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rreçao HÉLIO f'ON'l'EI'.

Gerência: CARLOS B. IiONTES------------------------------------------------------------------------------------------------------Ano I
GASPAR (Santa Catarina) -- Sábado. 1:3 de .Marco de 1954----" /EMmm��ma��������������iil��mm����w��__ -��·,gu�

...lnt ressaca a Companhia Telefônica na
t laç

-

o de par .Ih,os automáti os em GasparDependera de contrato com a Prefeitu-
O Novo Pré- DE lNTER_ESSE DO POVOra-- Início dos trabalhos (de instala- '\...

Conserte-se o calcarnento 1ção) seis meses após __ Indispensável dio TIo INCO Não é a primeir� :ez qu� sendo' preciso que o sr. Pre..:
. tratamos ,da rnatena; ha feito mande logo remediá-la.

O apóio da população T�rça-.feira p. pas.:C/d�, ai meses pedimos ao sr. Pre- Além 'de todos 05 incon-
Em palestra com o ('h�fe do Execniioo m unicipal, So.17- SprIl1,?O .do Ba!;:o J

I nd:I,sll��a. e feito mandasse consertar o venientes dessa. água que aí
hemos que a Cia. Telejõnica Coisrinense, que explora (, Gomel'Cl,� de I.)J!7La Gdn: ma, calçamento' em di versos tre- Iica represada, "às vezes dias
serviço ieleiôruco e fonográfico em quasi lodo o Estado, es- ,le que e um dos �eas dU'elo-1 chos da rua Aristiliano, por a fio, o fato empresta de
tá cogitando. de substituir os aparelhos manuais. aiualmen- I'es, esteve nesta cidade o sr./ ter cedido formando conca- plorável aspêto ao centro
te em uso nesta cidade, por outros, aiuomôiicoe, a exem: 'Ienêsio Lins.

l vidades que" por qualquer ds cidade, que merece e �e
pto do atie já fez e vem fazendo em diversas cidades dr

.

No in�{âto" de di�ll!.lgarmos \
chuva, retêm .

a água, Ia- (Conclui na 4a pag.)
Santa Catarina.

l,nfm',�?ç.oes sobre o Lmporl?h.� zendo lama, Agora torna-
Para tanto é preciso que haja, peLo menos,40 assiruui- fe. echflÇlo. que_ essa conceiiu-

mos ao assunto, dada a fal- PARA O SEú SEGURO
tes dos rejeridos aparelhos, os quais se obriquem; outros- 'IrIa \orgam:.aç(lo, pretende er- ta de providências por par- DE VIDA, PREFIRA. A
sim, ao pagamento da tara de instalação.

/'

ouer em Gaspor, no 'r=: ue daquela autoridade.
"A E

.

t t' "
Ineqãoelmente, constituiria sensioel melhoramento o uso de. sua pr?pnedade,.]a ha

Inegàvelmente, essa situa- 'qUI alVade telefones auiomôiicos, considerando-se, principolmenie, a rneses. b:"ldw, r. pedimos-lhe cão (> por demais irregular, )
f II d d '

l d dá cid d l I nermissao e o abordamos no .

.

acu co. e e se usa- os, entro 'a CL C! .e, a qaa quer /,07'ado dia ou da noite. Apenas é de se exiqir que êles [un: escriiôrio do gerente local, sr.

(Ca�mara 1\ /runicipal de Gaspar
cione bem, e não C01TW tantas vezes aconiece, dando mar- srúõnio Venhorsl. Pronia-

- 1-\1.1
, "

l menie atendeu-nos o sr, Uns S b idênci d e do de abandono das ruas

qem as mais Justas rec omacões. '

o a 1'resI encla. o v -'

.

'E t ,.,. rt» L J.'" b i d .

t -leclerand» que o noro prédio '" R d lfc Gi1'ntller São Tose' e Barão do RIO

ncon. roit a Cio, 1 e cyctuca oa »on a e e Ln eresse por �

�, " 1 ' reanor sr, o o . ...; L , •
parte do sr, Prefeito Municipal, ql1e dará. completas in- 'lel'em. oCI!par [0(...0. a �re? reuniu-se, terça-feira última, Branco: O requerimento em
jormacões sõbre a tnoiêria a todo: tie o procurarem em ironieira as ruas Gel. Arisli- n, Câmara Municipal com a alusão foi aprovado, sem

'5
.

t; S- Pld'
d b .

h a

seu gabinete. uino e ao ati o, o qu� 'a
presença de quatro verea- e. ate, � encamm a.o a�

E�peremos possa icreiizar-se êsse projeto, de idéia d;:s s/�as, avanlaJadas dores. LiJa e aprovada a sr. Prefeito. Em segUld� f�l
real utilidade oara citadina. nroporcoes. _1 era,

.

em fada. a ata da sessão anterior, o se- votada e aprovada a indi-
--�--�'-

�xtensão, dOLS paiJlT.(lenl(jS: No oretário passou à leitura. do cação TIr. 2/54, que também'VE IS. 'êrreo funcionará, a própria expediente, que constou do foi transmitida ao chefe dozoência, ficando reseroadas seguinte: Comunicações de govêrno.rtlgum.a.s salas para escriiêri- eleições das Mesas das' Câ- Finda ao matéria da oras, ofícios de jusiica; etc; no maras Municipais de Tim- dem do dia, o ,ereador Cara:��ar .
uperior, além d� .re- bó, Laguna, Camboriú- e los Fontes solicitou a pala'<;ldencr. do gerente, sem ms- Caçador; oficios nrs' 8,- 9 e vra para manifestar-se confalado Lm hotel com re(/ular "'10/51: do Chefe do Execu- tra a berrante desproporn(lmel' de qnartos doiados �ivo agradecendo o envio da cionalidade nos lançamen-

AFOGAMENTO terça-feira, após ex"'ustiva 'le lo o confôrlo. A�ianto:�- l'esoluç'ãú m' l/54, remeten tos do imposto sôbre indús-
Domingo, à tarde, diyer- bust:'a, foi achado e a pou- -nos, ainda, o r{osso mlre1J�s- do exemplares' da lei orça- trias e profissQes entn� as

sos rapazes, rio Poço Gran- cos metros do loc_al do a[o- fr;,do que o ed/}ício será, ao ,nentária para 1954 e 1'es- maiores empresas do muni
de, procuravam atravessa.r gamcnto. \

menos exteriormenle, seme- pondendo ao requerimento cípio. Apoiandb o manifes
o rio ItajctÍ numa hateira. V_al�o .contava apenas .19 \ll�an!e ao se� congên��e d? m' 3/54 do '"vereador Carlos to daquele' representante, o

� certa altura, quá.ndo já 2nc:s ue Idade, sendo mUlto Cidade de IbLrama, ahas (ch- B. Fontes. Foi apresentada vereador dr. Abelardo Vian
tmham. efétuado mais de estImado por L todos que o (j(l-se de pa.ssagem) de linha8 i1 lVfesa e incluída na ordem na propôs que fosse soIici
meta(�� ·da- travessia, a em- -conh�,ciam. FIá pouc� I

tem- ,<:(,bl'i�s e elegantes. O Banco do dia para votação a indi- tada a �esI?ectiva rela�ã.o
barcaçao começou' a

.

fazer po
. tl�ha se su�metlQo .a (L';ara, para a futura cnns- cação nr. 2}54, 5ubserita pe-\ dos contnbumtes do referI

água ameaçando, �ussobrar. c:ehcada operaçao abdornl- fração, exclusil1amente maie- iüs vereadores Carlos Fon- do imposto para a consta
�essa angustiosa. emergên'-, nal, admitindo-se que se I't'al e mão de obra gaspa- tes e dr. Abelardo Vianna, tação da disparidade de 1:1n
Ci�, algun� d?s ,triiJularites' t,enha af?gadoo em :-írtude J'cnscs, sall1o, k cl�ro, no lo·

que recomenda ao Chefe do �'amentos denunciada p�lo
atiraram-se n.agua

....
pam. a1- G? romr:_lluento da I��lsa�, cante ao materwL qu��do 'Executivo a substituição da vereador Carlos Fontef." Am-

c�nçar a prám a -n-ado: POI\ amda nao de to�o ,Clcatfl� Nr
.

-

impossivel adqm7'L-Lo balsa de Poço-Grande-Már- da o ilustre representante
rem, u� J deleE':, de nome Bdt:\. . .

"

�.'

r' , "aqw.
. '1:em Esquerda, por outra do PSD requereu' a trans-

Val,do. Ca&l'ls, fll,ho' ,'do 'snr; :
A famlh.a. enlutad�.)lpre-

. !�rt(1)ménle mdagamos do mais amph" capaz de faci- m�ssão de um t�l�gr�m�,. ao
C\alldlllo Casas, resl�ente ai fentamos .S],p.,C�;r0s. pesam�s. m.LCw d�s obras, tend�. o sr. titar o transporte da ca�a l?lretor dos Corre�9s,. e .,re�
esvr�da de Brusque, n,:\'o con- 00 Lms afu'mado qLLe tell,a lu.- de açllcar e outros cereaiS legrafos em Sta. C�tarma,
�e?u.I� o seu illte�to, pO}8 TOMBAM��T,º "

. _ ga/: �nire MÀ.�O �''JUL�IO n'aquela rica região do mu- para que. a ágência local
�Ol nagado ,Pelas aguas do .,

ESPET�CUL�R pro-:nmos, esperando, porem., nicípio. fosse serVIda por um men�
c�udaloso, no morrendo 'trá- A11te-.çntem, qUl�1t.fl-felra, o Banco pode,.. 'ataca'r os p1'l,- ORDEl\II DO DIA.:-Foi sageiro, afim de atender a

gwamep.te. Sem, corpo s6 'ha-' (Conclui na uU. pag.) meiros serv�ços em
. .' M :110" s4�metido à discussão e' vo- �ntreg�. �6S� 'tél�gra:mas, cu�

" '

", �
" A entret'Lsta realLzou-S� n.a ·ta,çq,R"O requerimento nr' 4/ la deh�I�nCIa vmha c�u�an�

,'�
I

X X �. . ; \)1 dé UIÍl1iu3imple$,·p��ine'ira de presença dos SI'S. Antpnw 54 firmado pelos reptesen, do preJUlzos ao comermo e
Divulgoli-se qué' Maneca, ,.�mpl"eg�s; PetróleO' mesmo Venhorst, e Sílvio Zimmer-' í�ntes já citados, que pede indústria locaJs':" IIApl'esen

para a'ssinar novo contrato nunQ�'''':s�jr�: dali. Ninguém mann.
infol1IDilções ao J_ SlU ·!p'Fefeito tado à Mesa' 'o :telegi�Ina

com o Vasco- da, 'Ga'nJa, por' pod(j. _ac1\edjt�r que este Go- De nossa parle, agrade'-, cdm'�el�ção à fàLa de cum, foi lido e aprovado pelQ
mais doi.� anosf' ganhou um vernrJ�7uyaRaz de dar água ce,n�o a. gentileza do"sr.. Ge- ..

prilll!:'ln.�<p," ga" leis.' ,nrs�- 1, 17 pl�rr�ri&,t de'iM,mi�a'�do'o 81'.
emprego na Petrogaita, tam- à sutt';prÓli:f\ia Capital, venha ne�w rLms, ço��ra,(,�llumo-nGs e i9, ao .

re�.justa�eJ?-to da Pf�sldente
., q�;e

H

o, ,�e�,m�
bém co'nheçida porl Retro- a dar petróleo ao Brasil, A, com s. senhona tej 1?"!, os t:1xfhP'�oporclOnul,do unpos- fosse expedüio pela: I

secre
br�s, Ç1r:r�l1jado peJo Sr. Gi- IPetrDhrás dará apen'aEi �u:pr,e- seus colegas de adrr�m�s�"�i- to sôbre indústrias e profie- taría,

"

ro 'Aranha) irmão do Ivlinis'- gos, e a.inda deven;lO.s render ção, louvando-os peLo noLá- s}es'l;p�r!l! os esltabe1ecimrn- A ós haver""deiignadó
tro da Faz;enda. ,.,

·1 grD\�1S a Deus, porque se eJes- [leL melhor.amenlo qne o INCa t)S que ampliaram suas cons- uma reunião extraórdi�fÍIia
E .

P "1" í' proporcionará deniro em pc:u,-, It,"l1Ç{J�,n "",'.. ,' .sOA1,"W8 ""$! lflfiTovidên- para o dia 23 dd corrente,

ntra assun a etroçrás se !;af.o ma. sena 1�0 m mmo
,

' "'''' � l o. I'

em regular funcionamento.; a 10 I QfUP-el.TOS' o lIt.ro.,. �o à, nossa lel'ra.__. _._. ctias pam a numeração dos às 15 horas, o sr> Presiden-Aliás, era facil a.divinha.r Que (Do LUME, de Bll1ll'l6naú, t:ste é O seu préd ios nas ruas da cidade te deu por encerrados os

a Petrobrás seria em vel'da- de 7-3-5·J). J O R N A L 0, finalmente, sôbre o esla .... trahalhos daquela sessão.

•

Ins-

"'"

C O r r e Jl C I a s
•
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S·, ·tIIDr · · • as tradicionaisSão dias16.790 que

CANAS
" �\ ' h. :."'-.�.

ESTÃO VENDE]\/DO SEUS TECIDOS MARCA "OLHO" DIRETAMENTE DAS F,4BRICAS AOS COIVSUNlIDORES.'

APRP-VEI,TE POIS, kSTA GRANDE OFERI A QUE ESTAMOS OFERECENDO DURANTE O MES DE Março
POR MOTIVO DE SEpS �6, ANOS DE E)( l8TENCIA NO MERCADO DE TECIDOS.

COLCHAS SÔLTEIRb BRANCAS Cr. $ 48,60 INLETT SUPERIOR
-

RISCADINHOS A pARTIR DE Cr. s 6,00 CHITAS «OLHO»
COBERTOR «,CASAL IvIAGRO» Cr. $ 32,00 OPALAS ESTAMP.
SEDAS' A PARTIR DE Cr. $ 10,801 IPETER-PANSBRINS PARA CALÇ-AS Cr. $ 11,70 ORGANDI «�LHO'l>

RETALHOS: DESCONTO DE 20 OTO

J,-

Cr. $ 16 50
Cr. $ 6,80
Cr. $ 6,30
Cr. $ 9,80
Cr. $ 14,Oü

������������_��_�-��!!!!!!!!!!!!��%�e

�,"F_Bl5�1dI_=�������������I;IA N O 8 4 6 A N O·S
I

F-ilial de Blumenau Rua 15 de Novembro, 563

Prefeitura Gaspar ,

TENHil MaiS UM
RÁD 10 _G .. [ EM CISA!

,

Balancete da Receita e Despesa Orçarnen
tária referente ao"mez de janeiro de 1954

Código Receita Orçamentária Despesa
. I Anterior Do mês

, TRTBUTNIUA Cr$ -

, CJ.'$
i,

a) Impostos ;1
O 17 3 Imposto sôbre Ind, 'Prof. l�,_ 800tOO
O 18 3 Imposto de licença "',:' 35.379�00

b) T�ªs
1 21 4. Taxas de expediente 1-,- 80,00
1 22 4: Taxas, custas e -emolumts. -,- 132,00
1 13 .. Taxas de fiscalização serv .

div. .

"

.

-,_ 90,00
1 24 1 Taxas ele Iimpesa pública" -,- -3.'504,00

Patrimonial
2 02 {) Renda de' capitais

Reeeitas -diversas
.. ] 2 6 Receita do cemitério -,-

RECEIT A EXTRAORD.
6 12 ° Cobrança-da dívida .ativa .-,-

6 21' O Multas
6 23 O Eventuais

Discriminação do Saldo ,

Em BODUS do Estado Cr$ 55.UOO,ÓO
_ Em Banco Cr$ 73.348,00
Em Cófre Cd 6.435,50

134.783,50
,,' :""

Desp�d' Orçamentária Despesa
-

Anterior Do mês
Ct$ - Cr$

2.200,00

34.802,50

Total
Cr$

800,00'
35.379,00

80,00
132,00

90,00
3.504,00

Um ródio �6 r õc pode o+en
der os prJfarêr.cio$ dói tJda
o família. Resolvo o P�Q.
blemo levando poro caso
mais um ródio G·E. tste
modãlo propOrcit:1:10 reçep. _

çõo mU�ldkii, com incompo
róvel soro�idr)Jo,

C>
Mo!)ho NoA-2:15 - 0,,'0: roi/eQl
de ond.ss, dcar.ca excepcio
nal; 5 válvulos G-E; 5 ceares
dilerenfe<; ell!ganta m6ve/,

veNHA VER

OS RÁDIOS
-,- 2.200,00 2.200,00

372,00372,00

-,-

1.852,80 1.852,80
150,00 150,00
195,00 ) 195,00-,- DE 19521

44.754,80 44.754,80
Depôsitos.de diversas. origens -,- 130,00 130,00

-,- 44.884,80 44.884,80
Saldo 'provindo de 1953 '-,- -,- 134.783,50

179.668,30

VOZDEGASPAR
Semanário

. Correspondência C. P. n.o 9.
.. Número aVUlSO' Cr$ 1,00
Assinatura anual Cr$ 50,00
Anúncios per preços a

combinor,
A direção não aBswY--:;r.és�
ponsabilidade ;t:!ws concei- -

tos enitidJ-d15 em artigos as

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

volvidos.
'1' -; !!JUJJ!HllllIHlfiIHIH!l!J ln I i 1111

Café Beduschi
úma tradição na Lndústrui
de café. Sempre bom. e 'pUTOI

'

Aguardente de Cana :

VOVô e APERITIVO
Satisfaz o mais exigente

entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São Paulo _ Gaspar -

Santa Catarina

TECELAGEM
"T A N G A R A' "

de
Irmãos Santos, & ce:

Fábrica de Tecidos e ,Sacos
de Algodão

End. Telegr.: "Tangará'
Rua Nereu Ramos

Ghspar - Sta. Catarina

ALFAIATARIA
GASPARENSE

de
Fernando Duchêne

(A mais antiga da cidade)
Confecção caprichada de

Ternos sob medida
Preços convidativos
Rua Gasparinho, sln.o

GASPAR -, S. C.

800,00

2.635,00

3.472,50

B A R "U N I Ã O"
O melhor da cidade

-,- 800,00Serviços Industriais
Verba 8

Serviços Industriais
Verba 9

. Encargos Diversos
Total
Cr$ Deposito de diversas origens

-,- 2.635,00

-,-
ff

3.472,50
33.242,70
1.559,80

33.242,70
1,559,80Verba O

Administração Geral
Verba 1

Exação e Fiscalização Financeira -i,-
Verba 2 ;

�eg. Pública e Assist. Social -,

Verba 3
Educação Pública

Verba 4
gaúd. Pública

Verba ,6

-,- 10.445,20 10.445,20 Saldo -que passa para Fevereiro

2.200,00'

34.802,50
144.865,80
179.668,30

Discriminacão do Saldo:
Em Banco

.

Cr$ 73.348,00
Em Bonus '

Cr$ 45.000,00
Em cófre Cr$ 26.517,80

, Cr$ 144.865,80
1.600,00 Sabino B. dos Santos-Contador José Albel'ici Tesoureiro

JOLIO SCRRilM1\tI-Prefeito

90,00 90,QO
I

-,- 12.000,00 12.000,00

-,- 1.600,00
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v o z OE GASPAB" -
... L,

ln sperado revés do Tu

Além da adversidade do t-;rl-D(). que ultimamente têm
emnanado o brilho das eomneticões esportivas levadas a
efeito no estádio cit.adino, v<"T1) o Tupí lutando contra
os (,f\prj(�hos do Iutehól, tendo como madrasta a dona,

_ sorte Sim, porque ouem aSRistill o embate do último
dorríingo no campo dos eucaliptos, trouxe consigo a con
vicção de que o ti-me visitante jamais poderia ter ven
vido ao esquadrão buzrino se não Iôra fi. estupenda f'

miraculosa atuação do arqueiro Carlos, uma. barreira
inexpuQ'n8.vpl para as pretensões do ataque tupiense.Os florestinos apenas por algum instante da 111ta exer-..

- \ .

1 T'rernm supremacia nas acoes, p01S C01ne ao upi coman-
dar a partida durante quase todo o tempo. notadamen

.

te no neriodo complementar, quando amplo e acirrado
.Ioi o domínio dos locais.

O {mico tento r1�. tarde foi conquistado pelo Floresta,
aos 45'0" do primeiro tempo (para cúmulo do azar o

juiz 'Vilson Silva descuidou .. se na marcação do tempo,dando à primeira etapa uma duração de 52 minutos).O lance fa-tal resultou de um tiro de meta defei tuo
so, intercentado por 11m avante adversário. Êste chutou
rápido e Vicente rebateu em direção 30 atacante Radi
tz, Que atirou incontinente, aproveitando a ausência do
zoleiro Wilmar, Que achava-se fóra do seu posto, e a
bola zanhou o fundo das rêdes sem 'que

.

os defensores
tupienses .pudessem intercentar , a sua trajetória.Veio a segunda fa'1e�da luta e--'\.com éla a disposiçãofr rrea dos comandados de Pacheco para transformarem
srruele 1 a () ameaçador numa vitória expressiva. Mau
grado a notável 1'0,8.('80 dos «índios» a cidadéla visitante
se manteve incólume, isto porque ) goleiro Carlos se
transformou numa autêntica rm ia, desfazendo todas
as finalizar-õe do quntêto fil}? Até mesmo arremes-
S0R à qnp-;ma-ronpa foram dp,",' idos pelos avantes tu
r ienses, mas tudo em vão. Escoou-se 0_" tampo regulamentilr sem que os dndio<;» conseguissem . burlar a VI
gi]ân\_;,� o acaso do hercúleo g11arda-vala.
No nuart 'sitante, como é lógico, destacou-se o trio

final, já oue os o\--,'� zagueiros também formaram alas
na «muralha», desempenhando pt, eito trabalho de lim\ pa-área. As demais peças do conj to apen s se fizeramnotar nos primeiros 45 minutos,
Na errui pe vencida, todos ,a tuaram com desenvoltura

e elevado esorrito ele luta: apenas Aloisio destoou como
peça rlesajustada, insistindo no seu malabarismo desen
gonç» rio e improdutivoo Ape.vr de derrotado o «onze>'
preparado por Lino, desenvo'veu um futebol de maior
categoria." que só não foi�espf'lhado ro marcador em fa
ce da fenomenal atuaçãó do goleiro Carlos.

O sr. 'Vilson Silva apitou Clm regulariclade. Cu lpamê]0 do descuido no controle do tempo, pois éRsa impertinência foi fatal para o Tupi, que teve a sua derrot:-:lassinalada precisamente aos 4;5'5" da la fase.t As equipes formar9m assim- TUPI'-Wilmar, Vicente
e Coti; Pacheco, Peví e Bétinho; Aloi:sio, Ninha, AcarLNana e SÇlbiá. FLORESTA-Carlos. FidJer e Huberto;Túlio, Darcio, Becão; Otte, Luizinho, Urubú, Raditz eCorrêa.

,I; I! a I! � I! II Ii Ii Ii Ii I! II i I11I II 1111111111111111111111 lU Iii 1111111111111111111111111 III 1111I11111111

Fqrmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFILÓQUIO NUNES PIRES
Gr�nde variedade de reméd io;) e drogas - Avía Re
-- ceitas com pro ntidão 'e cUidado -

Edifício próprio _:_ Praça Getúlio Vargas - Gaspar

são.

frente ao Floresta

WiSMbtiW_

Excepdnnal ainação do ao! tiro Carlos a causa do sucesso 1-'floJ'fstino-Baldados os e jorçis da rcnqiuirda lupiense pa- Banco Indústria e Comércio Colaboração (J ti 11-'rü ironspõr à mela visilanfe-A preciôrel o índice lécnico e

d se· .. LI CVRURU (Pará.) (CRF)-disciplinar da peleja - Boa arbitragem -- Ouiros Notas e anta atarin a � A A lril d indi M d.. '- , • �.

.

ri ')0 os Ln, tOs j. un uru-
- Matriz: I T'AJAí _ cús, missionada pelos Padres

Fundado em fZ8 de Feuereiro de 19.''15 Franciscanos acusa grande an-
Endereço Telearáiico : "INCO" menio de ·pop'l.llação-b qu«

CAPITAL AUTORIZADO C::_:$ 50.000.000,0(" não se ierijica em outras mui-
las tribos por causa de [re-FUNDOS DE" RESBRVA (' R s 46.000,000,00 quentes epidemias. Na siode-------

da Missão de São Froncisce,C R $ 860.658.322,70 no alio Tapajós, os ssioné-
rios realizaram uma .testa fa
miliar com o nascimento dó
ducentêsimo mundurucú. E de
1.2()O o número de índios es;..

palhados pelas malocas das
redondesas da sêde da Mis-

,

DEPOSITOS EM 31!1!19Eí4

I

Dr. Cláudio
Beduschi

Cirurgião-Dentista
Trabalho Esmerado. e Garon

tido
Preços Módicos

Consultório:
Rua CeI. Aristiliano Hamos

R

Não deixe para amanhã o

qUe pode fazer hoje.
Garanta o futuro rle ,saafamília com uma apólice d�

Seguro de Vida
- da �

«A EQúITAT!llA-'
cios Estados Unidos do Bras'}
Sociedade mutua de Seguros

de vida.
-

.Agente nesia pl't;lça :

Carlos B .. Pontes
�ua Cd. .ArírJÍíliano 1{a111(;(J

(Edifício. oanirn)

AGENCIAS NAS PRINr.IPAIS PRACAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. NO RIO

DE JANEIRO E CURITIBA
Taxas de Depósitos

D "t
'

ist ,/eposi os a VIS .a
.

"iepôsiio« Limitados
Limite de Cr$ 500.000.00 .

Limite de Gr$ 200.000,00· .

Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00

(Retiradas livres)
Depósitos a prazo fixo

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%
6%

4%
4,1/27"
5%

Atenção l
Arrenda-se uma TORRE

FAÇÃO E MOAGEM DF,
CAFE, completa e em per
fei tas condições de funciona
mente.
Tratar nesta cidade, com

a viúva Doralício Garcia. ou
com o sr. Vidal Pamp]ona,

CASA PA-ULO
\VEHMUTHLtd3
[(ua Dr. Nereu Ramos sino
Caixa Postal, 2 Telefone, 14
Gaspar - Sta. CatariJla

Fazendas - LOUças - Fer'ra.
gens - Arnw,rinhos - Se.
�os e Molhados - E;'(,Tw1·.
&u::ão de'C eTea�I:S e A;Q1w;r.
dente - Serra,'ia, e alin,ha,
mentos - Revend.f·dar��
da Standard Oil CM�tpany,

- CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL -.-
Abra uma conta no "INCQ". e pague com cheque

-

TENe
,

o

e wqlJMl2i
MS +&a t t te'?? aE fiRMA

............ �; _"., ... .,,,,

IlIifJlÍWtiMtMii� .�_FMIIIB

'Tenda de

}fJ

Na ' Grande

v "'"'

r a o

INDU'BTRIA GERAMICA de By1vjo João Zimlllerman11
Rua Prefeito Leopoldo Sch:ramm sino. - Tel. m·. 11 ' Caixa Postal, 'WGASPAR STA.CATARINA

I' "'-"'li
"I 'l'EL_t[A� FRANCEZAS, COLONIAL·' PAULISTA.

1:1. COLONIAL. PORTUGVEZA E tELHAS PARA
CUMIEIRA

,/ (., Fi 9r,.""...,.ss;· ��"""""IPBS�iiE!lii:ii&...iii@'Ifli1Itl_W,,#iii.6=.iM!B:lI�-ijii6_Eiii.iiR'M_mii"'3*iii'wiíit-_ii��muam.m:mxNP'Ji'i'Wl"===".,;"".".",v '""i FH

Tijolos comuns, tijolos perfurados de' todos oe' tipos e . ;

tijolos curvos para poços }
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM

RAPIDEZ

e

DA

Seus precos foram bai xados ao mínimo
Empregue bem o Iseu Dinheiro, adquirindo T�
cídos da mais alta Qu alidade récem chegados.
do Rio e S'ão Pau lo !
SlGA O NOSSO GON SI-!JLHO E NÃO SE AR
REPENDERA': - NÃO DEIXE DE VISI-

TAR A GRANDE VENDA DE

v e
- .

r a o

Aguardem em breve a gr3'nde liquidaçi:ío de.
11' Aniver,;[:írio

DA

B U E R Gc A S E
...�. .. .., _eIt ••� ._ :- .U"

Rua 15 de Novemb1'o, 505, bem no coração da
cidade

BLUlVI ENAU

/
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TRANSPOIlTADORA

r a m a'

IPARA SUAS CARGAS
E ENCOMENDAS

f' • g
, ,�'

'W()LFRAM

•

MA'] RfZ: Blumeneu+Alameda Duque de Caxias, 166, Fone 137�l - FILIAIS: Curitiba- Rua João Negrão. 1633; Fone 2423

Em Sto Paulo: Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96655- No Rio de Janeiro: Avenida Preso Vargas, 3'140; Fone 431399.

AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar

-SERVIMOS BEJI1 PARA SERVIR SEMPRE

Oficina de Pinturas Alvaro
Consioniino ',r 'Morais , 'tt» dla 4 p, paddadô trauô-

�' Houve kí dias. no Estado,
Pro] étos , Decora çôes, Desenl: 011, CO' O anioereáric: naialiclcrreu "ti, n �

11111 11'l()VI'Tl'l('\111,(i '71',0''''11(10 a rl-l-Pinturas de prédios em ge,'ad- d
"o<

Letr eire s em qua1l!uer estilo do íO/J01'l e edtíma o conierrâ- Articular as a tivida d es per n i-

Laqueamento de moreis, ele. neo .:Ir.Lvm·o Corrêa, alux: 1141'1- ciosas rlos pencas adeptos do

Seroiçr; rápido e g(/1'(117 tido. donârio doá CCJ!'I'eíOJ e CeLé- �rf'rio ve rm el ho.

PIlEÇOS RAZOAVEIS (Jl'afer6, agência de 1JLumenau, A polioia, porém. az inrio

Rua Tijucas, 64- C. postal d I b d «om ra pidez tl 0fi(�ienciH, abor-
e noeeo aprecia o co:a iora 01'.

2 O 5
tau a trama criminosa. Assim,

fio fiLvínbo, que ianio» anoe
no momeuto ern que, na cid a-

, --'.--.:---�- ITAJAI' Sla. Calarina reeidtu Media ctdade, abraça: dA de,rl'ijuca8. sp. efetuava u m a

,,'� _ A�IVERSÁRIQ�:.,\ I" -Dia 10,,:0 sr. Júlio Deg- Informações nesta cidade mo» cordlalmcnie e Lhe condíg- reunião clanrtestina, f'or a m
F tzera� ,ano_s,: , ,,'. \','

' gau, antigo e dedicado' au- com CARLOS B. FONTES. namoe, embora co n airaeo _ í)1'P808 OR individuos Josr Mo-
Dia- 6-0 sr. Lauro Heinig, .xiliar da «Casa J Schramm ». «ais d a Silva e Dibo Elias,

competente mecânico, da - O próximo dia 15 as-
aliá», lnoeluniaríc-voio» eince-

«ste d e Flor iano polis e a que-

U· S
1'00 de felicidade. , 1(') ele Blurne nau. ambos rr-eo-

sma ão Pedro; sinala o 'aniversário natalí-
LA.�\1ENTA 'VEIS 'FIlhPllirl,nnente cornun ist as. oi

-Dia 7 - O nosso amigo cio do sr. prof. Henrique '

tam hé m a nre=n did o. na ITII'S-

Renato 'Vendhal.lsen, dire- Fentes, desembargador, apo- (Conclusão da 1a. pag.) .-

f t t' I ri
, ,

a 'na OC:1R180, ar ° m;; ,Ana e

tor do Grupo Escolar <Prof. sentado, do Tribunal de pel&s·5 horas da tarde, um

D'
1">1 OI'OIH)g'Hl1da f,uh\'er:'li\'3,'

Honório Miranda», desta ci- Justiça, do Estado, lente ônibus da Empre�a Werner Iversoes O'ump�i(,ps dOR dois m nsco-

d d O
',' .

t 1 á
.

d F ld d di . .

Bl enau C' SPd' vita s i nron ram livrá-los da eH-
a e. "a.lllve.rs,anan ,e;, ';que, catedr tieo a acui a e

I que
.S3 . mgia a, ,um ino a-O e ro

'

'; ", -,
" .'

do üoassaaei {A i H, t <-> 11 ri O H '1 ri'v () g- (1 ii fi E g I ê
por' suas qualidades de ca- de Direito e presidente do transportan o 8 passageIros, .

, .
'

u ," d d
. Hoje às 8,15 hs. Malheiros entrado com um

rater e mte igência, revela- Instituto Histórico de Sta. pouco antes e eixar o pe-
Deunis Nlorgan e Vilor '}ed ido de !wbens-co'l'lJ11S a s -u

das sobretudo na .modelar Catarina. rímetro urhano de Gaspar, fFlvnr, que a iud a n
ã

o foi de-

orientação que imprimiu ao _.Faz anos no dia 17 o .partiu a barra da, direção e, Jory em:
, cid ido,

referido educandário.-se im- estimado conterrâneo snr. desgovernado, enveredou pa-
O SEGREDO DE [j�V1 Devem ec:sf'f' r'ppulsivos trni-

I

pôs à,.estima' e ao respeito Fernando Duchêne, hábil ra fora da
'

estrada precipi- JWORTO d o ros convencvr-se dP que

d d Assistam a êsle [ilmeclie- a q ui não encon trarn a m bienre
os gasparenses, recebeu-- alfaiate proprietário da �Al- tando-se pela barranca o.

d
.

{'
.

d d uara � rd,'OI,l"g-Lli'o.-O das suas
. .

I ., D d t LO e tnts ena, e e gl'an e, IJ tJ o
- "

como não poderia deixar de faiataria Gasparense>. no tajaí. eu UBS ou .res Ilflfl1ndas id éi a s. pai" todo e
.

f'
'

b Ih t f
.

f' I emocão.
,ser-s:s roals· e USlVtiS con- -Aos aniversariantes os cam fi o as e OI ma men- . rlualquer cidacjfío ())prliana-

gratulações em razão' dó 81- cordiais cumprimentos de te deter-se, de rodas paTa o çCTlsura: at,é 14 ano Ineútr e8r.13l'P(·jelo já bpm sa'
.

gnifie,at,ivQ evento;
"

VOZ DE GASPAH. ar, junto à água afundan- Preçrt: Cr$ 5,00, he o '1uP é o "Pi"l'Hiso sovifi-

-O sr,� Hilbert Gaertner, N' '-t 1
. b' t çlo uma parte da tolda. Dia 20 - O TESOúR' I ,tieo". 1\1:HJ, se' in�if't\r(:lm, eR-

a a ao gQ lne e DA SIERRA MADR"'; ,leia para elps, que ainda é
ativo açougueiró estabeleci-' <,

o ' Dir-se-ia que só por ver- ,.

d f'
.

1
' Com llumphey Bogarl Illg�r d{'m,fl�f�clo SUHVI",. pa_T',_�.._,.I"

do na .Colorr':nha; ,

,,'
O pre .: mUnlCÍpa dadeiro milagre não D;lergu- . o

08 ln(lnallflCaV€IS Vl"l1

-.DIa 8-0 sr. Durval Pam-I Sendó' o dia 18 de março 1ho11 no rio (ocasionalm\jnte da Pátria!

plona, progressista indus- feriado municipal (decreto, lei com mais de um metro sô- Cine IVlogk 3& .fel,�====::;p;:::7-C�LAÇA.O
trial e resi,dente

-

no bahro n' 57, de 22-10-46), lembra ,és- bre o nível normal das Amanhã-às 3,30 e 8,15' fls. SA'Jj ADORA
da Coloninha;

,
.

�� EXHCUtivo que, nesse <'lia águas), o que teria, prnva- Um ótimo .filme: '5'" feira-SOB O Ji1fLVTO
.

. '. '.
-

.
,fIca vt·dado' o tra balho, deven -

1-'-Dta 9-0 d.,tmto 'JQvem do, portanto, pernJanecel' fe- ve mente, 'causado a PlOrte, POJ'vTO FIjVA li DA I;,!r.t31.!}_..�"",';.._,_',_",.w_.._......_

Vítor .ToeÍ Rosa, filho do chado�i todos os estabelecirnen- por afogamento, de todo� ,.._--

sr. Vítor G. Rosa e um tos illdustriais E- eOllH'rciai!' os seus ocupantes. Na 1'ea- Prefeitura Municipal' de. Gaspar
dos diretores',da .,Fâbrica de do MunicípIO, exceto; natllral· lidade, estes, graças a 1 \eus, Estado de Sarita 'Câ.tarina

.

Conservas' «São Judas Ta-
mente, ,os. bales, cafes, Lllha- qua�;i nada sofTeram, 1lfora ,E D I T A L

deu», 'de�ta, cidade;
,

,

I'��:s:����:i�-����',' escori:tções generalizaq:as e, IMPOSTO SOBRE INDUSTRIAS E PROPISSOBS-,
certamente, um enorme

'

1', SEMESTB'E
susto...

"
De ordem do Snr. Pre[t-iú1,' 10rno pu'bliiO qne, no

O õÍlibus, que também mês de março, ar,recarla'se. na Tpl',o,rr [lI'i;:! desta PretE'itllra,
teve 'poucos danos, 'até a o im posto anima mencionado, ()CrrbSpOllde!1[e atj l' selllefitre

hora em que redigiamos esta do e'O!'l'p.nte exercI cio.
.

;

Os cotltl'ihuintes que não .satisfiz.eI'ND, se.us paga l1lPn

nota, continuava' tombado tos dentro do mez aéima, poderão 3 inda i'az(:'-jo nqs mei"(;'s

despertando a ,curiosidade de <:lbril e maio, acresc:do da lllulla de mÓl'a de 10 e 20
d� todos que ali pássam, 0[0, respect!vamente.

'

'J'el'lninado os prazos acima cju�rios sprão ex Ir}1idas as

certidões de dívida para a devida Cnbr'lHlça executiva.

,De interesse do povo Prefeitnra MUllicipal de Gasp<lr, ('In l' de març.o de 1954.

(Conclusão da 1a. pag.) José A'lhrwid - '['P8ollreiro

ve sel� tratado com todo �Hi i II{ ii ii i i 1111 iii iii III na J iíffi'iííifiliiITi1111ilillll" iián 1IImit-m=jJ=Il=III=jj"e"lj===ii'ó7H,e=.i1i�IiC;;!'J'" ª
cuidado pelo poder público. :: ::

\ =
O pior e mais ,difícil é o

-

ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS To ª�=_próprjo calçamento e êste = ,,_

está feito. Resta apenas re- -� SCHMITZ _ AS MELHORES MARCAS E OS :"''"'

pará-lo, em âlguns lugares e, E '';

, =
islo é fácil. Que venham, § MELHORES P�EÇ9S .:

EM SUAVES CONDIÇÕES�pois, êsses :eparos, já tão ª " -

demorados 1 �
i IIl'! 11111mlllm1IIIIIIlIIIIIIIIIIIIIJllUlllllillllllm1IIIIIIIIUmmmlllll'llIlll1!1W!' I�

\

Direção HÉtm l"ÓNTES Ger�rACia: CARJ,OS B. FON'IES

fY!!�l!�s�!�L�1
AiVO I - ,Sábado, 13-+-'3--1954- N° 33
�� _ ""' » ••• _ iW.� .. »» ......,..", .....

'� I

Corrêa BRASILEIROS
Il'TDIGNOS

� 'A rT1 a' n h ã
. r, " .

NO CAMPO DO Cruzeiro F. C�, EAl APRAZI
'J.'EL RECANTO DA MARGEM 'ESQUERDA,

"
1 ,

'.

,

Grande· "lj1'estival Esportiyo
Cóm a pátticipàção' de vários Clubes

.� I ,; ; I ...... �'. I .

Hay.erá No Locàl CHURRASCO, GALINHA ASSA
DA, DOCE'S E BEBI:Q,AS GELADAS.

'i � \

• ,," � 1 .' ,� \ : "

Vá' até o" outro-lado e divirta-se a va�,

ler,nes�a ,bem,organizada festa popular
r

:Móveis.; Máquinas de Costura R lOS

I

.�
• MM

}
'_ , I

'''E'scolhà SUa: m;zquina: no Emporio das Maquinas.' R evendedoT aut,Orisado dcu:! 1n11,rca'8 P P A F F e N n: C C H I de fama rnundinl'
.

,

1-1-1-'�- A. ZUENDAPP, SMIí.JE, VESTA, NECCHI FA MILIAR, GABINETE E Z IG-ZAG E OUTRAS.
Rua 15 de Novembro, CA8A RADlQ PILOT E M OFEIS DE A L P R E D G O S S W E I L E R --;-;-1--1

........ .'" .t • .1 2 '2 6 I-I Entre o Banco do Brasil e Hotel Elite ,I-I ' B L U ,1\1( E NAU
P. S.�- PLANO EC ONOMICO DE VENDAE'; A PRESTACõES .

, �

!
. ,
,

:- .

"",rii.õ . .,., _1)<"
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