1" C tÍnara 11lunicipaL ae aepar. cera men e re 19lOSO. er a-
io Bane � do Brasil, agên- .:Acompanham-no od

.

noeeo» mente a nossa bondosa Se-
cia de /lumenau.

.

I h d C' há dooio» de boa viagem e Greve n ora o eu - e, em re-
Ao nosso amigo Jaime, t ih

. -

d rr m TO sU"'Sreqreeôo. n uiçao, ue a ar C<

sinceros votos de boas-vin- preciosas bênçãos sôbre os.
das. .

que assim a amamos e nela
confiamos como nossa. po·
derosa advogada junto ao

'. trono do Altissimo.

DR. ADOLJ1-"O
ç'io pública para, zarantir a ,

normalidade do seu Iuncio- Em_vli�i�til � 'osesus amigos

a' .

e corre 19lçm�fl J acha-srnamento, como convém .

no Estado o ilustre e ace-
uma cidade progressista. tado político sr. "dr. Adolfo

onder, uma' das figura."
mais prestigiosas dentre os O dr. Adolfo vem rece

homens públicos catarinen- bendo as mais confortado
se da atualidade. ras provas de apreço e ·so�
Por isso mesmo, a sua lidariedade 61a legião dos

candidatura ao carr o eleti-,
seus amigos, que, muito br�

vo de Senador da Repúbli- ve, de::;iraldará. a bandei
ca, aindafnão oficializada- ra da luta eleitoral para
(> �erdadé -já ganha foros, conduzir o grande estadista
de movimento nitidamente ao posto que lhe cabe, por
popular, sendo, dêsse modo, seus inconfundíveis m�ri�os,
forçoso contar-se como cer- i na alta Cf:lsa da RepublIca.

Café Fechado
?-

Hoje, GRANDE BAILE
CARNAVALESCO do
Clube Atlético Tupí.

Dr. Amadeu
Beduschi
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RELO'GIOS DE PULSO, BOLSO, PAREDE
E DESPERTADORESR lojoaria 8ai r • Ltda.

RUA 15 DE NOVEMBRO No. 914

BLUMENAlT - SANTA CArfARJNA
---x x x--

CASA ESPECIAL IZADA EM O'TICA ..

As melhores marcas pe ]01; me1h01'88 preços
\. -

PORCELANAS,
RA

ORISTAIS E ARTIGOS PA.
PRESENTES

OFiCiNA PRO'PRIA

Farmácia Santa Cruz,
(Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFILóQUIO N-UNES PIRES
Grande variedade de reméd ios e drogas _' Avía Re ..

,

-- ceitas com prontidão e cuidado -
"

Edifício próprio - Praça GetúlioVargas -, J}aEipa:r:-Uma tradição, na Indústria
De 'ordem do Snr. Prefeito' torno público que, no ''_'. , "._ ,

decaié. Sempre bom, e puro mês de fevereiro" arrecada se na tesouraria desta Prefeitu- � , =, .� ,
'

..:�'.': ",;ç\g�ul,rdente de Cana:
ra, os .impostos acima mencionados,

-

correspondentes ao
' '- '

. VOVÔ e APERITIVO
corrente exercício.

'

·,t"·
-

.'.' .-

Saflisfaz o mais exigente Os contribuintes que não satsifizerem seus pagamen- O',O �'.entendedor tos dentro do mês acima, poderão ainda fazê-lo' nos me-Fabricante:
ses de março e abril, acrescidos da multa de móra deAUe USTO BEDUSCHI 10 e 20%, respectivamente. _

Rua São Paulo - Gaspar -

Terminados os prazos em referência serão exsraidas
Santa Catarina as eertidões de dívida para a devida cobrança executiva.

""""",=======;=0--===

.

Prefeitura Nhmicipal de Gaspar, em Iode fevereiro
'

de 1954,

V'OZ DE GASPAJl
Semanário

Corres ondência c. P. .n.o 9 =

-

Número avulso: Cr$ 1,00 _

Assinatura anual c-s 50,00 ;;;
-

=
:::
:::
-

'::
==
::
...

Anú'nc'ios por preços a
.

combinar. /

A direção nõo assume res

ponsabilidade pelos concei
tos emitidos em artigos as

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

volvidos.

CASA PAULO
WEH�AUTII Ltda
Rua Dr. Nereu Ramos s'n.
Caixa Postal, 2 Telefone, '14
Gaspar - Sta-. Catarina

Faaendae : Loucas - Ferra
gens - Armarinhos -, Se
cos e Molhados - E;-cpor�
tação de Cereais e. Agtla?"
dente � Serraria c olinha-'
menioe - Revendedores

.

da Standard Oil COInpany

TEOEL1:.GEM
"T A N G A R A' "

,

de
Irmãos Santos, & Cui.

Fábrica de Tecidos e Sacos
de Algodão

End. Telegr.: "Tangará'
Rua Nereu Ramos

Gaspar - Sta. Catarina

I:1IIIIItH! ru I; !41111 111111111111111111111111111,

ALFAIATARIA
GASPARENSE

de -

..

'

Fernando Duchêne
, (A mais antiga da Cidade)
Confecção caprichaâa de

Ternos sob medida
Preços convidativos,
Rua Gasparinho, sln.o
-, _ GASPAR - g, C.

�IIII IIIUIIIIJU IIIU 1111111111 1111 j! III III IIlWII! IIIIHIIIIIIIIIII 1111111 i!l! '" III! li!! i. UI I ll! I!'

ª
-

::;
-

-

ª
...

I
�
-
-

ALOIS rr. SCHMrrZ
Venda e Consertos de RádiosMARIO VAl'�ZUIT _L\.

Acaba de receber Motores a gasolina para
fornecimento de luz

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEFUNKE:N"
---- .......

Bicicletas da Conceituada Marca "Goericke" (alemã)
Preços desde Cr$ 2.300,00

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo
GASPAR STA. CATARINA

:����
Industria Textí. Gaspar S, A ..
TBCiDOS jl'l�'LFU U os .DE ALGUDAO

R'ua c« Aristilumo tcamo« UASFilR

.' --x--

-TOALHAS .DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS

_ LINDAS PADHONAGENS

;
;.. ,

PISOS PARA B4NllEIROS, ROUPõES
(C( 'firmes)

- Rua São José s/n' Caixa 'Postal, 9
'

......-.....-----

End, Telg. "TEXTIL"
G A SPA R -'- STA. CATARINA

x -

LOUÇAS. FERRAG ENS E CEREAIS
Secção de Atacado e Varejo

-. x-

ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR
.

DA APRECIADA AGUARDENTE
"5 CANAS"
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TEM H I
,J

tA !n S IM
RADIO C-E t·M (;ISI!

•

Juvenato Coração de tesus)
Irmãs l1"ranci8canas

das

•

Um r6diO �6 Côo pode otan
der ss pr Jferêr,t'iO$ d1l' t\�dQ
O fomilia. Rasollla O �XO.
biema I�"ondo para CClS(l
mais um ródio G·E. tst"
modoélo p;oporcló�d rs::ap
côo m'u·)dioi, éoi'!l incompo.
rcível scr:oróc!oJo.

'"
MODho MA-aas - OlJo= faixas
de ond.J$; c;kance excspeíe
nal; 5 válvulas G-E; 5 ,'Caras
iJiferen"es; e/eg.anta móvel.

I VHa;i� VE.R
I OS RADIOS

Acham-se abertas as' .atrfeulas para os seguintes cur

sos: Jardim da Infância, Corte e Costura, Bordado, Pi
ano e Datilografia,.

8-11 h.' manhã.
13-17 h' t,arde

Documento exigido; certidão de nascimento.

"

-----

,
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-

::
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, " - .

-:

= MELHORES PREÇOS' EM SUAVES CONDIÇÕES�
...

-
- ADQUIRA O SEU RADIO N.A. CASA ALOIS T ..

�H 19521

SCHMITZ - 'AS'MELHORES MARCAS E OS

::!BIll! ru i1IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIlllllllllmllllllllmnuunu iii III 11111111111 j II! I i I'! � II!',�
.

:mlmm!IIIJUlUnmmmIlIlIllIlIlUHIIIII IMPOSTO' DE LICENÇA - CARROS, C:AltROÇAS,
ARANHAS, ETG,

,

IMPOSTO PREDIAL - t» SEME$TBE -Café Beduschi

15 A R "V N I Ã 8"
e> melho<r ifl, ei�(16,e

jlllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllliI1Ulllllllltlil1111111111111111111111111111111111111"1>

ESTE E'_ o .N,OSSO JORNAL
\

-

Prefeitura" . Municipal de Gaspar,
EDITAJi

José Alb".i@i
Tel'iouMÍlo

..

RUA CEL. ARIST. R AMOS
,

GASPAR

Gasolina e O'leo
Lavação e Lubrificação de autos e

Baterias "GOOD-YEAR" -

caminhões

Bicicletas "MARATHON"

ATENDE DIA E NOITE
�##iiiIiiij\jf�
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araodemérito obt
Tu

, de onde s pelota era cruza-I busca de Sadinha .. Coti, (1 g.r r o perigoso insider P' l-

I :a:�=:�:!:==Z�:� :�i!se:18ce�mPi�3�:q�18I;�'P�I'lu,:
"rdendo terreno ao exir -n·o

periquito, que por m 1·

vezes aparou, de c...:.b·"c",
as bolas centradas por Mar

sinho, endereçando-as ao

Marca de Garantia :� canto esquerdo da meta ('"

Sôbre um gramado escor- 'Jxtremn:::, no que foram bem i� Wilmar, que naja ponde

regadio e alagadiço, Tupí f mcedidos. Angnsto, aos 10 lazer para evitar a oueda

Palmeiras desenvolveram, do- "ninutos, empatou recebendo Composto de caseína lo seu arco. Foi, assim, o

mingo último nesta cidade. ',timo passe dentro da pe- para pinturas em geral. Tupí tràído pela chan do

um futebol prátcc e vistoso, '[uena área; Sadinha desen- SeU leal adversário, que CI'1-

que deu ao prélio grande patou cinco' minutos após,
bora tivesse mostrado capa-

movimentação e intensa com- cabeceando para as redes uma COLA A FRIO PARA MADEIRA cidade para transformar I)

b8tividade. bola centrida da direita. gra- I
panorama do jogo, usando

A representação tupiense cas à posicão de impedimen-' :
de recursos técnicos minis-

cumpriu atuação destacada, to em que se encontrava.
trados pelo seu orientador,

chegando mesmo a impressi- O bandeirinha assinalou o PRODUTOS DE QúALIDA.DE C01VIPROVADA foi, antes de mais ns da,

onar o regular público pre- <of-side » mas o sr. Wilson .r>

I bafejado pela sorte nos lan-

sente ao estádio dos eucalip- Silva decidiu pela valadida- ces que decidiram a partida.

tos, notadamente Da primei- de do tento, o que deu mo- Fabricante: Wilson Silva portou-se

ra fase, quando os locais e- tivo a inúmeros protestos I I regularmente. P e r deu -se

xerceram forte pressão sôbre por parte da torcida e dos ALBERTO -1�RITSCI-IE

,;;..•...
quando insistiu em manter

a meta de Juca. A conta- iozadores a sua autoridade, validan-

gem .oi aberta pelo Tupí, aos
"

Voltar�m os locais a rea-�; C' 1

-- - - -

do um gol que o bandeiri-
aixa posta, 30 End. Tel. <Lacticol»

iiO minutos, por intermédio cionarem e Ninha bateu a
nha anulou e que êle+-o

d N- 1
.

.

� ErUA DR. NEREU RAMOS f 1-

e
L
.ana, q�e concnuu com Juca com violento arremes- .•�

r juiz-s-con essou não ter on-

eerteiro chute uma carga pe-. &0 estabelecendo nova iaual- � Gi\SPAR Sta. Catarina f servado o lance.

rigo�H ���. roca��., . I Ja�e no m�rc[ld?r.. Ç> vPa1_ � _

J Os Quadros--Pàlmeiras:�
.�a etapa Gtrradelra--Oslrnell S, porem, insistiu na

��ft<!5' !ffi,*'R'IlW:r&',"!l!!l'l§Ilj'·!m� Juca, De Lucas e Lázaro:

v�;:]lia�te� va.eram-se da tá- sua \tática de ataques em ��'W-.õW!1.!jllíl!!j!'!1lmm�'_"l1\ii kQt�"3!Iii"Y�
Rubens, Wiirges e Darci:

tica de jogo cruzado pelos I profundidade pela direita. Marsinho, ,�Jonas, Jaeg .r.

B I] C
Augusto e Sada.

- anca ndústria e . omércio Tapí:--.:Vvilmar, Vicente e

Coti; Paebeco, p'evÍ e Be-
tinho; Aloisio,

.

Ninha, Sa

bão, Nana é Sabiá (depois
Néo).

---001---

Noticiário Expresso
Amanhã, domingo de car

naval, não ter 08· jO'2:0S
pelo torneio extra da LBF.,
isto. porque todos os clubes

disputantes estarão em ati
vidade no setor social, com

a realização de bailes car

navalescos em homenagem
ao Rei Momo ..

-;- A imprensa falada e

escrita. de Blumenau, repre
sentada pelos adéptos do

Palmeiras, inclusive o aba
lizado redator esportivo de

«A Nação>, Aurélio Sada,
q te no íu ebol proíissior al
é conheêido por Sadinha,
comentou c ligeiro inciden
te ocorrido.durante a parti
da Tupí x Palmeiras, rea

lizada domingo último nes

ta, cidade, como evidente

demonstração de indiscipli
na dos atlêtas tupienses,
Denunciaram aqueles faccio
ses observadores os movi
mentos de rebeldia de al»

guns «pleyers» do Tupí, mas
(Conclui na 4a, pag-;)
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GASPAR STA. CATARINA "

I�·1 'l'EL.t{A� 1:fRANGEZAS, COLONIAL PAULISTA. TijOlOS comuns, tijolos perfurad s de todos os tipos e

I
CO ON

tijolos curvos para poços
'

L I IAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM U

'1
CUMIEIRA RAPIDEZ ��
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Triu
frent

Io rl� -.vj J

ao
'Esplendida atuação da equi-

I

fanas de Sadinha deram ao I
pe

« índi,!-», 7ue .lo} ira�d� Palrr;e�ras ?wgnífica viJ.§ria
pe�a m�,�o�' �11,�nce F �os »isi- - _

ú uiz --, Quadros
lardes--l res irüeriençoes opor- Outras Nolas

Na 'Te ,da de

v e
"""

r a

DA·

.uer
Seus preços foram baixados 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 GONSF7LHO_ E NÃO SE .t-1R
REPENDERA': -_. NAÓ 'DEIXE DE VISI

TAR A GRANDE Vg�";DA DE

V e
,.", .

r a o

- DA

B lJc EA s R G

Rua 15 de Novembro, -/505,. bem no coração da

cidade
B1UM ENAU ._

R

v o

LACTICOL

de Santa C
o

�atarina ,,'o A.
- Matriz: I rAJAí -

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

Endereço Telegráfico: "INCO"

CAP] �AL AUTORIZADO
FUN OS DE RESERVA

o-s
Cr$

50.000.000,00
40.000.000,00

Totá, do não exigivel o-s 90.000.000,-00

Total dos depósitos em 30�9153 Cr$ 816.293.328,90
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO
ESTADO'DE SANTA CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO E CURITIBA
Texas de Depôeuoe

Depósitos à vista ;

Jepósitos Limitados
Limite de Cr$ 500.000,00 .

Limite de Cr$ 200.000,00 .

Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00

(Retiradas livres)
Depósitos a prazo fixo

.r -Ó,

Prazo mínimo de 6 meses .

Prazo mínimo de 12 meses .

Depósitos de aviso prévio
Aviso de 60 dias .

Aviso de 90 dias .

Aviso de 120 dias .

2o/r

4%
4,1/2%

5%

5,1/2�o
6%

4%
4,1/2%
5%

- CAPITALIZACÃO SE'MESTRAL
Abra uma conta no "INCO" e pague com cheque

fl��.ii.Ji:." .� _/ ,

If·ij!:>_",�t"..·, _
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PARA SUAS CARGAS
E ENCOMENDAS - - -� ',;�,. ,--
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;'.'f.'f.�'#';-;'��'('

���;r�'1-'RANSPORTADORA WOT�:PRAM LrrDA.
MA "fR' IZ' Bl ' AI m da Dllque de Caxias 166 Fone 1379 - FILIAIS: Curitiba- Rua João Negrão, 1633; Fone 2423

. . umenau=- a e ,).
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.

A id P \", 3.140' F '31399E S- P- 1 R C I de Campos 272' Forte 96655- No RIO e, anerro: vem ares. vargas, 'fi , one ':I:
"

•

m ao au o: ua- ar os ;; ,',
'C d 28 20 dAGENCIA: São Salva-dor, Rua Lopes ar oso, - an ar 'I

SERVIM.OS BE}'! P_-:1RA SERVIR SEMPRE -I

CALOR DEMAIS
Parece que estamos atra-' ta o sono, perturbando, as

vessando o pior verão de sim, o indispensável repouso
quantos houve por estas pla- para o trabalho cotidiano.

gas. O calor, que se tinha ate- O termômetro terá mar

nuado levemente no início cado, de dia, mais de 36 grá
,

.de fevereiro, voltou esta se- us porque pela manhã, às
O ato civil terô. luaor "as mana, mais intenso que nun- 6,30 horas, vímo-lo acusan-

5 horas da tarde, na residên: ca a atormentar os pobres do 281
'Faz anos amanhã o iôvem cia dos, pais da noiva, se- viventes _ homens e animais. Devido a êsse horrível ca-

EviLásio Siix«, dedicado [un- guindo-se a cerimônia reli- Durante o dia o sol abra- lor, fortes trovoadas vêm
cionãrio do Banco Inco e giosa, na Içreia Matriz de sa e caustica a terra, fazen- desabando quasi diàri: men-
atleta do Clube Tupi. S. Pedro Apóstolo. Após as do a gente, rr esmo à som-
-Transcorre, no próximo núpcias, haverá, uma festa. in- bra, suar em bicas; à noite.-

dia 3 de março, o aninersô- lima oferecida aos conuida- nos recintos domésticos, o
rio natalício da exma. sra. dos pelos pais dos noivos.

. ar abafado, sufocante dificul-d. Alice Pamplona Garcia. Agradecendo o convite com
viúva do saudoso industrial que fomos flislingüidos, cum- 1IIIIIIIIIIIIIlIllIUiUIIIIII'IIIIIIIIIIIW'
Doralício Garcia.

.

orimeniomos os dignos pais
dos jovens nubentes e a es: Noticiário Expresso
ies. desejamos, sinceromenie,
a mais completa felicidade.

��
.........._...._..._._... ........_•• .;. ...._............._..........w

I VOZ ·de Gaspar
.JII'� ... - - - JIII :. _ II" _ .. •• ,.. _ • _ .. __ • ,.. _ ... _�._............_._� �. "."""-AI �JlI&_"_" ...."..

Al\'O I - Sá.bado, 27-2-1954-;- N° 31

-K:
PEl�A SOCIE.DADE

ANIVERSÁRIOS:

-

te, espalhando temor e cau-
sando danos às casas e plano
tações.
Oxalá o verão logo passe,

para refrigério do corpo dos
aflitos mortais que não te
mos tempo nem dinheiro pá
ra nos deleitarmos em Cam
horiú, Piçarras, ou qualquer
outra das belas praias cata ..

rinenses.

o
•

I v' e r s o e s
-

(Conclusão da 3a' pag)
silenciaram sobre a origem

NOS SALOES da reclamação, porque não
. Amanhã-às 3,30 e 8,15 lis.

Promete revestir-se de jron- lhes convinha' dizer que o O seu cinema apr. '''?,tará
co sucesso o baile carnaoa- ãrbitro Wilson Silva validou

em 2 sessões � Rod C 1)1)lesco que Q Clube A.. Tupi um gol. de ,. autentica «ha-
e Cair)' Dows em:

'

oferece hoje à noite, sábado nheira- do. ex-defensor do TERRA DE SANGUI
F' d' 24

. de Carnaval, nos saLões dr. E.C .. Bahia, 'recusando-se li Deram-lhe 2" h'ora'," para S
lzerarn anos no la' p.p.: . , .

..,. f � o

C'A esrna. sra. d. Benta Be- Cine União, aos seus mume- confirmar a marcação do sair Vi110 do Novo México, lne ão
cker, digna consorte do nos-

1'OS associados.
.

"

bandeirinha que insistiu pe- mas êle ficou! Meieram-lhe Hoje e 2a'�feir
so amigo sr, Jorge Becker; Para garantir a

d
aruma- la anulação do 'tento. A len-

uma bala peLas cosias e êle
_' O galante menino Gil- ção das danças e os «cor- galenga é sempre a mesma: viveu. l)istribuida pela Lrviied MONTA��A,

berto, filhinho do §_nr. Pedro d�eS'», � G_lu.be c�nl,;tou c- em Gaspar não há clima de Ariisis.
vieira e de sua espôsa dna. «t azz d- merzcad",

,e

1�'usqU;' segurança para os visitan- 3a·-.feira às 8,1-
� C lil V· reputa o um os me ores c teso E' só em Blume ui que A »olia de um gl .auleClara a ,l .ura.

Estado. o ambir nte se rotante 1 inal- astro, numa grande história.
, ENLACE O Carruuol aí está e o terado em qualquer Cl nms- Robert Donat em:

Realiza-se hoje, cioil e J'e- Tupi encarrega-se de iniciar" .tancia, como-por exemplo UM CASO DE HONRAliqiosameiüe. o enlace mafri- lhe a comemoração em Gaspar, -na ocasião da peleja Car-

monia.l do Jovem Gi.lberto Be- no único recir:to que alual- los, �enaux x. Comb�nado 5a'-feira às 8,15�A VVarduschi com a qerüil e gra- 111:ente possUlm�s para, tal Olimpio-Palmeiras, em Junho, ner Bros volta a brindar aciosa srta. Dalva Dias. jim. A nossa sociedade aguar- do ano passado, em que os

O noivo é filho do nosso da, .pois, com ansiedade a brusquenses foram a graoia- UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIUIIIIlIIIIlIIIIII!IIIII11H1I11I1IUIfIHltlltUtillt'
estimado conterrâneo sr, Au- noite de hoje para, [cmiliar- dos comgrossa pancadaria ...
gasto Beduschi e de sua ex- m�nf�, brinca� a valer, no -Domingo próximo, em
ma espôsa d. Ilerla Bedus- rez,!Q�o do efemero Momo I prosseguimento ao torneio
chi; a noiva é filha do

snr'l
e Umco. extra, o Tupí receberá a Grande BAILE CARNl-Antônio 'Dias e de sua dig- visita do Floresta, de Rio VALESCO, nos salões dona consorte d. Hilda Dias.

N- d·· I' ,do _Testo. �bos os clubes Cine União, promovido peloao elxe para aman.1a (. estao seqUIOSOS por' uma
. que pode fazer hOJe. bT'

-

d
.; C, A, Tupí.

AtençãO , G��anta o futuro d� sua rea. 1 lta,çao e seu pnmel-
• famllIa com uma. apólIce de ro Insucesso. 1III11I1IJ1I1l1iIllIllIlIl!IIIWUlUIII!1!UlIII

Arrenda-se uma TORRE- Seguro de Vida -O presidente Pedro Viei-
FAÇÃO E MOAGEM DF. - da -

ra está em adjantad.as ne-

CAFE, completa e em per-
«A EQúI,!ATIVA» . gociações para a contrata-

feitas condições de funciona- dSOS' Edstaddos UtllldOdS dSoeBurarSolsl ção de um eficiente jogador,,
. OCle a e mu ua e g .

d f .mento. de vida. afl� e re orçar a eqUIpe
Agente nerÓta praça: «índla;li,' Trl;lta-se de um

Carlos B. Fontes centro�avante que procede
�ua Cei. ArídtiLíano �am(JrÓ de Itajaí e do qual se diz

(Edifício Joanirn) maravilhas.

Cine Mogk
filmes e boa pro
jeção)

distinta pLatéia com tutu1,
grande comédia maluca..
A TIA DE CARLITOS
Com nay Bolzer, Dicersã»
de ponta a ponla, As ff!uis
comprometedoras silu,ações.
Filmado em iecnicôlor.
Breve: -- TJf;SOúRO DO

VULCAO.

Fazem anos dia 5:
A exma. viúva Modaleno

n'ehmuih, residente nesta ci
àade, no bairro Coloninha;

.

-- O meniro Ruberto, fi-
lho do sr. Júlio Wehmulh e

de sua espõsa dna. Ondma
yvehmulh.

(Bons

TERRA
PROIBIDA

era amplo e bra-O oeste
vio, porém maior e mau!

bravio era o seu coração,
Errol Flynn e Alexis Smi

th num belo drama em tec
nicólor.
Censura: Até 10 anos.

Preço: Cr, $ 6,00,

H OJ E!
Uma tradição na lndúetri«
de café. Sempre bom e puro
'Aguardente de Cans :

VOVÔ e APERITIVO

Café Beduschi

Tratar nesta cidade, com

a viúva DOl:alício Garcia. ou
com o sr. VidaI Pamplona.

Satisfaz o mais exigente
entendedor

.

Fabricante;

MENINO HAMILTON AUGUSTO BEDUSCliJ
Dia 4 próximo comp�eta- Rua São Pa.uJo � Gaspar -

rá seu primeiro ano de exis- Santa Catarina
tência o menino Hamilton
filhinho querido do nosso bom
amigo dr. Glauco Beduschi
e de sua exma espôsa d. Nor-
ma K. Beduci:hi. I

BAR "U N I Ã O'�

o melhor da. cidade
>i.."r."�_;·--------�----------�----------------------------------------------�------------------------------------�----�

I Móveis - Máquinas de Costura - Rádios
....07;:--.;.0. r

•• _ ��"I��lr·'":.;>"� �P-.:'v:o·��p-:-'��:;�-��,��-.qJ.Wl"lj!";tF�.q�:tfi..i�:.7�\. ,

Escolha sua maquina no Emporio das Maquinas! R: evendedor auto'risado das m ((,rcas P F A F F e N n: C C H.1 de fama �undu.tl
1-1-1-1- A, ZUENDAPP, SMILE, VESTA, NECCHI FAMILIAR, GABINETE E Z IG-ZAG E OUTRAS:,

Rua 15 de Novembro� CASA RADJO PILor E M OVEIS DE A L F R E D G O S S fV E I L E R _1_:_1_1
-

.. .. •• " � 2 2 6 I-I Entre o Banco do Brasil e Hotel Elite I-I B L U M E NAU
P. S. - PLANO EC ONOMICO DE VENDAS A PRESTAÇÕES .

i' �L;
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