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Movimentam-se· dezenas de pessoas, neste
município; contra a ccntribuiç

-

o à Petrobrás
Querem emplacar seus carros livremente -Icidades do País já ocorreu procedimento idêntico por

-e-

s.�r� solicitado o
..
pronunciamento do Judi- parte de milhares de interessados, que �stão vendo .sua �D-'-E--U--S----Clélno - Exppctatlva em torno do desfecho pretensão ser julgada procedente. Em Santa Catarina,

do mom(3ntoso caso parece que a nossa pequena terra dá o primeiro passo
d P�

nesse sentido, seiido de esperar que o IWU exemplo, caso guar e o
..

apaSegundo estamos seguramente informados, um grupo logre êxito, seja seguido em massa pelas demais comu-- �

de proprietários de veículos auto-motores, dêste municí- nas catarinenses. O Papa Pio XII
.

entrou
pio, inconformado com a imposição do pagamento da Realmente, nada mais absurdo que condicionar . o em um período crítico da
contribnição à célebre «Petrobrás» como condição <sine licenciamento de um veículo ao pagamento prévio Ide persistente enfermidade de
qua non> para ser efetuado o emplacamento dos seus uma contribuição não instituída pela lei respetiva (do que sofre há um mês, e que
carros, está decidido a bater às portas da Justiça, atra- licenciamento) e que, além disso, fere o sagrado direito tanto o tem, debilitado.
vés de um mandado de segurança, que é o. remédio pre- do cidadão, d� deixar de associar-se, se assim fôr da sua, O S P e:

. í umo ontííice, que,visto na Constituição Federal para a proteção de direi- vontade. A cidade aguarda, pois, com real expectativa em 2 de março último, com-to individual. liqüido e certo, não amparado por habeas- o desfêcho do palpitante caso. Quanto aos que já pa- pletou 78 anos de idade e
corpus. saram a tal contribuição, outro remédio não têm' senão

o 15° de . 'sua elevação ao

_Como é do conhecimento público, em _muitis outras resignarem-se. Ao menos, ês·te ano... trono papal, permanece em
_...."..- _"_ -----.

seu leito do Vaticano, com

Nosso S e r tão
c

�����tomédica de rep0U80

Os médicos mantêm cons

tante vigilância no aposento»rodu: ndo ruido alldível a neniemenie 11,.0 ar, em iõma nidade e a doçura do ar, que do 'ilustre enfermo, onde a
'onaa slõncia. da 'cascala. vivifica os pulmões. entrada, está completamen-Em vaixo, rolam sóbre lei- A ludo isto ;lJn"��se oin:

r
Pois, êsle empolgante lu-

te restringida e em cujo re-
iO pedreqoso alé checarem V. .la a pureza do ar que se qar, com sua rumoreianie e .

-, .

-

.

h
l . . l' l f'

cinto. as pessoas camm am
[J 'anicie, onde se perdem no respira, inteiramente isenio crisiaiina casca a, oi o q�e nas pontas dos pés, dentro
-arqedo fPrtil e imenso da de poeiras, bactérias ou qual-' ". (Conclui na ult. pag.) de uma «zona de silencio».
região denominada Quadros. quer outras subsiãncias no- � ---------�--------------

A ietr; ' atura do ombi- cioas, para que se aquilate
ente, nes! dias de calor su: do »erdadeú paraiso que é Câmara Municipal de Gaspar.mais 'ocorde. b ide aoradobilissimo o Saltinho.

da es- frescor graças & sombra da Realmenf, não se sabe o

vegetação aqresie e frondosa que mais apreciar: se a be
e à ágn.a diluiáa peLa forço leza natural do recanto, qu.e
da qneda, qu,e pa.�ra perma- encanta os olhos, ou u ame-

----

Ano I GASPAR (Santa Catarina) _..l':� Sábado, 6 de Março de 1954-- Núm. 32
r= 'W

araviíha Do
Poucos são os' asporenses.

\
que conhecem a deslumbron-
le queda dágua do Saltinho,

�.Pm. Un.do e. pitoresco r�
canto (Jjj- . �I'wr do nO,�sr

nnmicípio, lá. jJ>,.. as ban
das do Gasparinho, a UC(l

mais de 8 qnilômeiros da
cidade.
Qu,inhenlos metros,

on menos, separam-na
Il'ada municipal.
Engastada na mala espes

sa, entre morros e rochedos,
1& está a maravilhosa casca
Ia cujas âgu,as, límpidas e I

espumantes, se despenham do
Cum.e da montanha, duma al
tUl'a calculávef em 10 metros

- ,

- Esteve reunida, terça-feira cumprimento das· leis mu

última, a Câmara dos Vereá- nicipais ns' 17 e 19, sôbre
dores que, entre outras coi- o reajustamento do im pos
sas, tratou do seguinte: to de indústrias e prefis
Discussão e aprovação do sões na parte que se reíe

parecer nr' 1154 da
.

Comis- re ao locativo atribuido aos;

são de Finanças, Orça.n:e�-l estabelecime,ntos que ti:ve-
tos. e Contas do Município raro sua area construída
referente- às contas da Pre- grandemente aumentada, c:

feitura dos meses de agôs- sôbre o estado de abando
to a dezembro de 1953 e no em que se encontram as:

conseqüente promulgação da ruas São José e Barão do
resolução nr: 1 IM que apre- Rio Branco. O requerimen
va as contas relativas ao to em apreço foi, inscrito na

exercício de 1953; Requeri- ordem do dia para discus
mento 'nr 3{54 do vereador são e votação na. próxima
Carlos B. Fontes recomen- reunião, marcada para o die,
dando ao sr. Prefeito pro- ') do corrente.

__________E_�__----__

vidências para que se faça
feriado municipal o proxr
mo dia 18 de março, data
que assinala o 20° aniver
sário da instalação do mu- Vindo do Rio de Janeiro,
nicípio de Gaspar. No mes- onde reside, acha-se nesta

mo requerimento foi solici- cidaae, hospedado na re�i�
tada a fixação da placa de- dência. de seu digno filho o

nominativa da rua Prefeito sr. dr. Abelardo Vianna, Q
Em decreto que tomou o número 605, publicado no Leopoldo Schramm, como

sr. Wenceslau Ferreira Vian�
Diário Oficial do Estado de 25 de fevereiro findo, fo- homenagem do povo áquê- na, alto funcionário, apo'"
ram baixadas instruções para o uso da Bandeira, Hino le. que tanto lu�ou pela nos- se.nt�do, do Minist�ri? da
e Armas do Estado, restabelecidos, respectivamente, pe- Ba emancipação política, Vlaç�o e ObIB:S PublIcas e

las leis n>;' 975, 974 e 973, tôdp.s de 29 de outubro do eonsoante determina a lei ex-DIretor RegIOnal dos Cor
ano passado. promulgada pela Câmara reios � Telégrafos de Santa

Entre Olltras disposições, ficou estabelecido: o has- em julho de 1951. Catarm�, . .

tp8mento obrigatório da Bandeira do Estado nas _ Pre-
.

Ao dIstmto sr. VIanna e

feituras lVIllnicipais, di::i,riarnente e ao lado da Bandeira
.

Foi ainda apresentado à a sua exma. espôsa d. Co
Nacional; a obrigatoriedade, nos estabelecimentos de en- Mesa o requeriniento n' 4{ rina Vianna, que o acom

;Oino público do Es_ado, do \ ensino do canto do Hino 54 também de autoria do panha; \luz de GW'paT' dese
Estadual; e o uso, tamlJéril obrigatório, das Atmas

.
do' vereador Carlos Fontes, pe- ja, sinceramênte, longa e

EstaJo 1,08 papéis de expediente. das repartições públi- Jindo informações ao Che- agradável permanência em

ca,s estaduais e p_as publicações oficiais. fe do E1xecutivo sôbre o não nosso meio.

'. I.

H O' S P E D E
ILUSTRI�

I. c

Não deixe para arnanhâ o

. que POdA fPozflr hoje. .

Garanta o futuro (le sua

f(lmilia com uma apólice dr
Seguro cle Vida

- d a -

COI1Venção Hezional na tTDN «A EQúITATIVA»
, � rios Estados Unidos do Braf:iJ

O Diretório Regional da. leições de 3 de outubro pró- �)ociedade mutua de Seguros
VDN marcou para os pró- ximo, dI' virl a.
ximos dias 26, 27 e 28 de' .:Agente neeia praça:
março a Convenção Regional' (O'«A Gazeta», de Flo- Carlos B. Fontes
ao Partido para li escolha rianópolis, de 27 de feverei- �ua Cei. .AriJtiLianú �amú<6
(le seus candidatos ao Sena- TO p. passdo), (Edificio Joanil'n)
00 fi) Câmara Federal, bem

��R
.

I" d="·.,.,.,......
---

c�m?,�À.s
.. embléiaLegislati. � .

�gul� O O USO\a Estadual. . � A
Durante os traba.lhos do � '-A

referido conclave serã,o fixa- I
das as normas e diretrizes � dos s Ím b O los e s t a d li a i sdo Partido com relação às '---- ....-

- .

. �armonizar as relações so�
ClalS e �conômicas, median
e a nl1ltua colaboração en
tre o capital e o trabalho,
bem como resolver os con-
II'

.

,11.08 por uma Justiça do
irabalho, eficaz e rápida.
p,D.C.)
-----�-----------------

'�idade 'Esportiva'
vLrcula tôdas � .as 2a-jeiras
A venda':, neRta cidade nu

lAR e CAFE' «UNIÃO»
teço do oxemplar; Cr. 1,00

A produção é feta pare
() homem e não o hornen pe
ra a produção. (P.D.C.)

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



RELO'GIOS DE PULSO, BOLSp, PAREDE
E DESPERTAIJURES

-As 'melhores marcas pe lo? melhores preços

,
.. •
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Oj • Ltda.r
RUA 15 DE NOVEMBRO No. 914

BLU�IENAl� - SANTA CATAflINA
---x x x----,

CASA ESPEQIAL IZADA EM O'TICA

C:' _.

c.cnuuuirui

Correspondência C. P. n.o 9 -

-

.Número -avutso : Cr$ 1,00
Assinatura anual Cr$ 50,00

A núncios por preços a

combinar.

,

CASA PAlJLO (
���J!'l\jY.Y�n����, 1
Caixa Postal, 2 Telefone, 14
Gaspar - Sta. Catarina

Fazendas - Louças - '[I1er,'(1,
qen« - Ar'irt.a:rinhos -_ Se
cos e Molhados - Expo',,
ioçiio de Cereais e Aquar
dente - Serraria c alinha
mentos - Revendedores
da Standard Oi! Com,pany

\

TECELAGEM
"T A N G A R A' "

de
Irmãos Santos, & Cui.

Fábrica de Tecidos e .Sacos .

dê"'" Algodão
End. Teleçr.: "Tangará'

Rua Nereu Ramos
Gaspar _. Sta. Catarina

III i Ii Ii Ii Ii Ii Ii 1i I! 11111111 i 111111111111111111111,

ALFAIATARIA
GASPARENSE

de
Fernando Duchêne

(� mais antiga ?a 'cidade)
Confecção caprichada de

Ternos sob medida
Preços convidativos'
Rua Gasparinho, s]n.o

GASPAR - S. G.

�H ,111111 IIIIIJlIIIII! Ir II J1llllUlIIIIIIIIIIIIII i I

Café Bedl1schi
Urna tradição na Indústria
de café. Sempre bom e puro
Aguardente de Cana :

VOVô e APERITIVO
Satisfaz o mais exigente

entendedor
Fabricante:

AUGU� TO BEDUSCHI
Hua São Paulo - Gaspar -

San ta Catarina

B 1'1 R "U N I Ã O"

() melhor da cidade

PORCELANAS,
RA

CRIS TAIS E ARTIG03 PA
PRESENTES

j
UFICINA PRO'PRIA

Rv..a Cel. H.anws

- dos Partidos Políticos, é o que mais pro-
-

pugna pela moral cristã e pela intransigon-
te defesa da Doutrina SOCIal da Igreja, di

-

tada pelos Soberanos Pontífices,
::
� ! :

-
-

ª

P. o.
ALOIS T. SCHMrrZ

-

Venda e Consertos de Rádios
Acaba de receber Motores a gasolina para

fornecimento de luz ...--

--'_-'

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEFUNKEN"

Bicicletas da Conceituada Marca "Goericke" {alemã)
Precos d-esde Cr$ 2.300,00

'

Rua CeI. ArisÜlip-""o Ramos - Edifício Alfredo
GASPAR .._ STA. CATARINA

I

Prefeitura Mur icipal de Gaspar
Estado de anta Catarina , '

EDITAL
IMPOSTO SOBRE INDUSTllIAS E PROFISS

i' SEMESTRE
De ordem do Snr, Prefeito, torno ,..ra'15Jico que, no

mês de março, arrecada s na 'I'esour a-ie desta Prefeitura,
( o imposto acima meueion 10, cc ne sponüente ao l' semestre
do corrente exercício,

,

Os' contribuintes qt, .. não satisfizerem seus pag�lllell�
tos dentro do mez acima, poderão ainda fêlze.jo nos meses

de abril e maio, acrescido da multa de móra de 10 e 20
010, respectivamente,'

.

Terminado os pra-zos acima citados serão extraídas as

certidões de divida para a devida cobrança executiva.
Prefeitura Municipal de Gaspar. em l

'

de março de 1954,
José Alberiei - 'I'esoui eiro

� .

VOZ D J� GASPA I-1 ,ªliimlllllll'mllllllllllmIllIWIIIIIIUmJmWmlllmmmlllmlll."Hlim!!!imlllll!� O Partido Democra ta Cristão,

-
-
-
-

-

-
'_
-

-

A direção não assume res-
..

ponsabüidade pelos concei- IIIIHIIIIlII! :lIllllllllllllllllmlllllllllllmllllllllllllllHlilllllllllllJIIIIIIIIIIIIUInIIUlt

tos emitidos em. artigos as

sinoâo« ou sob pseúdônirno,
Originais, mesmo não pu-
blicados) não serão de

volvidos.

-

seHMITZ - AS MELHORES ThIARCAS E OS � �--iiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!E"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
-

-,

'" � Colaboração do C. R. F.
� MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇõES§

.

GARANHUNS- (Pernambuco) - CCRF) -� Esteve
:: nesta cidade, numa curta estadia" o casal Lauro Oli-

,�!llllmlmmllllllllll!illllltYíilllml!llllmllllllllllllllllllllmIIllJm!mIIl!IIIIIWh� veira-Marilda Vasconcelos Oliveira,' membros do Cír-
i'" _'em -- -", ��_ ...'" ...m culo de Estudos Cinematográficos e um dos baluartes

<_ do movimento cinematográfico católico em Pernamhu-
Juvenato C - d J das co. Sob os auspícios de' D. Jerônimo de Sá Cavalcanti,oraçao e � esus, tiveram um encontro com os elementos interessados sô-Irmãs Franciscanas bre a Técnica do Cinema e« A Igreja e o cinema».
Acham-se abertas as matrículas para os seguintes cur- Com este encontro, visaram animar mais os responsá-

sos: Jardim da Infância, Corte e \Costura, Bordado, Pi- veis pelo movimente cinematográfico católic.o nes.ta ci-
ano e Datilografia. dade onde tantos são os .problemas que contmuam

8-11 h. manhã. sem solução+como a ausência absoluta de fiscalização
13-17 h' tarde do ingresso de menores em cinemas. o desinteresse das

Documento exigido; certidão 8.@ saacimente. autoridades pelieiais e judiciárias pelo assunto,

A.1 istiiumo
/' x-

lLOUÇAS FERRAG ENS E CEREAIS
Secção de Atacado e Varejo

- x-

ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR
DA APRECIAD L\_ AGUARDENTE

H 5 CANAS'"

.,

TEHHil MEUS UM

IU1DHJ C ..E.EM CIsa!

Industriá Textil Gaspar S"Ã.

Um ródiO'é rôo pod .. oten.
der os pnfolêr:ci(H �� t-,'"do
o Icrntlío. Resoh,Q. I) P'Q.
blemo I�."ondo poro cose:
mais Uni ródi" G·f., tst<!
modãld' prof'orC!O:10 r$.ca.;;c.
cõo mU,1dio:, ,1:0<'11 'incompa.
róvel sororid,.,da.

,

t"
MO<)(;O NlA·:t:U -D"os ío;);cs
de onó.Js; c'canca excepcio- ,

na/; 5 v<5/vu/as O-E; 5 'cSrM
diferentes; e/ageM!& m6vel.

VHHiA VER

OS RÁ-DIOS

TECIDOS

DE 19521

--'X-· -

TOALHAS DE �TODOS OS TIpoS NAS MAls

LINDAS PADRONAGENS

PISOS PARA BANHEIROS, .ROUPõES
(Cõre» firmes)

Rua São Josê s/n.o Caixa Postal, 19
End. Telgr. "TEXTIL)'

G A SPA R STA, CATARINA

I! i ã1IIIIIIIllII i II i IIIII i I "TIl I"III illllm1111111111111 II u IIIU 11111111111111111111111111111111.

Farmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)

Farmacêutico : ANFILóQUIO NUNES PIRES
Grande variedade de remédios e drogas - Avía Re

--- 'ceitas com pro ntidão e curdado --
Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas _- Gaspar

E llllllH III11 G III i 11111111111111111 = 11111111111111 i 111111111111111 i 111111111111111111111111111 i III" 4-

--

-

,_

ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS-T.

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TUPI' x FL
.

R STA, o prélio de amanh
-

à
t

'

d t
II

d . -.1. ..
W I L ]\:1 A.R I PAC.HECO

- PEVI" NÉO'-NINH1\-ACARI-"'ar e nes a C�
..

a'ne·· .VICE�TE -, COTI .. - BETINHO
NANA-SABIA'.

.

.
. t. U ���!l@í""iiljik�"!""""í'*"Wi$ 3�H&,,4 I

Em prosseguimento ao A '�orcJda tupiense aguar-

LAelleOlTorneio Extra da LBF, o da confiante o momentoda·
B

�

I1'upÍ estará novamente em porfia para incentivar entu- .

,

.'

.

r a S I Xação na tarde de amanhã, siasticarnente os seus defen-

P a r a (! II a iquando receberá a visita da sõres à conquista de um Marca de Garantia l'.Jvolunt:!riosa equipe da S.E. merecido triunfo.
Pelas eliminatórias da Co-Floresta, de Rio do Testo. Salvo modificações de úl-

pa do Mundoque. tão brilhante figura fel tima hora, o esquadrão hu- Composto de caseina Finalmente amanhã, emno Campeonato da 2a' Di" zrino deverá, adentrar a can- para pinturas em geral.
.

Assunção, o selecionado hra-visão de 195:1, conquistan- cha com a seguinte forma- sileiro enfrentará li represen-do o título daquela catego- ção:
tação paraguaia de futebol.ria sem uma única derrota.

COLA A FRIO PARA MAQEIRA em' busca da almejada elas-Pata o difícil compremis-
.

1lIIlIIlIIllIIlIIillmlillmmillm�w
sificação nas eliminatóriasso de amanhã, o técnico
da Copa do Mundo.Lino tem tomado todas as 'Cidade Esportiva' Os guaranís estão excep-providências no sentido de Sôbre nossa tenda de tra- PRODUTOS DE QúALIDADE COiVIPROVADA cionalmente preparados paraevitar· nova queda da re- halho, temos o primeiro nú- .

,

a grande batalha, esperan-presentação gasparense, Qua- mero de «Cidade Esporti- do lograr mais um triuníótro proveitosos ensaios foran va>, órgão semanário de in-
I

Fabricante: sôbre o -scratch » brasileiro,levados a efeito pelas equi- teresses desportivos, com
que por duas vezes baqueoupes do alvi-verde local, após circulação todas a�' segun- ALBEI-fTO FI1ITSCHE frentecaos paràgUais�s I nAo úl-o jogo com o Palmeiras, das-feiras, e editado em

__ _ _ _ timo ampeonato u -_ me-durante os quais ·0 dedica- Blumenau. '

ricano, realizado em Lima.Caixa postal) 30 End. Tel. <Lacticol>do preparador procurou cor- «Cidade Esportiva» en- RUA DR. NEREU RAMOS Segundo informações prQ-rigir as falhas mais acen- contra-se à venda nesta ci- cedentes de Assunção, o qua-tuadas na constituição do dade no Café União,-o Q G GASPAR Sta. Catarina dro brasileiro deverá atuar(onze», notadamente no. dos esportistas gasparenses. com a mesma constituiçãoquintêto avançado, onde re- A
-

nossa colega Espo»tiva. _iiiiiiiimiii:ii:waõl!l_Hiiiiii_wiiiii.iiiiiíliiiiiHiiiiriiiiii!ii;.••iíiiiiiiiiiíg,!iâ_iiiiiiii_,......iiii__iiiiiiiiiiii.. que no último domingo seside o ponto nevrálgico da os nossos votos de feliz impôs aos chilenos pela con-equipe «índia»,
_

I prQSRep' ,de.
- ti 1

. -- ; Di

tagem de 2 a O.

.,'

'Na G d
.

ran e '1 �e: .a de

V ,e r ã o

Casa. Buerger
Seus preços foram bai xados ao mimmo !

-'

Empregue bem o seu Dinheiro, adquirindo Te
cidos da mais alta Qu alidade récem chêgados
do Rio e São Paulo !
SIGA O NOSSO CONSELHO E NÃO SE A.R-:
REPENDERA': -�.NÃO DEIXE DE FISI

TAH A. GRANDE Vn;\JDA DE

Ver ã f)

-_. DA

B' Uc Gs E R EA

R'Ua 15 de Novembro, .5 05, bem no coração da
cidade

BLUM.'1DNAU

\

/ VOZ DE GASPAR,

. de Santa Catarina S. A�

•

Banco Indústria e Comércio R E M O

- Matriz: rrAJAi - -

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
Endereço Telegráfico: "INCO"

CAPI1 tAL AUTORIZADO
FUNi )08 DE RESERVA

o-s 50.000.000,00
Cr$ 40.000.000,00

. Um Clube de Regalas para
Gaspar!

Notícia auspiciosa para.
todos nós, é sem dúvida, a
pretendida fundação de um

Clube de Regate. nesta ci
dade, idênticos �Of) de Blu
menau, Joinvile, Floriànó
polis, etc.
Para tanto, podemos des

de já informar aos nossos

desportistas, que se encon
tra entre nós, trabalhando
em nossas oficinas gráficas
um profundo conhecedor do
salutar esporte náutico, que, .

por dezenas de vezes tornou
parte em competições mu

nicipal, estadual e nacional.
Trata-se afinal do conhe

cido treinador-timoneiro Jai
ro Vaz, que, deseja com cs

desportistas gasparenses e

autoridades leva-r avante
-mais êste grnade empreen
dimento no setor esportivo
desta progressista terra.

Á�ua. ótima raia, a na

tureza já nos deu, só nos
resta é barcos e boa venta
de de todos.
Avante pois, desportistas

gasparenses pela fundação
de Um Clube de Regatas
em nossa comuna.

11�--�.��'�L�4�#�ili�ja��I�.�-�*�����!�..�h�G9�N�&�&W�".�_�waamuL���W�=�_��������������F��������·,��!.�...�.���,�.._���·�'.��
INDU'BTRIA GER_AMIG;L de Bylvjo João :Z:imlllern1ann

Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel. nr. 11
'

Caixa Postal,' 32GASPAR -- . - STA. CATARINA

R

Total do não exigivel o-s 9.000.000,00

\
Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos 08 tipos e

tijolos curvos para poços
.

FAZ ENTREGAS NO LOCA� DA OBRA, COM
RAI?ID,EZ

Total-dos depósitos em 30:9!53 Cr$ _816.293:328,90AGENCIAS NAS PRINCI?AIS PRACAS D'J
, ESTADO DE SA�TA CATARINA, NO RIO.

DE JANEIRO E CURITIBA
, Taxas de Deposiios
Depósitos à vista

, 2 o/r
Jepósitos Limitados

Limite de Cr$ 500.000,00 , 4 %
Limite de Cr$ 200.000,00 .,....... 4,1/2 %
Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 .. , ..... 5%

(Retiradas livres)
Depósitos a prazo fixo

PJ;élZO mínimo de 6 meses .,.... 5,1/2 %
Prazo mínimo de 12 meses .,...... 6%
Depósitos de avieo prévio
Aviso de pO dias � .

Aviso de 90 dias , .

Aviso de 120 dias .- .

4%
4,1/2%
5%

- CAPITALIZACÃO SEMESTRAL
Abra uma conta no "J}vCO" e pague com cheque
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PARA SUAS CARGAS
E ENCOl\({):i;NDAS

a

"rRANspbR�ADORA WOLFRAM LTDA.
MATRIZ: Blumenau-c-Alameda Duque .de Caxias, 166, Fone, 1379 - FILIAIS: Curitiba- Rua João, Negrão" 1683; Fone ,2423

Em São Paulo: Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96655- No, Rio de Janeiro: Avenida Pres, Vargas, 3440; Fone 431399.
AGENCIA: São, Salvador, Hua Lopes Cardoso, 2-3-2Q andar

S E R V I MOS B E 1\1[ P A R A S E R V I R S E 1\1 P R .E

C:HEGbu ônte'm a esta ci- R, e 1· d e A u d a c i o s o.dade e jovem Francisco Ca-
margo, que pretende percor- ele Sul, Central e de Norte. s.udaz andarilho, exibiu-nos
rer, A PE, todo o imerj�j()':_ I No, redação dêste jornal. farta documentacão que com

Informbu-nos um represen- qual é o preço peLo qual de- território, das tres Amér.ou« - onde esteve nos visitando" e orova a sua proeza, na paJ1'te
tante dos plantadores de ar- ve ser vendido aos «engenlw,u> já realizada.

'

roz dêste município' que aque- o arroz em qasca. Assm?, é Jubileu de Prata da Diocese de Joinvile Francisco" que conta ape-
les estranham o silêncio do que não oode cordinuar, Afi- -.., _ O' t' f l d nas 23 anos de idade é na-

, ]F, impor ani e cone are tes:
sr, Apolôcn�o Bourei, Pre�.i- nal de,cordas, éitll�e o preço I De .14

.

a
.

18 de julho .dê�- tina-se a abrilhantar o jubi- tural de Jaguariaiva, no, es

dente da COAP em Floria- do arroz em casca, e o bene- te ano realizasse em JOLnlLt- leu de prata da diocese de tado de Paraná, descendeu

nópo�i�l que "até hoje n�o. se [iciad» deoe haver sempre "uma le o Congresso Mariano, pro- Joiruiile e da sagraçã,o epis- te de portugueses e índios,
m_amfestou sob�e �. �oüclta: diferença parelha. Esciureça, movido �la Federação das capai de D. Pio de Freitas, tende iniciado, \ sua arriscada
çao que lhe fo� , diriqido �a pois; o sr, Bouret o assunto. Congregações Marianas ' da- piedoso bispo diocesano, f. viagem no, dia 26 de abril,
tempo no sentido de aquele E J"a' o jarô. tarde! quela diocese. 'Je lP52. Partindo, de Ponta
, como ocorre em ano. corno

Corgão providenciar o tabeLa- ---- .. -- ... -------.-�---. -.-.------ .. -.--------- ... , ! di d' Grosf,a, esteve em . uritiba,
t d d

'

Direçfío: HÉLIO I,'ONTES Gerência: CAR,�o.S B. For�'lES esi e, que e (e tece o a. come-
idmen o o preço o arroz em

�. • ...,.....----....-.,.. -.-••u_.-"._ ._-_-•••-_. moração da proclamação dr e, em 8egul a, fumou pR,ra
,.:casca, face ao que, dispõe a dogma da Imaculada Con- ') norte, atravessando, e esta-
Portaria n' 94, de 22 de se- V..... ,O'Z 'd',e' ,6,as"par 1 ceicao de Mossa Senhora. lo de São Paulo para de-
tembro de 1-953.

.; adquirirá, por certo, brilho ter se na capital federal. De

CO�pue j certo é que a
i.-"''''-''-'''.u __ :. _ sirunilor, lá veio para e sul do País

Á na a tem feito para AlVO I - Sábado, 6-3--1954- N° 3�1 Falando à reportagem dr e espera. alcançar a Irontei-
garantir os interesses dos la- l d J' 'll ra urug.uaia em J'aneiro de({ Jorna .e oin»i e», o snr. t':>
vradores com relação ao pre-

SOC11!'EDADE'
Anienor Douoi Batista as- Pfó:;�imo ano,

'\

no, m�xime.ço fixado pela ciuula porta- PE1 A I o' J a percorreu cerca de
.

D' 1
' .J sim se manii estou: ({ Dt'O« j 'v '

,

na icersos te egramas to
..

v
:

� ') Q!\\O quilômetros inteira-• h,
•

-

'

__ , _l__ ._..�-�_. xrmo Congresso Mariano: ''''''-'''''. '

,

, �� >:l, ..

; �C'.rem-lhe dirigidos, limitando- ANIVERSÁRIOS: _.. No próximo dia 9 verá reveste .. se de marcante im 11'- mente a p�, lhas �era de
se a receberem respostas con-

Fazem anos amanhã: passar a su«
.

data noialicia iõncia, tanto pela elé1Jc
.

perC0"r:f ainda mylt?s ?u-fusas, ou, simplesmente, não . "TOS milhares Sua fe poI a sro; d. E'rica Schmiiz, vir- do seu significado espiriiuai 0" "

o
,

"

-

sendo respondidos. A sra. d. Regina lVelimu-
tuosa

'

consorte ,do prestante e moral. como pela projun- rem, e gra�de e nao e a�an-E' preciso' que a COApé ih; digna espõsa do nosso d Pc 11'< o e 0,1' 080amigo sr, ,Ant.ônio ·Schmil.z. didade dos efeito�, reláliva,-' I "e.�a,' _. o� ".�; G .RJdiga, de uma vez por tôdas, estimado conterrâneo sr. Pau-
agente, nesta C'Vf',de, dos ser- mente ao to.rtalecimenio - da "raldm.an.. e,et�" r�selvldelo Wehmuth; , .... \>

l n 1
.

..-
_ A géniil sria. 'viçes <Voriq»:'

'

fé, que provocará em iodos cerrsll:n.ar• a' sua -jor �'<.
, Atenção! Soar, filha da eznui. ���:.� --Aos aniversariantes os os corações», ,FehCldáde Ih esejamos.

Arrenda-se uma TORRE- Síria Soar. parabens de «Voz de Gaspar». 1I1I1mmnlullllllllllllllllllllllllllllll1"'IUI'IlJlllllmllllHlIIlIlllllnmmIUH!1II1111ll
FAÇÃO E MOAGEM' DF' ·-Dia 8 do corrente com., PARA O SEb ,SEGURO
QAFE, completa·e em per- pieta o seu primeiro and de DE VIDA PREFIRA A
feitas condições de funciona- vida o galante menino Osní, "A Eq'.u· l' tatl'1)1 'J."mente. .filhinho do sr. Osní Nbm- li ',l

'I\ratar nesta' cidade, com nha, .escril'ão da: Coleloria ===��======"-

a viúva Doralício Garg�. ou I Federal desta cidade, e Ide a. M�
.

'Ih' Dcom e sr. Vidal 'Pamplona, I Alzira Noronha. 'a raVl a o , ..

(Conclusão, da P pag.),
tivemos a dita ,de vlsitar e

conhecer, n6re alguns cem-
A. 1 -, 3 30 815 H zan.

h
.

d' 2..1 ... man 'la-as • " e,1. s.
0,0'" pan e�ros, no la IJ'O mes ,---

flu.ente, aprove�tando a folga James Edwars, na gran- Cine São
do Carnaval.' A imagem e

de produção, de S. Kramer

sensação do que �:imos e apre- para a Unit.ed Artist8:
ciamos hão-de ficar muitos CLAMOR HUMANO

anos, indeléveis, em nossa QuanQ_o o perigo destrói as

memória. Mas, se houvera front�iras, qu: �riam es pre
de aFagar-se, muito antes lá. cen�eItes �acIa�s" vemes" a

1,1oltaríamos, como prelende- realIdade da VIda em toda

mos fazê-lo, pam gozar, no.,
a su-a am�rga \rerda�e -e 80,-

•

vamente, a deLícia sem' par mos. conSCIentes nesue mes

,

do maravilhoso espetáculo na-
me mst�nte de que a mer

fural, grande dádiva de Deus te nes Iguala a t?des. .
/

para o nosso peqneno Gaspar. Guerra, franc�, ImpresslO,-
nan te, real. AssIm e cad a
cena de CLAMOR HUMA- ° SEGREDO DE UM
NO, que () seu cinema apre- l\tJOIlTO
sentará, amanhã, em duas Mistério, e sensações 5, va-

sefsões. ler'. Cem c grande astro Den�
I Aguardem-l\IIARA-:MARú- nis Morgan.

r

Fale, s-. Bouref

..

--��.

D I. V e ( s o e ,8
• -

Dia 14 de Marco
,

,

C· Mogk cem ErreI FI)'nn e Ruth.Jlne.
(Bens filmes e boa pre-' �(�m:�ESOURO DO VUL"

jeção) CAO--cem o filho de Tar�

Pedro
Hoje', sábado" às 8,30 h�.
�Jm ótimo, filme, i:_muita

aç,ae e grandeR cmoçoes.
Dir,k Feron e A nne j\'aole em

/tEERAS USURPADAS
'NO ,CAMPO DO Cruzeiro F, C., EM APRAZl
}'EL RECANTO DA MARGEM ESQUERDA,

Grande Festival Esportivo.
Com a participação dec vários Clubes

Censura': Até 10 anos,

Preço, único: Cr$ 5,00.

Haverá No Lecal CHURRASCO, GALINHA ASSA
DA, DÇ>CES E BEBIDAS GELADAS.

Próximo, sábãdo:
Um dos bons flmes da.

"'vVarner:

./

Vâ até o outro lado e divirta .. se a V:l-
.

ler nessa bem organizada festa popular

Afa�tar o Estado de ativirla
çles dn intuitos 11;{.l)l'ati�os, hplIl
como de cOlllpetiçõeí' privile
giad!is eom a iniciativa parti
cular.

CP.D.C.)

Móveis - Máquinas .de Costura - Rádios
, I '

Escolha sua maquina no Emporio, das Maq1,ânàs! Revendedor autorisado 'das m (J.,TCas P F A F F e N g C C H I de 'fama m7J,ndia}
1-1-1-1- A. ZUENDAPP, SMfLE, 'VESTA" NECCHI FA MILIAR, GABINETE E ZIG-ZAG E OUTRAS.

Rua 15 de Novembro� CASA RADIO PILOT $ MOVEIS DE A L F R E D G O S S W E I L E R -;-:-1-1 '

..... ' 1 2 2 6 I-I Elntre o Banco, de B�asil e Hotel Elite 1-,1 B L U 1\1 E N A li
P. S. - PLANO EC ONOMICO DE VENDAS A PRESTAÇÕES

\
\_ (
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