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Direção: HELIO I,'ONTES

PARA ISTO O GOVERNO �'EDSRf\L PRECLSA ATENTAR:
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Não P gou, até hoje, a E.· F. S. Catarina, a

indenizações pelos terrenos desapropriadoMILHOES DE CRU�EIROS RElIDOS, EM PREJúIZO DE INOJWEROS GASPAflENSES-ESPJJ)RA QUE JA DURA A1UITOS AlvOS-',
. D� QU�� A .PTfLPA?-GR.AVE INJUSTIÇA SOCIAL QUE EXIUE PRONTO E INTEGRAL REPARO.

,

�

Parece mesmo impossivei milhões de cruzeiros com 2-
.

que ainda não se tenha pa- eterna construção dess3, mal- ======"""======='=================
go a maior parte dás. inde- !,:nada estrada de Ferro. A

'

nizações pelos terrenos que última verba, de apenas O O IS SI' M B O L O S Locais Breves
foram desapropriados em Ia- luàrenta (40) milhões, fo: Quinta-feira passada este-
vor da Estrada de Ferro S totalmente consumida sem Todo o País foi abalado e atrabiliários que vão até ve nesta cidade o dr. Car-
Catarina� e necessãrios à 1m3 sobrar um centavo para ( Iiante do inominável aten- o homicídio, - arranca-nos los H. Medeiros, que ,na pre-construçao. No entanto, a pagamento das indenizacões ',L...ado da pO\ll'cl'a civil do .RI·O 1" d

- [ d f' it
.

ao.
" ragrrmas e comoçao porque sença o sr. pre ei o muni-verdade, nua e crua, é esta: )s proprietários expropri- contra o repórter e jornalista representa o holocausto do oipal e diversos proprietá-Cêrca de uma centena cl ados ficaram mais uma vez Nestor Moreira, barbara- Jornalista pela sua causa, rios de terrenos a serem de-Proprietá,rios, ou, talvez, até 1 'ie'r .,' ,

v, navlO�..., . mente espancado dia 11 do que é a da liberdade da pa- sapropriados para' a cons-mais, ;;3{w.àrdam com. admi- O zovêrno fe-deral terá co- t D
.

izo últi 1 da vi f
-

t
-

d t'1
'A'

E
� �"- corren e. ommgo u imo.pe- avra e a-m ormaçao, es- ruçao

.

o nosso -aerop�r o,rave paercncia que a ." stra :lI.JeCinlento de tôda essa ela- la madrugada, a infeliz vítima .senciais ao cumprimento da fez urna exposição do seuda de Ferro lhes pague aqui- morosa 1'1 Iarid d S<..'
" T�gr ari a e. c da truculência dos. <agentes nobre missão em prol da co- trabalho junto à autoridade.lo a ,ql�e tê� o :uais sagra- �lem as eleições tão próximas 'la ordem "pública», expirou, ietividade. competente, no Rio, dedo dlre1t�, isto e, o valor LOtem suHcientes para ar, após esgotados todos os re- Nestor Moreira tombou, quem espera, para breve, o

em dinheiro pelos t.e�..r<?-l1oir- �ne,a-r' as suas enérgicas pro- JllrSOS da mais moderna téc- indefeso, sob os golpes crueis necessãr.o auxílio fi-nanceiro.que)hes fOTt:L111 expropriados. �ld�ncias, só r. stará aos pre- nica 'médica, A autópsia re- ,� desumanos de uma policia O dr. Medeiros foi claro,Algum; esperam na: mais dr jUdlcados recorrer ao Judi 1 to cuasi t que '''e desmoraliza porque d d d•

€)
,

-
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ve ou esmagamen o quasl 0- .''=' '" ce sen o e crer que a esa--dez a;o�l 'utro�, m�n?,\tem- �m�!?, o qll.e, aliás, h� mui

I
tal dos rins e do baço, di- pretende impôr se

-

pela fôrça propriação se faça sem di-
po. o' os, �o� vID, a alg�n: co ja deveriam ter feito. .

versas fraturas de costelas e física, ficuldade, pois os donos das
anos, no rmmmo. E, paTe . I ' t f'. 1 ,� D" I I" TJ erao 1., d f.j.
�fil)tllo' d,_O ab.su:�?,: Gom� _,c"t��ê��a J;J��:'��J��,����::' -ct�n���:l:��l���� fm;;n: ;��:�a�âe;::��: f:���id�:� .

a��da ?�ter?, y t.eo�lC,�Fen�e: Notíoias Católicas ponta-pés e pisaduras sôbre sa perseguida, mas nunca dada a valorização daquelao dom�n_o do. lmDV'�" em
, 1) Escutai, católicos! o seu corpo! vencida, na pessoa do mar- zona.

b.ora desapossados �ele, con So� aos ores o programa
.

O inacreditável aconteci- tiiizado Jornalista.
tinuam pagando 1,�pOS.t.9: « Mediiaçõo Matinal» do Pro- mento, se provoca incontida' Outro, execrável 'e repul
Pll�� um� COlSp Eq�e �af nac iessor Eurioides Cardoso de revolta, por constituir um sivo, da Polícia prepotente turá esta nos retoques finais .

. es PeIt€�c,e. í.sta e, orte, ,\1enezes pe'ra Rádio Nacio- eloqüente atestado da -Ialta e perversa, na pessoa dos FOTam, há dias,' iluminadas
corno se ve: l d R"' d J

.

" / .

d a sua fachada principal e a.

.,.' "

,

'ta· o w e aneu'o, em de escrupulos com que age coval' es agressores.
.

.

L • -

O fun�lOnano d�E.Ferro, vuias médios e curtas, às a Polícia da- capital de 'um Dois símbolos: Um-hon- lateral, dando reepetivamen-
m, estaçao de B um�?,a:, e�< .5,55 da rr�anhã. (Cf!.F). país civilizado" useira e ve-I ra da Nação; outro- fi. sua te, para a praça Getúlio

carre,gado. d�s servIÇo,:, do. 2) 'Mana Ssm&.. vItonos[ I ;'eira nos métodos violéntos vergonha! Vargas e a rua São Pedro.
d�sapropfiaço.es, aleg.a qUf «Nós que vencemos 8 mi· O prédio, que é bem boni�
nao tem podld.o enVIar ar [hões de nacionalistas arma-I '

-

to, tem agora, à -noite, as-

Ri� os respect�v��' pr�cessOf los, fomos venci�os por pau Fundad() O PDC em Gaspar peto dos mais atraentes, em
po.que o, engeLhelfo H. quen cas centenas de Jorens da Le-

. belezando, ainda,. o jardim
lrlcumbe faze: os lev�ntamen- 'lião de Mal i]», declarou um

. 'Dom;ngo p. _passado, con- pressionaram fundamente o fronteiro. As obras prosse
tos e confeCCIOnar aS'!plantas, rios Derseguidores dos c.alóli. forme fora preY1.amente anun- atento auditório, que aplau-' guem, devendo . o palácio
n.ão lhe entrega o n�aterial.As- cos ;w Chinú.. (CRF) ciado por êste jornal, real�- diu-as com calor. ser inaugurado em fins de
Slm, o tempo vai I?assando 3) O que pode o arDor z?u-se a Con:enção Mum- Passam a integrar o Di- junho, ou princípio de jn-·
�me�es , e. anos. a Ílo- e OE -Em Taipeh, na Ilha For.- ��al_do PartIdo ��mQc�ata retório pedecista ,'€; Gaspar lho, com festivas golenidades.
�ropnetanos �elXn:m de re- mosa, a religios.a médica, 11'- \A.lsta.o, n� q�a� fOI �leIto o 08 seguintes senhores: Jorge
ceber o seu dlI�:helro. Mas! mã Hilda, .fez..

em 18 meses prImeIrO DlretorlO.de Ga��ar. l1ecker-, Lourenço Mondini, A ESTRADA Gaspar-Blu
perg�ntamos nos, como fOI 780. opera�ões e assistiu a Ao ato,

.. q�e fOI "preE!1dl�O Olívio Mondini, Ag�nor de menau está cada vez pior.
POssIve] pagar a �lguns pou- ma�s de mLl partos. (CRIl) pelo dr. HeL.� Fonues! de.e- Aguiay, dr. Helio FQl!te:;;, Até há pouco, com tempo
cos donos, atendrdos logo de gado do PartIdo,' estIveram Domingos Francisco da Sil- sêco, ainda era sofrível por-
início� Donde se conclui que, presentes três ilustres repre- 'Ia, Apolinário Souza e �ilva, que passavam � máquina
se a Estra la'tivesse mesmo PUB1,.ICAÇÕES sentantes do DiretóriQ Re- Augusto'Debortoli e Alfr2do que nivelava regulanuente o

interêsse em providenciar o Recebemos, por gentileza dô gional-os S!s.' ceI. Américo Kostetzer. Brevemente, em leito. Agora nem eSsa mes

pagamento, já há muito to- cel, .1\darcos Konder, o 'livrete. Silveira d'Avüa, Antônio primeira reunião do Diretó- quinha providência é toma
dos estariam indenizados. In- inldulado «l'vlens Haveres, Mateus Krüger e d:L..HeHo C rio; proceder-se-á a eleição da. A estrada jaz inteira
felizmente, o que há é re- pequena obra em' que o ilus- Caldeira', os' quais com gran- para os diversos cargos do m�nte abandonada; os bu
voltante desinteresse, e" o ire itaJal,ense dá conta, públi- de brilho e erudição expu- rnesmo. racos crescem em número e

maior culpado disto é certa- camente,' da origem e da fim seram os postulados do Á mesa, até o início dos tamanho, de tal forma que
menta o diretor da aludida do seu patrimônio. PDC, dizendo, outrossim, trabalhos eletivos, sentou-se é uma verdadeira tortura a

. ferrovia, a' quem cumpria e Está, 'em anexo, à guisa de com rara eloqüência, do va- 10 revmo. cônego Tomaz Fon- pequena viagem entre as

c�mpre o dever de impor I epílogo, um « Recado Carioca», 101' illapreçiável dessa agre-1 t€8, ex-depu tado federal. No- duas cidades. E como so

dIsciplina e trabalho em sua do jornab:sta Gondin da Fon· illiação no combate às idéias hva-se, ainda, no pJénáriõ; frem os veículos! Carros ca

repartição, A falta deles, aí.! sec�, extraído da FOLHA DA. e atos malsãos que ameaçam a presença de representantes ríssimos nela se acapam em
.

está o deplorável resultado: I MA l\HÃ, com judiciosos e de perto as instituições. e a da UDN, do· PRP e do PTB. pouco tempo. '

Uma legião de cidadfios .fi. I oportunos conceitos inspirados integridade . desta nossa a- [ Surge em boa hora o Par- Chovem Dfotestos e rocla
(S)e1'a indefinida de um pa-I no gei5to,; hoje infelizmente ra- mada Pátria. As esplêndidas tido Democratn Cristão en- rnaç&es, ma� não adianta. O
g�mento que se' impõe, e,

I
1'0, do cei. Marcos. e oportunas orações dos di- tre nós, e há-de desenvolver- govêrno estadual continua Ín

e�lrem�ntes, devido à vcrti- A êsse CLlllo e venerando gno'3 visitantes, co.mo não se e produzir bons' f.rutos, diferente. �ºs sofrimentos e

gl.�osa desvalorização da mo:: J cidfldi1o, que óra se acha TlO poderia deixar� de ser, IIÍl- com a graça de Deus.
- --

-"prejúizos' dos viajan tes e pro-
e1.a, vendo minguar dia á dia estranjeiro em honrosa comis- - - - -

'

prietários de veícuLos. E G

a�Ipportância da avaliação. sã.o dogovêrho do Estado, o nos-, '. �. , .. ��s.§�m.__ gll� .(11l.m:._.Y.en..CBr._::".as r

�'_·Y�à�&.I·�a:etÇf"::-míl:b..õ��F�-: ·Sq (1i!1ra<:lecinteniopcla aferia. f "Afa�tar·Q Estado. de atividad�s de intllÍtos lucratlvós. (FDD) próxii:riàsel�içDesl.:.
..

o EDIFICI(3 da Prefei-
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casar-se:
- Rua Cel. Aristüiamo Ramos - GA:iflAR Letârio dos Santos e Érica

x - Izabel de Souza, solteiros e

LOUÇAS FERRAG ENS E CEREAIS naturais dêste Estado. Ele,
Secção de Atacado e Varejo = residente em 'Itajai, filho de,

= - x - ê Francisco Antônio Soeira e
-

ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR � d- Margarida Duarte Soeira. I
-

.

�

id d que acaba de receber grande sortImento de sweters,ê DA APRECIADA AGUARDENTE :: Ela, residente nesta Cl a e,

"5 CANAS"
=
filha de Artúr Antonio dos

:
- Santos e d. Maria dos Santos.� i iUI!:uu IIII! lU! II III 1111111111111111111111111111111111111111111111 i111,tlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111;
(edital n. 1.644).

fi
/)I;

,) •
-Pedro Nicolau Schmí tt

\ ").>� I E N H n M n I S 11 M
e Elvira VIer solteiros, na-

) R AD 10 G·E E M C ri S li ! turais dêste Estado e resi-
I' dentes em Poucinho. Ele,

I lavrador,
filho' de Artur An

tônio Schmitt e d. Emília

Deschamps Schmitt. Ela, do- artigos sempre novos,
méstica, filha 'de Tercílio e

d. Eleta Vlededital n.1645).
__Daniel Irineu Werner e

Hilda Olga da Silva, soltei
ros e naturais dêste Estado.
Ele, lavrador, residente nes

te município, filho de João --------�-------------

e d. Eduarda Werner. Ela,
doméstica, residente no dis
trito de Penha, muno de Ita
jaí, filha de José Anaatãcio
da Silva e d. Olga Krauss
da Silva (edital n. 1646).
-Alberto' Schmitt e Trina

Venturi, solteiros, naturais
'dêste Estado e residentes à
estrada de Brusque. Ele, la
vrador, filho de Nicolau Ja
,có e d. Cecília Schmitt. Ela,
doméstica, filha, de Dami�no
Ventura e d. '1' f\na Ferretti
(edital 'n 16,47).. 1IIIIIIUlllIllllIlIllUIIIIIIIIIIUIIIlIlIllIIlIlIlIllIlIlIllIllIIIlIII1U�IUI!�,llflllm!Il !If!lllll:'
-José Soares e Dália Emí- 'h .' ::",;�����4"!JI

lia de Oliveira, solteiros e lia Cândida de Oliveira (edi-] tu�àt; � d�' 'Líli;'Fl�� de
naturais dêste Estado. Ele, tal n. 1649). «: Oliveira (edital n. 1650).
lavrador residente em Ga- -José da Silva e Nadir

Cê l' b 'd l'

ruba, filho de Augusto Pan- de Oliveira, �olteiros, natu- .

ced� rJu'7n sou er

h
e a .çum

taleão Soares, e a Maria Irais dêste Estado e residen- impe [�,enlo: opon a-o na

Cristina Soares. Ela, domés- tes nesta cidade. Ele, ope- for�w a et.

26 5 19/"'1.tica, residente em Gaspari- rário, filho de Pedro Antô- ·aspar, em - - D,f

nho, filha de Macário Con- nio e -d. Rosada da Silva, Edmundo dos Santos
ceição de Oliveira e d. Emí- ElA, doméstica, filha de For- Oficial do Registro Civil

M,ARIO. VANZUIT�t\

Um r
ó dio �6 rõo pode ol'ln.

cler os pcr Jfer6r.ci('l� d" tZ>do
(O familio. Resolvo (1 ;",0,
Iblema levondo poro ccsu

[mais um ródio G·E. t$t&
'tnodêlo propcrclcoc.rncap
çõo mundlol, com in;;omp(J'
'1'6vel sc"o'idoJ().

'.

�NHA VER

I OS RÁDIOS

-ele ondas, ctcone« exc('pcio
not, 5 vôlvuia« G·E; 5 'côres
-diferentes; elegante móvel.

Registro Civil
Faço saber que pretendem

por preços vantajosos.:

- ,!

Bicicletas da Conceituada Mãrêa "Goericke" (alemã)
Preços desde Cr$ 2.ROO,OO

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

-Para a estaçãO irvsmal
faça suas compras na

CASA BUERGER

a a

Oficina Técnica "Blume", .

...

de J. J. MüLLER
Limpesas, Consêrtos e Reformas Gerais em Máquinas"de

• ESCf«lVer, Somar, Calcular e Dupljoado res ,

Rua 15 de Novembro; 1369 - BLUME'NArJ - Fone, 1542
Melhores iuforuiaçõos na redação deste jornal

Ofertas
._--<-'�-

"

de Maio

polovers, coletes,' capas, chales e grande variedades
I. _ ........_

em lãs e casemÍra.s.

Casa Buerger
Rua 15 de Novembro, 505, bem. no coração da

cidade
- BLUM ENAU

ALOIS T. SCH,Ml�rz
Venda e Consertos de Rádios

Acaba de receber Motores a gasolina para
fornecimento de luz

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

HTELEFUNKEN"

2 LE ,.C ,; LI 2 li ,_; a. §4.J c,

As CASAS PERNAMBUCANAS
, J ,

ESTÃO ANUNCIANDO PARA O MES DE MAIO, NOVA8BAIXAS EJVl SEU GRANDE E VARIADO SORTIl\lIENTO
,'

,

BONIFICAÇÃO DE 15% -NOS ARTIGOS COM PREÇO SUPERIOR A CR$ 11,90

RETALHOS ,_ BONIFICAÇÃO DE 20, 30 E 40%.

PREVINA-SE CONTRA O FRIO, COMPilANDO AGORA NAS
C A S A S P J:1: R N A, M B U· C A NAS

'.

P R E ,Q OS, A L ,TI, C I N A N T E S

MAIOR DURABILIDADE -- PREÇOS AtAIS BAIXOS - CORES INDESTRUTIVEIS
, �

são as

Casas

, ,

l"
�
oi

•

qualidades"dos!tecidos marca «OLHO., das

Pernambucanas
Filial em JARAGUÂ - Rua Getulio Vargas 1�4

4W( , • -r'r t. Im; i ; Z)) r :.C@W $ L k.
..,.._ ,

i _, fi lU. axt
I

J -?
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"_(�-af-é�B-e-dl-Is-ch-i Incustr.a Textil G�SP8J' S, A.I
Uma tradição na Indústria TECIDOS l!'l!J'LIJUUO:i DE ALGODAO .:
de café. Sempre bom e pUTO __ x __

Aguardente de Cana: TOALHA-S DE TODoS OS TIpoS. NAS 1Y1AISVOVó e APE-RITIVO
Satisfaz o m{l�8 eXigente LIND_ÂS. "

�ADRQNAGE,NSentendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI
Rua 8&0 PauJo - Gaspar -

Santa Catarina

. CLAúDI1\O CARDOSO
(Administrador do Cemitério Municipal

-----x x x

Executa com perfeição,. critério e rapidez to

do e qualquer �erviço concernent� _ao ramo. Preçog
desde 500 cruzeiros. Suaves cond1çoes de pagamen-

PARA O SEú SEGURO to.
Dê preferência. ao que é gsparense!DE VIDA, PREFIRA

, te-nos -sêin compromisso."A Equitativa"--- _

;1..' _ ,..- ",� .i ..
, 'i

�'.'--, .. : .. ,.,-, .. ,.... ",

�a« Pagina
e-

I

NOTICIARiO ESPolilLY.º,
Soberba exibição do C. A. Carlos Renaux
Nem mesmo 0'3 mais apai- seus adversários atuavam

xonados torcedores do:Pül- com calma e presença de es

fIleiras puderam esconder a pírico notáveis. Do embara

sua decepção ante a bisonha ç'o e dez controle criado pelos
t ça""o da equipe esmerai- defensores alvi-verdes surgiua UI1 r

doi
.

ddi Por 4 a ° venceu o O.S OIS prrmeiros tentos oma.
A l'

. .. .

time de Teixeirinha, que foi
I
t etico; o �n,mC1ro cons1gn�- _

dono absoluto da cancha, uo por Otávio, aos 18 nu-

A d t t lHItOS, e o. 2°. resultante dernarga erro a es ava re-
. d ., d' _

d d t d P I urna esastra a mtervençaomel'va a aos a ep os o a
-

_J •

Lá ',.o
"

' ,\lO zagueIro zaro, que'·roeu as E. C. no encen amen-
d I t f dT

.

E d L
man ou a pe o a ao un o

to do orneio xtra a .

d d d ' .

S b d
as re es e seu propnoB,. F. ,e em q,u� o q�� ro

arco, aos 22 minutos da e-onenta o por Leleco tIvesse
t

.. .

1 D' di tfeito jús à primeira coloca- apa mICIa . ai por ian e
. os brusquenses passaram a

ção da Zona A-Blumenau- ,
•.

.

d' bT' bé f lagar com maior esem a-

q�sp�r- .1m o

-g.r�ças a ed}- �aço, preocupando, se unica-
CIel1?la

r O seu BIS ema e-
mente em escapar das joga- ;===--���_�-=-_=

fel1S1�0, poucos eram os que das desleais dos adversáríos lacredItavam no sucesso pal- ..

f d. ,. mais mcon orma os com omClfeIlse frente ao Atlético d f 1 d t b b-

I Z
es ec 10 a supos a « ar a-Renaux, campeao (a ona d N f 1 tB (Brusque), para a decisão �»d' a = comp ertnen ar

t't 1
. , "

.

t
am a maIS se acen uou ado 1 u o Ja -que o conjun o . . .

,

'

supremaCIa do conjunto tri-de PIlolo conserva a hege- 1 d'" d' I.

d f tehol
. co or que, ep01S e raver

morna o u eno catarinense. .'
d

.

d
.

t t. . consIgna o maIS OIS en os,
".No pnrneiro encontro, re- limitou-se a manejar o «di.
slizado em Bru.squ�, o Car- apasão da música».
los Renaux se impos ao seu Confirmou assim o Car
competidor pela contagem los Renaux � elevado presde 3 x o. tígio que desfruta no cená-
Dispunha-se, então, o Pal- rio futebolistico do Estado e

meiras a revidar' o revés so- a excelente forma física e
frido uma semana antes, técnica do seu esquadrão pavalendo-se dos fatores cam- ra a reconquista do título
po e torcida. Ao

.

invés de que óra detém.
concentrar-se nos problemas Contrastando com a aprede ordem t�c?ica que esta- sentação do seu temível ad
vam à reclamar> a atenção versário, o Palmeiras exibiu
do responsável pela equipe,' uni futeból mediocre, a ponêste deu-se I1Q luxo de e11- 'to de _TÍtar o mais fanáti
cetar uma gu�rra psicológi- co de seus torcedores. Nem
ca, espalhando _a crença de mesmo o seu tradicional es-

.

qu� a. vi��ria palmeirense pirite de luta foi usado para
�---��"""'=-�-�=

s(fIa�!.!:��T1tavel. dar combate à superior ca-
O resultado dessa tática tegoria dos atleticanos.

surtiu efeito contrário, Os A renda do encontro foi
«periquitos» deixaram-se du- muito boa, ten-!o ultrapas
minar por ,um nervosismo sado a casa dos 14 mil cru
contagiante, - enquanto os I zeiros.

Dr.Cláudio
.

Bsdusch:
Cirurgião-Dentista

Trabalho Esmerado e Garan
tido

Preços Módicos
Consultório:

Rua CeI. Aristiliano Ramol

TECELAGEM
"T A N G A R A' "

de
Irmãos Santos, & Cia.

Fábrica de Tecidos e Sacos
de Algodão

-End, Telegr.: "Tomqarâ
'

Rua Nereu Ramos
Gaspar Sta. Catarina

ALFAIATARIA
GASPARENSE

de
Fernando Duchêne

(A mais antiga da cidade)
-Confecção caprichada de

Ternos sob 1nedida
Preços convidativos
Rua Gasparinho, sln.o
- GASPAR - S. C.

CASA PAULO
WEIfMUTHLtda
Rua Dr. Nereu Ramos s'n
Caixa Postal, 2 Telefone, '14
Gaspar - Sta. Catarina
Fazendas - Louças - Perm
gens - Armarinhoe - Se
aos e Molhados - Expo'f·
iação de Cereais" e Aquor
rJ,enle - Serraria c alinha·
mentos - Revendedore�
rf,a Standard Oü C01fl-pany

-o CLUBE ATLÉTICO neio Evtra, apenas o Vera
TUl'] deu início, 110 decor- Cruz estará ausente no cer
rer desta semana, às inseri- taruc oficial.
ções dos seus atletas para a -E pensamento do Pre
temporada ofícia,l de 1954., sidente da L.B.rr. marcar o
lJRS categorias de titulares, Torneio Inicio do campeona:
aspirantes e juvenis."

'

to para o dia 13 de junho
-·0 campeonato da Liga próximo vindouro, tendo por """""�==�_��=��

BlumenaucIlse de' Rutehól, local o estádio do G. E,
na divísüo prjncipa.l, contará, Olímpíco.
êste ano, com a participação -O eficiénte zagueiro Fer
de nove concorrentes: C. A. nando. pertencente ao Vera
Carlos Renaux e Paisandú, Cruz, estaria inclinado a in
d'0 Brusque; C.A, Tupí, des- gressar no Tupí. O sr. Jaime
ta�cidade; Palmeiras, Olím- Beduschi, destacado paredro
pico, Guaraní e Vasto Ver- tUlJiense, está empenhado em

de, de Blu1l1enau-; Floresta, conseguir o valioso concurso
de Rio do Testo e S. D, desse jovem -atleta em COIl

União, de Timbó. Dos clu- dições excepcionais para o
bes que êlisputaram o Tor- clube citadino_

.TOS$ES t 'RpNa�ITn 7_

Vlft.HO CREDSOTlDO,
!SILVIIRÁ).

GRANDE TÔNICO

"
.'" .� ,:.;

.

29-5-1954
••. !tU Ul

r

'lULU ."'�. L -.W- L La ._ _ lJiS_:

Banco Indústria e

de Santa
Comércio

Catarina S. A.
- Matriz: IrAJAf

Fundado em 28 de Feoereiro de 1935
Endereço Telegráfico: "INCO"

CAPITAL AUTORIZADO o-s 50.000,000,00
FUNDOS DE RESERVA C R s 46·.000.000,00

DEPOSITOS El\1 31/3/1954
.

CR $ 897.111.093,60
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS .PRAÇAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, NO Rlj)

;c_
,

DE JANEIRO E CURITIBA--' _

Taxa» de Depôsüo«
Depósitos à vista , : .�. 2%

Depôsito« Limitados , __ - -

Limite' de Cr$ .500,000,09 .. 4%
Limite de Cr$ 200:000,00- . . • . . . . .. _4,112%
Depôeitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 ... -' . . . .. 5%

(Retiradas livres)
Depósitos a prazo fixo

Prazo mínimo de 6 meses 5,1/2%
Prazo mínimo de 12 meses 6%

"

Depósitos de avieo prévio
Aviso de 60 dias. . . . . . . . . ... . . . • . . 4%
Aviso de 90 dias . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,1/2%
Aviso de 120 dias '. . . . . . . . . . 5%
- CAPITALI,ZAÇÃO SEMESTRAL

Abra uma canta- no "INCO" e pague com cheque

PISOS PARA. BANI1EIROS, ROUPõES
(Cõres firmes) I

'

Rua São José s/n.o Caixa Postal, 1�
End. Tely'r'. "TEXTIL"

G A SPA R STA. CATARINA

Farmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES PIRES
Grande variedade de reméd ios e drogas - Avia Re

_"- ceitas com pro ntidão e cuidado --.
Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar

Marmoraria - Serviço de Túmulos

Fi�ueira - Gas-par

Consul-

�--

IDU'BTRIA CERAIvIICA de Bylvto João Zimlnerma11l\
Rua Prefeito Leopoldo SchJ;'amm sino. - Te1. nr. 11

'

Caixl\ Postal, 32
GASPAR -;- STA. CATARINA

1'ELlfA� FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA.

COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

CUMIEIRA

)

."�
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PARA 'SUAS '''AJ'{GAS
Í

.
-

'I, ,EElj<COM��D�S�< p r e Iram a

(;' ......Transportadore Wolfram L tda.
MAT.ttlZ;: 'Blumenau=Alameda Duque de 'Caxias, 166, Fone 1379 --::- FILIAIS: Curitiba- Rua J050 Negrão, 1683; �oneEm, São Paulo: Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96655- No Rio de Janeiro: Avenida Preso Vargas, 3440; Fone 431399.

AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar
SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

r -

PELA SOCIEDADE
===

ANIVERSÁRIOS - - Carlos-do Ruth Fonies.,
Fez anos ante-ontem, dia Dia 4--A, sra. d. Walki-

27, a exma. sra. d. Gertrudes ria M. Fontes, digna consor
Wehmuth, viúva, do. saudoso te dó dr. Laura B. Fontes,
conterrâneo CarlaI lVehmlllh. residente em Maringá.
Fazem anos: VOZ DE GA SPAR [elici
lJoje-O jotem Sani Do- ta cordialmente os anicersa-

nald da Silva, compelenie rianies,
e aiiro [uncionôrio do cartõ- ---00---
rio do Registro Civil e fabe- FALECrMENTOS
lionaio desta cidade. Após prolongados sofri-
Dia 31-0 sr. dr. Laura mentos, .faleceu domingo úl

Barbosa Fontes, advogado timo em sua residência nes
conterrâneo residente em Ma- t.a cidade, _

o sr. Joaquim
ringá, Estado do Paraná; Naumann, pessoa muito po--·0 inteligentemenino Ruy, pular e estimada pela sua

filho do nosso amigo sr, Vi- bondade e cspíri to jovial e
tório Zimmermann e. de sua prestimoso.
digna espôsa d. Edla Zim- Nossos pêsames à família
inermann; enlutada.
Dia 2 de junho-O sr. _A

mõndio Spengler, conceiiiuulo
comerciante aqui estabelecido.
-A meninaRaquel Maria,

filhinha do nosso gerente sr.

Carlos B. Fontes e de sua

espôsa d. Ruth W. Fohte,�.
Dia 3-0 garotinho Clôu

dia, dileto - 'ilha do casal
�

Oswaldo Schneider
, Vítima de grave acidente
automobilístico, faleceu trà
gicamente, na madrugada de
ontem, o sr. Osvaldo Schnei
der, cidadão vastamente re

lacionado em Blumenau, on
de residia. Funcionário do
Tabelionato Nóbrega, e dos
mais diligentes e zelosos,
grangeara a simpatia geral
pela maneira lhana e solici
ta com que atendia as partes.
Registramos compungidos

a dolorosa ocorrência, que
rouba violentamente da so
ciedade blumenauense um
dos seus elementos de gran
de valiá, àpresentando sin
ceros pêsames ao sr. . José
E. dos Santos' e espôsa,aqui
rC'sidentes, cunhado e 'irmã
di) inditoso extinto.

GENTILEZA
-O nosso prezado con

terrâneo sr. Pedro Zimmer
mann teve a gentileza de
nos agradecer, em atenciosc
cartão, a nota que êste se

me nário publicou quando de
Rell aniveri'ário natalício.

Correspondência
Em atencioso ofício, eruu

ado de Florianópolis, o sr.

Jdil Rebelo comunicou-nos
ter assumido, no dia 3 de
corrente, o exercício do cargo
de Delegado Regional do Inst.
de Apos. e Pensões dos Em
pregados em Transp. e 'Car
gas (IAPETC), neste Estado.
Informou, outrossim, que o

dr. Rafael Cruz Lima é o Pro
curador do. referido Instituto.

Grelos.
-Da Associação Profis

sional dos
-

Economistas de S.
Catarina, de FpoLis., recebe-
mos comumcação, que agra
decemos, de ter aquela enti
dade obtido Garta Patente, e

da eleição e posse de sua pri
meira Diretoria e Conselho
Fiscal.

Departamento Juvenil do C. A. Tupíj
'A v I S o

Todos os jovens gasparenses maiores de 14 e meno
res de 19 anos, que praticam o fuleból e desejarem se
inscrever na categoria de Jú VEIV1S para adisputa do
campeonato de 1954 pelo C. A. TUpI, det'erão se apresenlar aos srs. vicente Schmilz ou Alvaro Corrêa, mú-

_ nidos dos seguintes documentos:
-

a) Carteira do trabalho de menor;
b) Certificado de Alistamento (quando já alistados);
c) Certidão de idade (na falta do doc. acima);
d) A utor'ização do pai.
As inscrições estarã(') abertas até @ dia 6 de junho p,v.

A DIRE70RIA
Gaspar, 25-5-54

2423

\...

�-..

DIV8fSÕeS
Mogk

(Bons filmes e boa pruJeção)

SECÇA O LIVRE

Amanhã, às 3,30 e 8 hs.:'
Guy Madison na grund&

produção de areniurus:
RIO SANGRENTO

Acomp.: Complementos.
-3a. feira, às 8 hs.
Volta à tela do Gine Mng/?'.

Clânool?-, -o.ciio maral'ilha, em:
O LOBO FANTASMA
-i-Trcminqo, dia 6

IV,! O J I iVlA (Portal da GLória)
Filme sõbre a. r,uerra com

o Japão, premiado como o

melhor de 1952., Filmado em

maravilhoso Tecnicolo T', OTn
Jol.a VVa'ViLc.
-Día29: O DIREITO DE,

NASCER

GineTOQUES' E_ RETOQUES
A diretoria da Soco Cul- .hando do indiferentismo dos

\ural e Recreativa «Alvora- poderes públicos.
da» prima pela inércia e o =-Olhando a limpeza pú
indiferentismo no "prossegui-' blica, vamos encontrar, neste
monto das obras de constru setor, outro problema que
cão de sua imponente sede está a reclamar maior a.te.nsocial, Há mais de quatroe cão por parte da adminis
meses que os serviços foram tração municipal. Embora
interrompidos por 'falta do falte a necessária cooperação
rnadeiramento superior. En- lo povo para a preservação
quanto o tempo encarrega- da higiene. nem porisso de
se de estragar o que já es ve a Prefeitura relaxar o
tá f.eitõ, de outro lado, o serviço de limpeza das ruas
-::ontinuo aumento de preços j logradouros públicos. MuiLDdos materiais de construção '10 con :,rário, deve intensifi
encarecerão, por certo, err cá-Io e fiscalizá-lo, aplican
muito, a grandiosa obra. St . io aos recalcitrantes as san
não houvesse dinheiro, vá 18 :iões previstas no Código de
1ue os mentores do clube Posturas. Chegou o tempo
-rusaseem os braços, mas da laranja bergamota, época-;OIn a disponibilidade eXIS' em que os pa.sseios se ('0-

Cl·n-e S�ente no Banco, os assoei brem de cascas da popular . ._ ãO
sdos têru._o direito de clama' «mexeriqueira». Vejamos se Hoje, às 8 haras:
contra esta situação, que po- alguma medida será adota- Um filme de' terror e de
lerá leva.r ao fracasso o maior da para

-

impedir a sujeira sensações eletrizonies. BORIS
3mpreendimento social de de sempre e 'que tão mal KARLOFF em

Gaspar. Se persistir êsse la- impressiona os fora�eiios. O 'NI0RTO AMBULANTE
mentável desleixo por parte A postos sr. guarda sanjtâ- Acomp.: Jornal Warner
los responsáveis pelos des- rio, para o 80mbate aos ini- Censura: Até 14 anos.
tinos da � Alvorada», haverá migos d : limpeza! Preço: Cr$ 6,00'necessidade de uma reação v TRG1L10 -Dia 5 de junho:enérgioa daqueles que real-

A _ d
.

nto DILEA1A DE UNJA
-nente se interessam pelo pro- gra �Clme . CoNSCIENCIA
rresso da nossa terra. O sr, Arulrino Rodriques de

com Ginga Roqers, RorwJA�

--Digna da mais severa O�i�eira" reside:z:e .

em Porto Reagan e Doris Day.critica é sem dúvida a Ial- Sõo Jose, miuucipio de Pa-
ta de p�ecisão com' que a ranannai, Estado do Paraná,-

-

d
.

t 'd' d'" Inossa Prefeitura de! ermins aqra ece, por ln ame to ('3.C

o alinhamento dos prédios jornal, o.o.s dislintos: bon
nas ruas da cidade. Como dosos amujo« srs. Joao Mau
se não bastasse a sinuosi- ricio dos Santos e Sebastião
dade que se observa em tô- Boaventur� Santos, �esiden.ia a extensão ds rua CeI. tes na prata de Armaçõo, mu
Aristiliano onde as edifica- nicípio de Iiajai, as oi: n
cões se co�serYam em linhas ções e delicadezas

recebidaS'jdiversas uma de outra, vêm manifesta.ndo, ainda, seti a-.

1S autoridades cOInpetentes grado pelos b;Los can.los cxe

de estabelecer novo [-'lano culados por esses dOlS e:x:ce- =��;;;:;;:;;;:.;;;_;;;_�;;:;;;:=;;:;:-,=-;:;,��-.,-=
!),rtanístico para � rua São lentes moços, de quem há-de

d d Leia êste jl1rnal!JOf"é, qual seja o de torná- gual' ar sempre �lma sa.u .asa
-Assinatura: Cr$ 50,00la mais estreita. e grata recordaçao.

.

Pondo em prática sua ori- Armação, maio de _11l1!!19�5�4�'�IIIiIII!'l����������I!!'��ginal idéia, o fiscal começou II� �'

por mandar avançar o muro; I

fronteiriço à nova residência
do sr. Mansueto Testoni até

I quase ao meio da' rua, pro
curando alinhá-:lo com a úni
ca construção a.vançada que
alí existia. O sr. Prefeito fez
vista grossa para a gritante
irregularidade, Esperamos
que a colendl1 Câmara dos
VereadoreEl, inteirada que Fabricante :-
está dessa e de tantas ou- ALBE,PTO FRITSCHEtras «mancadas» do conspí-

.- _ _ _ I?UO fi�cal, protest�e, "cont�a Caixa postal, 30 End. Tel. � Lacticol»este e�ta?� de co��·mo, po�s
I RUA DR. NEREU RAMOS .do contraflo 08_ seus repr�-I GASPAR Sta. Catarina ::sentantes estarao compartl- fi8Z a; 2 S _d ZCi&$Z:a;a&!4W :azz::M!&til WZi&i ii ,h!W _g:ÜãiJiiÍ

Pe Iro

A produção é feita para
o homem :e não o homem
para a produção. (P.D.C.)

AUX. TRAT. SÍFILIS

IMPUREZAS 00 SANGUE?

UIXIR Df HU6UflRA

LACTICOL
Marca de Garantia

Composto de ca.seina
para pinturas em geral.
COLA A FlUO PARA MADEIRA

PRODUTOS DE QúALIDADE COMPROvADA
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