
Direç.ão :

�no I
�-=-====

I-IELIO I"ON'I'ES (ior8R.6ia : GAIU.Oll B. F@N'l'ES

GASPA.K '(f.:)anta Catarina) -. Sábado. j; de Junho de 1954'-
_:�����--------------�---

Núm. H

Unamos esforces, govêrno e povo qasparen
ses, para construirmos loqo a l'!Iaternida_de
OBRA DE GRANDE ALc��eE SOCIAL-TRANQÜILIDADE E CONFORTO DAS NOSSAS ESPOSAS - O ASSUNTO NA OAMAR�

DOS VEREADORES PRIMEIRO PASSO PARA O HOSPITAL
o e�abekcimen� que,derlli� dificu]� aOh�nçãorá-I_'������_'���������__�������������������

momento, a nossa cidade pida de suas certidões de

.màjs necessita. é, cert_tmen- idade.
_

' A chapa do PSD A GLO'RIA DE P'IO Xte u'a maternidade, tao boa A construção da mater:..·
•

"

.

q�anto possível.. A �j-)u�l si- nidade não é dificil. TeI?os de San ta Catarina Em .imponente ;er�ônia, 1 e pela expansão da religião
tuação é demasiad ) incomo- terreno adequado no hauro Em Convenção encerrada que teve a assistência oe cêr- cristã, com á .autoridad? de
da e dispendiosa: As mães

I
da Farroupil�a, que breve� dia 29 p. passado, foram ho- ca de 350.000 fiéis, o papa Nssso Senhor Jesus. Cristo,

gasparenses serem obrig.adas I men l_e. a Prefeitura receberá�mo]ogados os seguintes no- Pio XII, no dia 29 de ma- ·dos benditos apóstolos Sãs
a dar a luz aos seus filhos

I
da União. Por certo que ha-] mes para concorrerem às io findo, proclamou SANTO Pedro e São Paulo, e. com

em sua residência (o que verá o maior interesse de eleições de 3 de outubro o bem-aventurado papa Pio a nossa própria autoridade,
muitas vezes não é possível), parte do nosso povo em ge vindouro: X, ft:>.lecido em agôsto de decretamos e declaramos San
ou transportando-se para ral: devemos, ainda, solicitai SENADO - Nereu Ramos 1914, e que já realizara mui�- to e inscreve�oe como �an
Blumenau onde se internam o auxílio dos govêrnos fede- suplente _ Francisco Gallotti. tos milagres. . to o Papa PIO X no LIvro
€Ul algum {;OS estsbelecimen- ral e estadual, que não po- CÂMARA DOS DEPU- Destacara-se em vida pe- dos Santos, e ordenamos que
tos daquela cidade. Desta I derá Sl r negado. . 'fADOS - Nereu Ram03, A tí- la sua exrema humildade e essa memória se celebre em

,segunda hipótese está resul- Na Câmara Municipal o lio Fontana, Paulo Carneiro, profundo amor aos pobres. 25 de agôsto, �a 19r�ja Ll-
tando que muitos gasparen-I assunto já foi ventilado, ten- Aderbal Ramos da Silva, Or- De filho de um carteiro de niversal, com piedosa mvoca
se� -E'enão a m�.i?r. parte- do o Yeread�r �r. �arlos B lando Brasil, Joa'9uim Fiuza, aldeia, � .alvo agora da mais ção, em todos os anos vin
deixam, contraditõriamente, I Font�s., em indtcação de SU.í1 Ramos, Ivo d'.Aqull1o,Leober� I p�ra glória a que pode as- douros>.
de ser gasp:uenses;_,porquan-I �ut.ol'la, apontado a necessl'! to �esl, Serafim Bertaso eAr-] plr�r um ser humano.

�
Cumpre-se a palavra de

to, nascendo em Blumenau, dade de resolver-se em breve" quimedes Dantas. Eis as palavras com que.=m Deus: Os humildes serão e-

1ú, .de acôrdo C?ll1 a lei, s�o com a ajuda rl,0 Estado, o I ASSEMBL�lA"--,LEGISLA- latim, �, S o papa Pio, XJI xalt�dos. Para aSus maior
registrados e ficam senco momen toso problema. 'I TIVA

- Antônio Gomes de AI-I elevou a honra dos altares gloria! ,

blumenauen.�es, :) que, .não .é I �\gLlf�rdem?s\ P?is, as prj� meid�lLe.nQirV�rgasFerreira, o Rapa Pi? X:, \��e�a vitória � último pontífice ca-

de�'(}ourO,GVl�e�1leml'nte;m\? meiras pI'Ovld.enclas. Aqu: I Ivo SIlveIr�,�hguel Da�x, E-I ela �antís�lIiía rrll1aade� �e-I
nonizado fora-o há 21\.2

to ao contrário, mas ena estaremos, o Jornal e seus dmundo Ribeiro Rodrigues, la exaltação da fé católica anos.
.

.

coastrangimento porque tais dirigentes, c,o� os nossos

I 'Valter Tenório .Cava]ca�t�, I
'

registrandos sao gasparenses mo?estos préstimos para co- Jorge Barroso Fllh?, ElpldlO ESPEI HO POLI'TICOde jato, apenas tendo nss- loca-ros, prazerosamente.eru Barbosa, João Eloi Mendes, .

_..J
.• • -a •

ciclo, eventualmente, em ou- prol da coletividade gaspa- Firmino Cordeiro, Lauro Lo- AlAIS um partida realiza- Coü'!,-:-rompera com S.€XCLa.)
tra cidade, o que, por isso" rcnse. cks, Hilário Zortéa, Prot.ó- rá a sua convenção: E o.PSP, �e"!Lllra-se .do _

cargo de se.erG-
.

V'
.

J' B h' .lo sr Adernar de Berres eue lêrio da Vzaçao, renunciara
genes ieira, ose a la' .... .., , di i'

.

n, ]
-

Bitt . t E '1' anuncia-a para o dia 19 pro- ao seu cargo no ire orio e,

R b Estrada de Ferro .� 1�_pmB�tat 1 entcuFur, ._;phda- ximo na capilal do Estado ajinaL, afflslara-se-: definili'IJa-.

OU O na CIO I encourt, rancisco e <

_

'
• �

•

J nDN E t . 0-_
'-! N 7 J

-

G . ;Vao sabemos ainda querulo mente (l(a LJ • S � seu !}elJ
N- b (

.

-l d' b d oouza eves, l oao ornes. , '..1 • IJ . 1ao; roii o no sentido que e maltratara- srn os os e-
1 C C'I S ldi se reunirão as rlelegaç®es mu- l@ tena Sl(1,O ap.uluo pe es

lhe dá a lei penal), ao que tfntos, embora um deles se-d
le

S ampos,V l�l.OS TPa dmg mczpais do PDC e PRP companheirfJs do direlério, n(i.F
t h

.

1" d d b D (\ ouza, a erlO eo oro" "d -1 t 1./'nos con� a, nunca ouve na ,Jl a 1;1Ja. o e um raço. €-
n Alf d eh H' sendo pro1Jávd entre-tdnlo qne qEteZa Cl �ue, que flml!lrm se

I' d d F S e I .

d' d h uomes re o erelll e- ". . J Df',:stra a
.

e I erro . ata- pOIS ISSO, espac ou -os pa·], p.'� t O C '1 o façam até e fim dêsle mês. deslzgetram do ParÜu€}. "11: lm,
rma. O qüe houve foi o furto ra a' cadeia de Blumeu.au. ��o d

el_X:0 o'p . slliF".al; uJn �a, -O PSD e !9 PTB jorma- uma autêntica deb«nlÍ€u/e.t.
d I t 'II I d' S '

t d 1 1." re enco oy I no, oao ,.; . . L ,i' -. Je a guns 1'1 103 SO tos eI- nu. que o sargen o e ega- T" t' 1 t p' p� 1 P
.

rao juntos na dlsout(it dos Fa ta-nos con" zrmaçtl@ .a nf!)-
d ( h d d ") d

- 1 ]"b i:!.S 1vaie Ires, o.u o reI"',. ,

I
' .

f t' 'txa os ou a an, ona os!' ao o l' ao saile que a eI prOl e

(" t 4 ." ) mandatos de
.

senadores e de- tWUt por
-

@h.e msuspel a.lo d t '11 f' l' t \_.Ion. na a. pugma ..ngo os fI lOS IXOS Ué) ngorosamen ,e o menor cas- putados federals. O cftn(!Üdato' •

Bdita Estrada de Ferro. tigo corporalv! Ou' quiz lou-
�

ao Senado pelo PTB será (1 LOCaIS � . f@ves
.

O feio crimc- impressionou var· se no seu colei!:a do �io, Não Cremos ! ,';r. Saulo Ramos. Candidatos
Vl'vamente o diretor e outros o polícia-monstro que assa- à Câmara: Srs. Saulo RamfJs, FINALMENTE tive:rélm
altos funcionário'3 da mesma, sinouNestor Mureiran.. Há rumores de que o pré- José de Lemer Rodrigues e in;eio 08 serviço:l!! do etllmlêr-
que desenvolveram ativida- O inquérito prossegue, e. dio do BariCO Inco não será Rodoljo Tietzmann. Para e to do calçamento, à rua CeI.
de admirável e incansável ninguém sabe até onde irá. inÍciado em futuro próximo. Senado a chapa do PSD fica, Aristiliano, os quais vínha
durante alguns dias para pu- O que se.�abe é que as au- Não pbd�rnos �cre�ltar, por- pois, constituida pdr�)S srs, mos solicitando por estas conir os culp8dos, de tal ma- toridades da Es1rada espe- q�a.nto nos, des.te Jornal,o�- Nereu e Saulo ltam.os, sendo lunas. Sabemos q!le o sr. preneira que o castigo servisse l'am desvendar tôda a hisló- v.lIno� do próprIO sr. Ger:e- I

sens suplentes os S1'S. Chice feito muito se esforçou pau
<te severo escnrrnento aquem ria do furto dos trilhos, ,'e- s�o �ms� um dos seus prlll- Gallolti e Rodrigo Lobo, res- conseguir Oi operários corn
porventura ainda pretendes- vendo o seu trabalho ser co' Clp:illS dlretores, a promessa oecti1.'amente. petentes, que, procedem <!le
se «avançar» no património nhecido no Rio para que lá formal �e, �ue a.s obras Ado' -O Qú R houve, na reali. Itaj'aí. Dentro de poucos dias,da Estrada. E neste SeU pa- saibam que aClui nõo se dor- novo edlflClO tenam rcomeço úCLde, em Joinville? Noliciet pois, tôda a rua deverá es
triótico p:zopósito foram ma- me na defesa, dos sagrados err; julho dêste ano, NO MÁ-

um órgã,o do PSD que f) sr. tar com a sua paviment::tgnificamt;nte újudados pela interússes da N3Çã0! Nem o Xll\'10
..
Isto nos asseverou JOã0 Colin, zangado seriameTit- ção nivelada, desaparecendo,

autoridade policial dlsta Cl- fato de um dos acusados o sr. Lms durante a entre-, (e com ° governador do Es- m'lsim, as depressões que f(dade, que, para demolliltrar: (aliás, aquêle que tem o 1>ra- vista conc6dida à« VOZ pE
J

fado por causa da eleição da presavam a água das chu\'[s
a. sua compreensão da neces- ço defeituoso) ser pai de GASPAR», a qual pubhca- dirctoria e conselhos ela Em- incomodando os pedestres e
sldade de segregar os peri- oito (8) criancinhas, sem mos na edição de 13 de prfsul,oujos novosmembrQs não dando péssima impressão elo
gOS?S elementos do convívio recursos, ;preocupa tão justas março p. passado. eram do agrado elo referida (Cont. na 4a. página)

,

BOCial, preparou um flagran- pessoas. Os trilhos, para eles, Por isso, achamos sem fun- ---___:
..::__----.--------------

te ... mais de 48 horas após apesar de enferrujados, ou d81TIt'nto o boato, não lhe A PIADA. D A_ SEMANA
a prisão (que não fôra em

I
assim Se tornarem, pelo não dando crédito. Entre h pa- N d d f' i)

f1 . ;Ulua ro a e ca e ...
. agrante), visando frustrar a funcionamento da Estrada, lavra empenhada daquêle _ _ Você já sabe que o Chefe da estação da,Estrada de
conces�ão do haúeas-corpus I são muito mais importa�tes. il ustre ba'l1quciro,. e o vago de Ferro emGasparjoi aposentado com todos os vendmentos?
requendo pejos pacient.es. LOkO, o furt.o d'os dItos, rumor, de procedência inéer- C

'

?
A ". - ..lama ass�m .

. nte1'iormente, conforme c01'- por tais indivíduos desclas- ta, não poderiamos mesmo

l
- Pul:S é, há mms de trinta anos qLLe êle foi

r� «à boca l)equena» pela sificaJcs, será devida e exem- deixar de p.referir a primei- dC d d
1: nomea. o ...

l,,� eí a enérgica. autorida- plarn;lente punida t ra, � clarqt .
..;:_;.__------....,..--'----�,.-----_.,_--
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Prefeitura Municipal de Gaspar Farmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926) �·:tii."

-1

Farmacêutico: ANFILÓQUIO NUNES PIRES
Grande variedade de remédios e drogas - Ayía �
_ ceitas com prontidão e cuidado-

Edifício próprio - Praça Getúlio .Vargas - Gaspar'!

Balancete da Receita e Despesa Orçamentária referente ao mez de abril. de 1954
Código Receita Orçamentária Receita

Anterior Do mês
RECEITA ORDINARIA
Tributária

a) Impostos
O 11 1 Imposto Territorial �,-o 12 1 Imoosto Predial 43.312.00
O 17 3 Imp. s/Indo e Prof. 121.051,00° 18 30 Imp. de licença 97.006,00O 27 3 Imp. s/jogos e div. 160,00

b) Ta-xas
'

1 21 4 Taxas de expediente 368)001 22 4 Taxas, c/jud e emol, 402,002 23 Lt Taxas de fisc.e serv.d. 9.330,001 24 1 Taxas de limpo púb, 3.624,00.'
Patrimonial

2 02 O Renda de capitais 2.200,00
Receitas diversas

4 12 O Receita do cemitério 832,004 13 O Quota prev. no art.
15 § 2'. C. F.

4 15 O Quota prev. no art.
20 da C. F.
Receita Extraord.

ti 12 O Cobro da div. ativa
21 O Multas
23 O Eventuais

Despesa Orçamentária' t 'Despesa
.Anterior Do mês

Cr$ Cr$ .

Discriminação do saldo:
Em Banco CrS 64.099,10Vinculado 'c 60.000,00Bonus l> 45.000,00Cófre • 18.382,50

» 187.481.60
Gaspar, 12 de maio de 1954

Dep. de div. origens
.

Saldo provindo de 1953

Verba O
Arlministração geral

Verba 1
Ex. e Fiscal. Financ.

Verba 2
Sego Púbica e A: Social

Verba 3
Educação pública

Verba 4
Saúde pública

Verba 5
Fomento .

Verba 6
Serviços industriais

Verba 8
Servo de Util. Públ.

Verba 9
Encargos diversos

Dep. de div. origens

Saldo que passa para

Registro Civil
Faço saúer que pretendem .

casar-se:
- Irineu Bergamo e Maria
Terezinha Deschamps, sol
teiros, naturais dêste EstadoTotal

G de residentes em Poço ran e.

Êle lavrador filho de Antô-, ,
.nio José Bergamo e d. Mana

I" Flausina de Souza. Ela, QO-21.185,00 21.18;),00 méstica, filha de Norberto e1.006,00 44.318,00 d Adêlia Deschamps (edital6.919,00 127.970,00 n: 1651).'7.]70,00 104.176,00
=-Edwirges Renci e Rosali-.60jOO 220,00
na Nicolleti, solteiros e ria-

80,00 448 00 turais dêste Estado. Êle,
,

operário residente em Blu-126,00 528,00
mcnau, filho de Narciso Ren-10a,00 9.430,00 .

d O '1' C t l' l' ElaCI e .. ti la· as 01111. :J ,-3.624 00
d é' id t G s

'

om stica, resi en e em a-

parinho filha de Valentim2.200,00
e d. Frida Nicolleti (edital Dê preferência ao que é gsparense!n 1652) te-nos sem compromisso.880,00 =-Llgório Ferreira e Líd�'1 �_�._:_=.� ------------.6 4 ]7 t;,46 40 Sehneider, solteiros: naturais

����������������������
�,- 17.54, ° ..u,

dêste Estado e residentes à �

Margem Esquerda. Êle, o-pe-,- 100.000,00 100.000,00
rário, filho de Antônio Ri-

10.35840 cardo Ferreira é�; M�ria6.80l,60 3.556,80 .
, D'· nl d 't filha1.852,60 911,50 2.764,] O 18.S. n a,. ornes l�a,

r d9[.600 475 00 1.431 00 de L�udehno �c�nelde .e .==� "

Amália Coradini Schneider287:895,20 159.18�,70 447.Ü78,90 (edital n. 1653)3�5,20 3.961,10 7.716,30 -Valdemar Gebien e Agaths291.65_0,401õ3.144,80 <454.795,20 Krause, solteiros, naturais

13il:.7g3,50Idêste Es.tado."e residentes
539.578.70 em BelchIor. Ele, lavrador,-

filho de Gustavo e d. Ara
Total Gebien. Ela') doméstica, filha
Cr$ de Pedro. e- -d, Luiza Krause

(edital II., 16{54).32.890,70 12.307,50 45.198,20 Se alguém souber de algum
impedimento, cp intui-o na

9.295,DD forma da Lei.
Gaspar, em 3-6-1954
Edmundo dos Santos

Oficial do j Registro Civil

--------------_.----:---_'
Marmoraria - Serviço de Túmulos

F·
.

. C"i sr-ar19uena - 7f'_'J G.

-,-

w
�_,.--

CLAúDJNO CARDOSO
..(Administrador do Cemitério Municipal.

- x X x·.......-----

Executa com perfeição, critêiíO e rapidez to-'
do e qualquer serviço concernent� �ftO ramo, Preços.
desde 500 cruzeiros. Suaves condições de pagamen-
to.

Consul,
-,-

.48,00

LACTICOl..
Marca de Garantia

Composto de caseína
para pinturas em geral.
COLA A FRIO PARA �.1ADEIRA

PRODUTOS DE QúALIDADE COMPROVADA

6.600,00 2.695,00

Fabricante:
ALBEpTO FRll'SCHE

Caixa postal, -30 -: .. End: 'Tel. ',« Lacticcl>
RUA DR. NEREU RAMOS

GASPAR Sta. Catarina

2.374,00 4.429.0.0 o

('
\ t) ..

-·r _

........!1
TENHA tAlUS UM ,: /'

'l;'�'\ ;' I
RAn 10 C-E EM CftSI! �� J

2.055,00

42.282,00 17.730,00 60.012,00
16.922,40 8.132',50 25.054.90

50,00 ,100,00 150,00
1 . .600.,00 2.297,00 3.897,00

8ô.355t30 130.451,30 216,806,60

25.321,90 4.773,00 30.094,90
214.396,30180.541,30 3fJ4.937,60
5.185,00 1.974,50 ,7.159,50

219.581,30182.515,80 402.097,10Maio =187.481,60
589.578,70

Dr,Clál1
..

(dio .

Bcdusahi
Cirurgião-Dentis ta

Trabalho Eeinerado e Garan
lido

Preços Módicos
Consultório:

Rua CeI. Aristiliano Ram()�

TECELAGEM
"T A N G A R A' "

; de
Irmãos Senioe, & c.«

IFábrica de Tecidos e Sacos
de Algodão

End. Teleg�.: "Tomqará '

Rua Nereu Ramos
Gaspar - Sta. Catarina

Um ródio �n �õo pode otan·
der os pt Jfsrêr:ciC1$ d" t::.do
o fomilio. Re,olva O .r·')·blemo levcndc pcrc CCS(�
mais um r6dio G·E, �st;.>
modêlc prol'orcio.na j0C�p'
ção mundi(j�, CQí"fl incornpa·fóvel sororidoJo.

'C'
Mo"ho If.A·2:l5 - O�O; ;;o;xCt
de ond.ss: elcanc« exc�pcic
no], 5 vélvulas C-E; 5 'CÔI'e'S
diferentes; elegante nóvel.

VENHA VER

OS RÁDIOS

IH 19521

Sabino B. dos Santos-Contador José Aberict-Tesoureiro
Julio Schramm-Prefeito

TOSSES 1 BRONQUmS I

VIUO [REOSOTlDO
(SILVII.A)

GRANDE TÔNIOO

INDU'BTRIA CERAMIGA de Bylvio João ZimlI1ermann 1Rua Prefeito Leopoldo Schramm slno. - Tel. n:r. 11 Caixa Postal, 32GASPAR - STA. CATARINA
• Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e.tijolos curvos para poços .FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM

RAPIDEZ

1'ELRA::s FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA.
COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

CUMIEIRA

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A. Tupí I
CASA PAULO

Vitoriosos'�i()S "índios" em ambas as cate- WEHMU'rH Ltda
gorias n- J encontro de domingo último,
na B3 .rra do Rio,frente ao Tiradentes

.:

prerar..ando-se para o cam-I vencida pelos <indios » pelo
peona ,<li da L. B. F., que se <score s de 4 a 3 com gols
ápN ..dma, os dirigentes do ,I de Ninha (2), N�na (de pe
T(t;pí resolveram submeter as nalti) e Tuta. O time tupi
(,;qUÍpes' de ,

t�tulares e aspi-! en�e formou �om: Fleck(de
)'antes a var�as provas, pro- pOIS Aldo), Vicente e Coti;
(Curando, 'assim, sanar as fa- Walmor, Pevi e Zeca' Aloi
lhas mais acentuadas do seu sio, Antoninho, Nillh� Na-
',conjunto. Com êste objetivo na e Tuta.

'

,é que os alvi-verdes acerta- Fleck, que vinha claudi-
,ram um. <match » amist?so cando no arco, sofreu ligeira

===========

,c0!ll o Tiradentes, da LIga contusão, o que levou o téc-
. Itajaiense, e que te:,e por nico-Lino a substituí-lo por
'local o campo dos tiraden- Aldo. Este saiu-se airosa
. tinos, na Barra do Rio. mente de sua difícil tarefa-

Na preliminar os gaspa- apesar da exagerada desen:
[enses. colhe�am difícil mas voltura com qOue se lançava
-merecido triunfo, pela con- à bola. Anteninho satisfez

======-=====

.tagem �i�1Íma: 1 a O. Den- plenamente o que dele s� PARA O SEú SEGURO
, .tre 0.8 vanos elementos. nov�s esperava, enquanto Tuta DE VIDA PREFIRA

<Q11ll.e Jntegrar?m � equipe de mO,strou qualidades para 0-. "A'--' Eq'u'}'ta"tl'va"'reservas d? ru��" destacou- cupar com exito a ponta ca-Í ,

se ° z�guelro BeIJU. com uma nhota do esquadrão bügrino.
,catuaçao s??erbl't. Os demais integrantes do i

1

A p+�rtlíJa entre o� : qua: I conjunto al:i-verde atuaram eriçâo destinada ao pagamen-I����������������_!I!!I!P-��

,�rJs titulares também f01_ com regularidade, to de luvas e ajuda de custo 1
,

. ,I ao referido atleta, eximindo) I d trí T t 'I G o A
.-"Noticiário esportivo. local assim, o clu��e ê� qual��er 11 u.s na ex 1 a.spar'D, .

A
"

"

onus com o engajamento de
TECIDOS l!'b'Ll�U/)OS DE ALGUDÃO

IR C? .TUPI A LAJES? Ia contratação do atacante mais esse craque em suas

,__Df3 dirigentes do «jlldio» Tuta, ex-defensor do Cerâ- f Ieiras. '

- �·x - -

agUardam o pr�muncramen- mica�. C., da cidade de _:_O técnico Lino estaria TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS

to d? InternaCl�maI ,E. C., Criciuma. inclinado a deixar o TupÍ
da ?lda?e de Lajes, para a. -Também Itfuho, o efici- para atender tentadora pro-

LlNDAS PADR.0NAG'ENS ()

,reah�açao ..

de uma ou duas ente guardião que por duas posta do Tiradentes F. C.
partidas alí, temporadas defeudeu com Para sua permanência na di- PISOS PARA BANHEIROS, ROUPÕES

:' 00 �.' destaque a meta do Vera reção esportiva' dos «índios»
-

(Côres firmes)

-�m VIsta da bo�-� l,ID-1 �ruz. será contratado pelo o citado preparador teria Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19
pressao causada no prélio de 1 upí, tendo j-ara tanto um exizido maiores vencimentos End. Telgr. "TEXTIL"
domingo último contra? Ti- grupo .de a�soci�dos-s�b a o �que, peremptoriamente: G A SPA R STA. CATARINA
radentes F; ,Cj." de Itajaí, o uncratrva do, �3r•. Angelo Soh-II�e foi negado pelo conselho

p. . . TUpI interessou-se pe- rarnm, promovido uma subs- duetor do clube. �iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi:==

- !
�,��������.��-�-�������������������������������������������

Não perca sua elegáncia

por causa do inverno:

I agasalhe-se elegantemente com osmaravilhosos artigos.
Rua Dr. Nereu Ramos sn C ASA B'UERGERCaixa Postal, 2 Telefone. 14 oi"\. '

Gaspar - Sta. Catarina
Ültimas novidades em casacos, tailers e bluShs

recém-chegados do Rio e São Paulo, além '

de lãs em metro, xadrez e lisas.
Fazendas - Louças - Ferra
gens - Armarinhos - Se.
cos e Molhados "- EX1)Or.
taçõo de Cereais> 13 A fi IW/t o

denie - Serraria c alinha
mentos - Revesuledore:
da Standard Oil Company

Casa 1 Buerger
Rua 15 de Novembro, 505, bem no coração da

, cuia de
- BLUM ENAU '0

IMPUREZAS DO SAN.GUE?

UIXI,ft'Df nU6UflRA
AUX. TRAT. SÍFILIS

Oficina Técnica "Blume"
de J. J. MÜLLER

Limpesas, Consêrtos e Rstormas Gerais em Máquinas de,
Escrever, Somar, Calcular e Duplieadores

Rua 15 de Novembro; 1300 - BLUMENAU - Fone, 15/1:
Melhores informações na redação desta jornal

r �;

ATENÇP1.0t 'Ainda durante o mês de Junho

As CASAS PERNAMBUCANAS
,.ii

ia ii' e. _

CONIINUARAo OFERTANDO SEU GRANDE E VARIADO SORTIMENTO COM DESCONTOS EXCEPCIONAIS.

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

RETALHOS _.BONIFICAÇAO DE 20, 30 E 40%.
, _"

PREVINA-SE CONTRA O FRIO, COMPRANDO AGORA NAS

CASAS P:ERNAMBUCANAS
... PREÇOS ALUCINANTES

l'vrAIOR DúRABILIDADE -- PREÇOS MAIS BAIXOS - CORES INDESTRUTIVEIS

f ,

I

I
"

....... """,:r-

� '�����, �..�:;:&,

,,'���,_:� são os quulidodes" dos!iecidos marca «OLHO, das

Casas Pernambucanas
Filial em BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 563 -- Filial em JARAGBÁ - Rua Getulio Vargas, 184
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Transportadora Wolfram L tda.MA1J:tlZ: Blumenau-AJameda Duque de Caxias, 166, Fone 1370 - FILIAIS: Curitiba- Rua João Negrão, 1683; Fone
Em São Paulo: Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96655- No Rio de Janeiro: Avenida Prcs. Vargas, 314ú; Fone 431399.AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andarSERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

a

2423

GOy8Tnador Iri118U .BornhausenDe passagem por esta cz- maternidade, idéia esta. �kJdade o exmo sr, Governador bem recebida pelo Gover�a/Irineu Bornhausen »isiiou o Abordou-se também a eon81�:Prejeiio sr, Julio . Schramm çõ» da. ponfe sõbre o rio ItaJ"'lt (- iuni E t "71'e eoe, eruao, a opor um- � iteram presenfes à r�dade rle mostrar-lhe o novo cepçao e conversaram dern�edijicio da Preleitura. cujo rudamenie com S. Exeia, oinauguração eslá prevista para srs: Rodo{fo Giiniher, Pre!i�o mês de julho próximo. As dente da Câmara dos Vêl'eadiJ'dependências do amplo e mo- res, f?�rlGs Fontes, vel'e'ldordemo prédio foram percorri- municipal, Revmo. Frei Ro.dos pelo chefe do Executivo que, vigário da Paróquia ,sr!colarinense que moslrou-se vi- Antônio B, Schmiiz, Lui;romenie encantado com a qran- Franzo i, Leopoldo Schmahdiosidade da obra. Anjilôquio JV. Pires, Ro.lolj;Nessa ocasião foram abor- Pamplona, Antônio BOl'1lhIlU,dados vários assuntos de re- seu, Fernando Krtuiss, Anl�levância para Gaspar, entre tu-i Venhors! e outras pessoalos quais a construção de uma CUJDS nomes nos escapam.

(,. M 1.ane 1 _a_og:\.(Bons filmes e boa projeção)

PurLA BOCIEDA-DE Locais ... Cont.de la. páginêfi.'
. ce ntro- da cidade, Pena é que---'-�-- -- -- --

não seJam aproveitados 01'ANIVERSARIaS I iabelião e nosso prezado cole- mesmos <calceteiros> para se
qa de imprensa, diretor de atacar logo o calcamento doFazem anos.'
J trccl -t t d ..

( ornal de Brusque», rccno res an ,e a rua prm-
Dia 7-0 estimado e com- Os dêsie semanário deseia- cipal, obra de tão prementepeienle clínico sr. dr. Abelar-

'nos aos jovens e distintos necessidade.do Vianna,Chefe do Ceniro d(
b L A)Saúde de Blumeruui e vere- 'Wl'['OS, com o rece en ace, PROGRA.l\IAÇÃO doador à Câmara Municipal de Im!..:�n;;�r�é�o;:!e /:'�Jf'���!�!l(J'fC ,_ Cir:e, Mogk pe,rsiste �l(pitoGaspar. S. Senhoria, pelo

{ '-"
," ".' -." �,�� ��I 1 de Iiciente. Os Iilmes exibidosexpresswo acontecimento, re-
+No dia 27 p, passado são, em geral. de má qualiceberá as mais efusivas feLi- �?nt,.atar.Qm casament� os es- dade, velhos e cortados. OE'citações de seu grande círculo �twdos jovens Am��osw Zen- «ntiquados e monótonosde relações,' �' on e fienata url�a, resi-

«br-�'est.s», .�rnero que até-A sria. Hercília, filha do ente� a,M<;trgem Esquerd�. as crranças ja aborreceramsr, Francisco Zimmermann; O notoo e f�l�().do �osso ami- constituem, quasi sempre, o-A menina Carmem, qra- ']0 sr, B0r:.�facw Zen�ron f
programa das quintas-feiras.CLOsa filhinha do sr. Aureli-

de .sua �sposa d. Maria, e a
. Nos outros dias, os filmesno Alves e de d. Alcionê Alves. noioa, fLlh�'ldo casal Pedro-
nEi?, são muito �elhores,Dia 8 - O jovem Bruno

d. R_osa SLoW.
E natural, pOIS, que osSchramm, correto funcionário Sinceros parabens.

freQüentadores do «Mogk- A Ch8pa"'Cont.da La c p àg , D I ver s õ e s
da Casa Julio Schramm e ENLACES estejam desgostosos. Já hou- Mario Tavares da Cunha
denodado jogador do Clube Realizam-se hoje os sequin- ve tempo em quc êsse cme- Mello, Antônio de Lara Hi-Tupí; ies casamenlos: ma apresentava ótimos fil- bas, Oscar Rodrigues da No-
-A sria. Aurea, filha do Do sr, Loiôrio dos Sanlos mes em tôda a semana. Por-

va, Armando Calil Bulos,
sr, Paulo Deschamps. ,com a sria. Érica Tzobe! de que, então, há-de agora tei- Lecian Slowinski.Pedro Kuss, Próxima semana:
Dia 10-A exma. sra. d. Souza; do sr, Pedro Nicolau mar em oferecer . .sõmcnte Manoel Siqueira Bello, Ivo A DAM:A ALEGRE

Tereza Heil da Silra, digna. Schmiil com a sria. Alrina <abacaxis=? E preCISO que a Müller, Hugo Roepke, Er- Um maravilhoso filme
espõsa do sr, Alfredo Nico- Vier; do sr. Alberto Schmiii programação melhore, Assim melindo l.argura.Orlando Ber-l musical. Produção de J. Ar-
lau da Silva, próspero loira- com a srla. Irma Veniuri, não pode continuar, sob pe- tolli, João dos Santos, Heitor tur Rank.
dor residegte em Poço Gron-

na de sofrer o próprio ci- Guirnarãeê' Alfredo Campos, FELIZARDOS DE AZAR
de (margem esquerda). VIAJANTES nema cujos especta lores irão Ricardo Witte, Fernando 0- Com os Anjos dá Cara Suja
Este jornal cumprimenta "Acompanhado de sua es- se afastando

�

cada vez mais liveira, José Paglioli, Olf'do Dia de S, Pedro:
lodos os amversariantes, de- posa d. Rute liftehmuth ,Fon- das suas sessoes, '

I Nóbrega, Osni de Me. eiros O filme ansiosamente es·
sejando-lhes felieidades. tes, re�r,!ssou de sua 1Jwgem I As SABOROSAS tainhas Régis, Benjamim Bittencouri. perado :

a CuniLba o sr. Carlos B.
t� ,,'

d Barreo José Boabaid Adal- O DIREITO DE NASQERFanfes, gerente dês te jornal, �o aprecla?as por to
.. �)s, L" ,cD R t f" , .

l tem aparecIdo com frequen- berto Tolentmo de Carvalho,
, u e ora a caprta pa- ,

A

Fl'
.

F '"T'l D: Cine Sa-O
ranàense em busca de tl'ata- Cla este ano. Apesar do se1J 1�·avlO erraTrI, 1

mJ:::lr J�S,t >
> 'd l preço elevado os vendedores orquato asso, oaquaTI Hoj e àH 8 h8,

meno pwa asna sau e,vo- ,

R' A" d F ' __
o

"1>11 '
•

I d D fa7,em bom volume de ven- 19O, rlln o eUUrl,.l mal Ginger Rogers, R07l0Ld Rea-
an o agora, qracas a eus,

C A

T' J' d S'l
,. _1

f 'lh' 1
'

das E não admira po"que orrea, lago ose alva ga'n, Doris Day e Sfeve Go-
ao convwlO ae seus l Ln lOS

•

,

, .' TI "t . d S'l T
. P' " '

inteiramente restabelecida, a carne amda e maIS cara. e "e�",? - �llJOS aI' a. ch, an, no nlme que const1L�lSomos de parecer que a ta- A
A
mdlcaçao 10 nof'lSO con- espantosa revelação dos Cf]-inha deveria sernpre ser ven- trrraneo. sr, Joa? dos Santos

I mES da secreta e tEnebrosaO'tilna Illiciativa dida a peso_, como acontece �;'m, I?O,IS, c�nfm:�)ar o que Ku-Klux-Klan:E
cm Blumenau, onde foi ta- Ja notICIara este Jornal, em DILEMA DE VIVIA

fi . concorrida reunião, I parando-a, solidamente, .pa-
t d' -

f .A

I belada a 12 cruzeiros por f?Cen e e ,Iça0, com re eren- •.

C(JNSCIEIVCIA
q,ue teve ugar domingo úl- ra a vida em sociedade,tImo, dia 29 de maio, no O Conselho diretor eleito quilo. Bom preço, não há ela ao seu nome, Por traz de uma cruz fla-
salão C�isto-Rei, foi funda- por aclamação, ficou) aSSIm

duvida. Se os g:asparenses Democl'acia Cristã na me,;an-te, escondiam-se roi-
do o CLrculo de Pais e Pro- constituid0: pudessem adquirí-Ia nessa Política lhares de cnmes hediondos,fessores do Grupo Escolar Presidente: Renato Wen- base, bem satisfeitos ficariam. O P.D.C. afirma a política Não é· uma história de 10«Professor Honório Jl,lliranda» dhausell' P Secrelário' Ju-

Tem a pal.avra u Prefeitura, como a ciência, a arte -e a anos e nem de 10 meses a-
S f' l'd d �

I
"

vil'l'tl(Je do Bem Co'mum, trás e sim, uma história atua].
,ua ma I a e e: ncre- .yra Ocy Schmitt; 2° Seere- Vende-se R.oda,'mo- v - Imentar a un'- t '

t" H B" T

d RECrTS/' a poZ:I';ca ,<;n.m Rigorosamente proibido pa·

mo en re os paIS ano: erta 9atrIZ h.rae- .==Vl a a aQ;ua, U 1. " o _t-

e os profess .

l' T .

S'l' I 4 1 d'A e."iudos ol-u'J'el,;"ol.I>" ,"em e·1;c;Ç;n- I'a menores de 18 anos.

ores para rea 1- mel'; esourelro:, 1 VIO Zim- c e metros (� mmetro, J o�, ,) J o ou

zar, da manei.a mais efici- mermann. Conselhe Fiscal: completa e em perfei.o es- cia prática ou sem principias No 'programa: JemalWar-
ente possI'vel t b lh R lf z· A t d 'p mOl'a·;s. Den'Iloc;a, tnmo' f,m, O ner Pathé ..

�

. ,o ra a o e- o lmmermann, man-'a o, para uma serrarla, re- o c. o o � v.�uC8tIVO; Promover uma dio Spengler, Sara Calil ço de ocasião. indiferentismo político como Preço: Cr$ 6,00
mtensa campanha contra a Vieira Doloreil Santos Kra- Ver e tratar com .0 sr, verdadeira traição ao Bem Dia 12: - HO.MEM DEJi'ermanência de menores em uss'

'

Bonifácio Zendron, à l\far- Comum, BRONZE, com Burt Lancas·lug::r�s públicos a horas Estiveram presentes à re- gem Esquerda. (1).D.O. oe Sta, Oatarina) ter e Sleve Co",hran.
_

prOIbIdas, contra a entrada união de fundação: Prefeito claras e expreSSIvas, disse
DOS cmemas, à noite, de Municipal, VijIário da Pa- dos objetivos do novel Cír- ESTE Ê O SEU JOHN A,L
menores de 14 anos e de me- róqUla, representante da Im- culo, que surgia nos termos.
nores de. 18, quando censu- prensa, professores do Gru- da lei estadual respectiva, O
rada a. fIta; -Evita�� a leJtu- po Escolar e p�:s e :r_nães d.e dr. Hf'lio Fontes, diretOrra de !IV:OS e revI�tas no- a�unos. A reumao fOI presl- desta «Voz», hipotecou a mcrvo,s a Juventude; P�omo- dlda pelo diretor do

Gru-I tegral Eolidariedadc do seu
ver por todos �s meIOS o po, professor Renato Wen- jornal ao Círculo de Pais e
bem estar da crIança, pre- dhausen, que em palavras Professores. .

4a. pagina

f·

NOIVADOS
Com a graciosa srla. Lilian, dileta filha do industrialista sr. WiLhelm vVichernresidente nesta cidude, contra�tau nupcias, no dia 29 de maioúltimo, o sr. Ciro Geliaerd ,

Pedro

Assinatura anual: Cr$ 50,00

ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.SCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OSMELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇÕES
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