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Reuniu-se quinta-feira, Manhã», do Rio, não con
no Cine Mogk, o diretório corefou com a inclusão
local do PSD para a escoo "seu nome na chapa organi
lha dos candidatos à vere- sada pelo PSD eatarinense
ança, na Câmara Municipal para a Câmara Federal. A
de Gaspar. Foram escolhidos credita-se que o desconten
'0s 9 se.ruintcs cidadãos: tamento do Senador resulte
Edmundo dos Santos, Sílvio lo fato de ter sido preterido
-Schmitt., Bertoldo Bornhau- na escolha para. a represen
sen, Melchior (Nelson)· Bar- taçª,o à Câmara Alta.
bieri, Paulo Beiler, Carlos

-

Maimrich, José de Souza, Resta o Futeból
Sílvio Schrernrn e Arnoldo
Deschamps. Os demais par
tidos ainda nada programa
ram nesse sentido.
Aliás, a calma por estas pla

gas é absoluta, embora possa
ser presságio de próxima tem..

pestade, eu a brasa adorme
tida de que fala o arguto

. conterrâneo ANUPI nas suas
judiciosas Perspeiitas (Lume,
de 13-6). Não quererá o sr.

mesmo, ANUPI, soprá-la no

monte de cinzas, dando, com
o seu Partido, a primeira
clarinada palra. a pugna hon
rosa das idéias, que é a pró
pria seiva da democracia?
- O sr. Paulo Konder

Bornhausen, entrevistado pe
lo «Jornal de .Ioinville>, dis
se o seguinte: «Acredito que
as eleições de 3 de outubro
perpetuarão definitivamente
de maneira auspiciosa o go
vêrno Bornhausen». Isto é,
o g;ovêrno do seu ilustre pro
genitor.
- O Senador Ivo d' qui

no, segundo teria declarado,

a reportagem do «Correio da

Fase difícil
I .

d t C:EU FECHADO E CHUVA MIÚDA DIÀRlAMJ;�NTE

Pro onga o mau
.

empo - TEMPO PERT.URBADO HÁ VÁRIAS SEMANAS-

.

PUEJUIZOS DR TÔDA A ORDElVI, QUE· SE AVOLUMAM
Estamos todos sofrendo e fogões, já e'TI grande falta, ticulares e o progresso da

_/

sob a inclemência de um devido à impossibilidade de cidade, em geral. As estra- FATOS E COMENTÁRIOS
tempQ como há muito tem- buscá-la no mato. Planta- das do interior, como seria

po não se via nesta região. ç�es estão sendo muito pre- fatal, acham-se em lastimá
Nas últimas semanas tem indicadas: algumas já estão vel estado; em alguns luga
chovido quasi diãriamente, e, perdidas totalmente por causa res, pràtioamente intransitá- O abuso da freqüência de culos,nosnossosdoiscinemas.- '"o

se não chove, o sol também do excesso dágua, outras veis, tal a lama que lhes co- meninos aos cinemas, nesta Outro dia, após. um filme
-

mal aparece, de maneira que ameaçadas seriamente. O ga- bre o leito, impedindo o cidade, ainda não foi repri- cheio de cenas chocantes,
predomina por tôda a parte do; nas pastagens,sofremuito; transporte dos produtos co- mido. Já não queremos re- indicado pela censura apenas
urna terrível humidade. Na- porque não acha terreno en- loniais para a cidade. A Pre- ferir-n s aos menores de 14 para adultos, à. saída, no

da seca: nem estradas, � xuto para à noite descansar. feitura, por certo, logo que anos que em qualquer caso corredor, encontramos dois
a roupa lavada, nem mesmo Hoje, um lavrador, em pa- o tempo melr'o'e, há-de a- não podem ter ingresso em meninos cuja idade não che
pinturas de rdveis e pare- lestra conosco, declarou tei tender com a .eíieiência pos-] r spetãculos noturnos; o que garia, talvez, a 14 anos.

de>; .. De vez em qU3Ji;.Çlo uma perdido cinco animais, po- sível os necessários reparos, se precisa cumprir, com o E é sempre assim, Não há
«olhada de sal», � é só dendo perder outros ainda, lue, por ora; não são reali- máximo rigor, é a censura o contrôle que devia haver
porque o astro-rei logo se por doença que se origma .sáveis. cinematográfica. Filmes de- começando pela bilheteria e

esconde atrás de grossas ca- do excesso de humidade. Pe- Deus queira que, amanhã, clarados impróprios para me- acabando na portaria. A esta,
macias de nuvens, mais sei- dreiros, carpinteiros, seus a- quando estas notas estive- nores (de la, 14, ou 1� anos) principalmente, incumbe a

mosamente grudadas ao céu judantes e outros que tra-I rem sendo impressas, o ve- não podem', em nenhuma fiscalização. Se o. porteiro
que boletins de propaganda balham ao ar livre, têm .(> lho e saudoso Sol tenha vol- hipótese, ser assistidos por tiver dúvidas quanto à ida
eleitoral aosmuros e fachadas.' interromper freqüentemente tado a brilhar para nós,' a- crianças de idade inferior à de, exija a certidão de nas-
Está causando.sérios abor- as suas atividades, ficando fastando, com o seu pre- mínima estabelecida pela 1'e8- cimento, ou outro documen

recimentcs e preocupações, privados do salário com qUE' cioso e benéfico calor.a som- pectiva censura. Qualquer to de identidade, e,na falta,
a.ém de avultados prejuízos, se sustentam e a suas fa- bra inquietante doa dias que tolerância, além de ser in- faça prevalecer a proibição,
êsse máu-tempo que não mílias. A par disto, são re·- todo o laborioso Município fração penal, constitvi ver- conforme se procede em ou-

cessa. Assim, surge o proble- tardadas as construções, o está vivendo. � dadeiro atentado à formação tras cidades. Os comissários
Ir:9, da lenha para. ealdeira,s que muito prejudica os par-- '_, --'_ moral da adolescência, sahi- de menores não aparecem,

do como é a nefasta influ- deixando de cumprir o seu de
Locais Breves ·fncia que certas cenas dos ver?Façã-lhesoporteiroasve-

. filmes interditos exercem,ou ses, Porque não é admissível,
ESTAMOS informados podem exercer, sôbre a men- em nenhuma hipótese e sob

que a direção da Usina S. Pe- te em formação, sempre nenhum preteX\o, o ingresso
dro pretendedar início aos tra- curiosa e impressionável, dos aos que, pela idade, estão
balhos de moagem da safra pequenos e desavisados €s- proibidos.
dêr te ano somente no início pectadores, A incompreensão e o re

de julho próximo, possivel- No' que se refere aos fil- laxamento de alguns paia
mente no dia 5. É inútil co- mes impróprios até 18 anos, sejam contidos à porta do
meça r mais cedo devido à especialmente, a fiscalização cinema. Não entrar! Esta a

falta de cana, cada vez mais I deve ser enérgica ao extre- ordem, sem distinção entre
acentuada.. 08 plantadores mo, visto que tais fitas são ricos e pobr -s. IgualR!ente
não recebem estimulo algum em geral de um realismo (:;8- inflexível para todos.
do poder público. O preço cabroso, quando não se 8- Tenha-se presente afinal,

Enquanto traçamos estas vil em que foi tabelado o presentam simplesmente imo- por estímulo, a solene e gralinhas, estouram foguetes nu seu produto, o novo salário rais e -obscenas, eseandali- víssima advertência do Sal
céu da cidade. É o Brasil, mínimo, descontos exorbi- zando, às vezes, até os vador, tão atual que parece
lá. na velha e simpática tantes para o Instituto do maiores de 40 anos... pronunciada para esta nossa
Suiça, que está sendo exal- Açúcar e Álcool e outros Infelizmente, mesmo as- pervertida geração: Aí de
tado pelos pés dos seus ra- «cravos» são o prêmio do seu sim, ainda são vistosmeno- vós, os que escandalizardes
pazes. O júbilo é intenso, trabalho áspero de sOfaados res assistindo a tais espetá- um menino!
bem vemos, ou melhor, ou- da decantada batalha da pro- --�-----�---

VImos. dução. Êsses desertarão, não
Vence o Brasil no futebôl: há dúvida ... Ah! os nossos

a honra nacional está salva. grandes e viçosos canaviais,
Porque no sinistro roldão das de que se ufanava fl, terra
negociatas, dos desfalques, gasparense! Só Deus poderá
dos escândalos administra- impedir o seu total aniqui
tivos que diariamente en-Ilamento.
chem páginas. dos jornais, I A' d" 1desgraçadamente ela já su- BELA e tra lclO�a.

.

procissão de Ccrpus-Chrisiimm ...

No Brasil atual, pois, com não foi realizada êste ano em

sobrada razão, vale mais (I virtude das grandes obras

pé. que a cabeça. externas da Igreja Matriz,
O govêrno, êste folga e se que, provisoriamente, dificul

deleita com o prestígio do tam demais o trânsito pelos
futeból porque enquanto o caminhos que cortam o TI or

povo delira no aplauso a 1'0. O imponente espetáculo
C f '[1 J li h o l de fé católica do nosso po-as � .10, U in o, Dan os,
Brandãozinho e 90S demais vo, porém, não ficará pre-

azes da bola, esquece um judicado, ·pois a procissão
pouco as suas tremendas terá lugar, com redobrado

aperturas e privações, dando brilho, ao término dos refe- .

ridos trabalhos.
(Conclui na 4". página) Conclui na. 4a. página

atravessa o Município ante
-

o

MENORES El\1 CINEMA

ESPELHO POI_JI'TICO

"Um Grande Candidato
,

a Câmara Federal
A união Democrôiica Na- puqruir pelos interesses da

cional, em boa hora, homolo: região que êle represeniarà
gou a candidatura do sr, Her- naquela alta Casa leqisla
eilio Deeke à Câmara Fede- tiva.
ràl, como represenlanie do Votando em Hercilio Deeke
Vale do Liajai. para deputado federal, os qas-
A sua honrada e esplên- parenses terão apoiado um leal

dida administração na Pre- amigo e proficiente] repre
feitura de Blumeruui, recomen-I serdanie da nossa comuna.
da-o como homem capaz de

.

C. F.

Sério .concorrente... .")

-Os coreanos do sul, antes do jogo com a Hungria,
para a qu.al perderam por 9 a O, declararam aos Jorna
listas suiços que estavam preparados para conquistarem
a Copa do Mundo de 1954 ...
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Registid, Civil ·1·���"!�IW\lIIJ�",*·
ea!a;:e:saber que pretendem Industria T8�til Gaspar S, A.
Erasmo Goedert e Marta TECIDOS jI'�'LFUU OS DE Al�GODÃOM·aria Pits, ambos solteiros

e. naturais deste Estado.:E:le, - - x - -

lavrador, residente em Morro TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
Grande, dêste município, fi- LINDAS PADRONAGENS
lho de Segundo e d. .Iulia I PISOS PARA BANHEIRUS, ROUPõES
G<>,edert. Ela, doméstica, re- I (Côres firmes) ,

ridente em Arraial. Ü�'1a. cle Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19José e d. Irena Pitz (edital End. Telqr. "TEXTIL"
.n. 1655) G A SPA R STA. CATARINA�Vendelino Fernando Sch-

mib e Anésia Moser, am

bos solteiros, naturais d@�te
------Estado e residentes nesta

cidade. Ele, "lavrador, filho
de Fernando Pedro Schmitz
e d. Cecília Kugert Schmitz.
Ela, doméstica, filha de Au
gusto e d. Maria Moser. (e
dital nr-, 1656)

Se alguém souber de alçum
impedimento, oponha-o na

forma da Lei.
. Gaspar, em 16·_:_6-195·1

Edmundo dos Santos
Oficial do �egistro ,Civil

'F"T a::JE :::::::::::szc:m-

VANZUIT�L\MARIO
Ramos - GA::iJJARRua Cel. Aristiliano

- x-

LOUÇAS FERRAG ENS E CEREAIS
Secção de A taca do e Varejo

- x-

ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR
DA APRECIADA AGUARDENTE

"5 CANAS".

.lilll!IJllllllllllllllllliIIUIIIIIIIIIIIIIIUlllilllmIIJ.lIIIIIUllllllllllil!llllll'lllUllllnllllil,
Marmoraria - Serviço de \ Túmulos

Figueira - Gaspar
CLAúDINO CARDOSO

(Administrador do Cemitério Municipal
--x x x·_--

Executa com perfeição, critério e rapidez to·
.

do e qualquer serviço concernente ao ramo. Preços
desde 500 cruzeiros.Suaves condições de pagamento,

.
Dê preferência ao que é gsparense ! Consul.

te-nos sem compromisso.

-

._"?"""""f�'�_'iiMiliOi!l:;�.�S!:!,l

Não-perca sua elegância
por causa do inverno:

agasalhe-se elegantemente com os maravilhosos a,rtigo�da

Farmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)

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

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

C�J\SA B-UERGER
Últimas novidades em casacos, tailers e blusas
recem-chegados do Rio e São Paulo, além

. de -lãs em metro, xadrez e lisas.

Casa Buerqer
Dt.Gláudio

Becuscn:
Cirurgião-Dentista

Trabalho Esmerado e Garan
tido

Preços Módicos
Consul tório:

, Rua CeI. Aristiliano Ram0s

ALFAIATARIA
GASPARENSE

de
Fernamâo Duchêne

(A mais antiga da cidade)
Confecção capr'ich�da �

Ternos sob medid«
Preços convidativos
Rua Gasparinho, sln.o

GASPAR - S. C.

Café Beduschi
Uma tradicáo na Indústl'w
-de café. Sempre bom e pnro

Aguardente de. Cana:
VOVÔ e APERITIVO

-Satisfaz o mais exigente
entendedor
Fabricante:

AUGUSTÓ BEDUSCHI .

Rua São Paulo - Gaspar .

Sasita Catarina

Rua 15 de Novembro, 505, bem no coração da
cidade

- BLUM ENAU"-
TOSSE,,"' BRONQUITES J

flUO éRUSOUDO
(SILVIIRA) Venda e Consertos de Rádios�RAf)lC$ TÔf\JIOO Acaba de receber Motores a gasolina para'1'�Gl!a:"AG.�_&r fornecimento de luz

"T .h N G. A R 'A' " - - - -

de Rádios das afamadas'marcas "SEMP" eIrmãos Santos; & Cta. "TELEFUNKEN"Fábrica de Tecidos e Sacos - - - -

de Algodão Bicicletas da Conceituada Marca "Goericke" (alemã)11M. Teleqr.: "Tanga1'á' Preços desde Cr$ 2.300,00Rua Nereu Ramos Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício AlfredoGaspar - Sta. Catarina GASPAR STA. CATARINA� -� ",,�i'J<>.�, -,
-

�
.. ,

.. :::J;.-' ,.,'«:�-� .. �':í.,'B'.�� -J.\� � � �

-�r�:,.;t;,.i �--. _.,.JMij.Nª_2 .....UAW! ...H).»==:�·· ;�_ .:-. _.>
'

__�__ .:.� .. ?'t*_._._.__ , ..@-QiPMcs=r_�_.� -. __ $.2L.

SCHlVIl�fZ

PARA O SEú SEGURO
�=========== DE VIDA, PREFIRA

"7\ UT 't t'
II

J1._ fiqUl alVa
, .:Agente neeia praça:
Carlos B. Fontes

�ua ca. '.:AriJiiLiana �aIllOJ
(Edíficio Joanim) ,

IMPUREZAS DO SMlGUE?

tLlIIR Dl B96UflRA
AUX.' TRA!'. síF1US

=.

# 4 .,,*•..

ATENÇÃO! Ainda durante ó mês de Junho
-

As CASAS· P RNA ANASB
CON1 INUARÃO OFERTlflNDO SEU GRANDE E VARIADO SORTIMENTO COM DESCONTOS EXCEPCIONAIS.
BONIFICAÇÃO DE 15% -NOS ARTIGOS COAi PREÇO SUPERIOR A CR$ 11,90
RETALHOS B(jNIFICAÇAO DE 20, 30 E 40%.

PREVINA-SE CONTRA o FRIO, COMPRANDO AGORA NAS
C A_ S A S P}1� R N A M' B U C A NAS

PREÇOS ALUCINANTES
iVIAIOR DURABILIDADE - PREÇOS :MAIS BAIXOS - CORES INDESTRU VEIS

são as qualidades"dos!iecidos marca «OLHO» das
.

Casas. Pernambucanas. o

Filial em BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 563 _- Filial em JARAGUÃ - Rua Getulio Vargas, lS4
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1','

-�
'-'"

Confirmada a superioridade
do futeból brusquense

Em benefício da Associação I se os blumenauenses conse- mado que seroonvert�u num

dos Cronistas do Vale do guiram igualar as ações, po- autêntico lamaçal. As equi
Itajaí, realizou-se' domingo rêm foram traídos porum gol, pes estavam assim forma
último, no estádio do Pal- inesperado de Teixeirinha, das:- BRUSQUE - Mosi
meiras, o encontro amistoso que deu aos hrusquenses � man, Afollsinho (depois Lc�
entre 08 selecionados de B'u- vanta; e 11 de 1 a 8. Nos 45 ca) e Irineu; Tesoura, 1'39- ����!!!!!lj!!ili!__ !IIl!!_[I!!!_!II_I!!I_�I=�.����_#����Ji§�&�_�._�es!!õ�il!i��P"'�'w���
menau e Brusque. O time minutos finais os visitantes lomini e Isnel; Patrocinio,
dirigido por Lelécó estava assinalaram mais três tentos, Petruski, Otávio, Teixeiri
constituido de jogadores do enquanto 0S IOG�is consegui- nha e Júlio. BLUMENAU
Palmeiras, Guarani, Vera ram o seu tento de honra -Itinho, De Lucas (depois),
Cruz, Amazonas e Floresta, na cobrança de uma pena Lázaro (depois Osny): Bran
faltando, portanto, a coope- máxima bem executada por dão, Würges e Jaegers; U
ração do Olímpico, que pa- .Iaegers.Têcnicamente-a pele- rubú, Gepi, Jonas, Dari- ,

Tece ter "boicotado» o com- ja foi fraca, dada as condi - nho e Sadinha (depois
hinado local:Na primeira fa- cões desfavoráveis do gra- Michel).

-

; ,'I i I j II Ii Ii Ii lI! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 11111111111 i 1111111111111111111111 tlllllll II .11 i I1IIII i j1IIIIIB ''':
� � =

: O s toS h e IIIEsteve reunida quarta-lei- ;: � Caixa postal, 30 End. Te]. <Lacticol»
ra última a diretoria do C. � RUA GEL. ARIST. RAMOS - G AS P A R i RUA DR.- NEREú RAMOS ;�"?,,,A. Tupí, que nessa ocasião I § Gasolina e O'leo � GASPAR Sta. Catari na ,,,,
tratou de assuntos atinentes, � Lavacão e Lubrificacão de autos e caminhões ª iiiiii__iiiiiiiiiGi�_����__�_r
ao campeonato oficiai do � Bater:ias "GOOD-YEAH" _ �corrente ano, bem como da -

Bicicletas "MARATMON" i
elaboração do progr.ama. de � ATENDE DIA E NOITE §,
sua tradicional festa joanma, ; �
a ter Iugsr no aprazível es- 'IiIllIllIIUlllilllllllllllllllllllllllllllllllllmlmllllll'lIl11lJ1l1llllli"IIII1�III.II,.!lIIml�,
tádio dos eucaliptos, dia 23

, ,.' ,';'�:'; $
,

� d�c!�;:;::1
próximo: , Banco Inríúatria 8 Ccméícic de
-As ínscrições de atletas I o

.

t G t' c 7í
pelo C. A. Tupí estão sendo Dan a 3 arlna o.n:
feitas com grande morosi- - Matriz: I rAJAí -

dade, havendo má vontade
por parte da alguns elemen- Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
tos que estão se fazendo de Endereço Teiearâiica: "INCO"
rogados para assinar a ficha '-�APITAL AUTORIZADO - Cr$ 50.000.000,00
de inscrição. FUNDOS ThE RESERVA CR $ 46.000.000,00
- Foi debatido na reunião

de quarta-feira o caso do! DEPOSITOS EM 30/4/1954. CR$ 880:889.533,90
preparador Lino, que perma-
manece sem solução. En- AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO

quanto uns se mostram fa- ESTADO DE SANTA CATARIl'fA, NO RIO
votáveis à renovação de con-

DE JANEIRO E CURITIBA
trato de Lino em bases mais
elevadas, outros se opõem
firmemente contra a preten
ção do referido orientador,
preferindo que esse dinheiro
seja aplicado na conbrataçí,e
-ds mais um valor par a a

equipe «índia».

"

Noticiário - es
-

portivo .Iocal

Taxas de Depósitos
Depósitos à vista . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%

Depôsuoe Liiiâtados
Limite de Cr$ 500.000,00 . . . • • . . • . . 4%
Limite de Cr$ 2S)O.OeO,oo •.••.•••• 4,1/2%
Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100�OOO,OO .•• J • • • • • 5%

(Retiradas lívres)
Depósitos a prazo fixo

Prazo mínimo de 6 meses 5,1/2 ro
Prazo mínimo de 12 meses � . . . . 6%
Depósitos de aviso prévio
Aviso de 60 dias. _. . . . . . . . . .. . . . .. 4%
Aviso de 90 dias ... . . . . . . . . . . . • . . 4,1/20/@
Aviso-de 120 dias . . . . . . . . . . . . . . .. 5%
- CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL-

CASA PAULO
\VEHMUTH Ltda
Rua Dr. Nereu Ramos sino
Caixa Postal, 2 Telefone, t4
Gasnar - Sta. Catarina

Fazendas - Louças � Perta-·
gens - Armarinhos -- Se,
cos e Mothaâoe '- E;r,1JOr
tação de Cereais e A!7'lW/I"�
dente - Serraria c alinha-

Imentos �- Revendedores
.

da Standard oà Gompany I

Abra uma conta no "INCa" e pague com cheque

ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.
SGHlIllTZ - AS MELHORES MARCAS E OS
MELHORES PREÇOS EM SUAVES dONDIÇÕES

Vende-se um TERRENO, com 440 metros de,
-

I
- frente por 300 de fundos, todo de vãr",.

zea, próprio para arrozeira, sito no Pocinho, margem
esquerda.

TRATAR, no local, com a propriétãria srta. ln
grid Lange, ou nesta redação.

Vende-se Roda movida a água, de 4 metros de
�=���= diâmetro, completa e em perfeito es

ta.o, para uma serraria. Pre-ço de ocasião. �
V@r @ tratar eom o sr. Bonifácio Zendron, à Mar

gem Esquerda.

LACTICOL
Marca de Garantia

Composto de caseina
para pinturas em geral.
COLA A FRIO PARA MADEIRA

PRODUTOS DE QúALIDADE CO_MPROVADA

Fabricante:

A·LBEBTO FRITSCHE
..----

�

lENHA MlllS UM '�'':'''t1'RiDIO C·E EM CISA!

Um rGI4-iO �.;. r_Q� pode otan·
dar os pr "fQrênci(J"� elo t,}da
o familia. Resolvo o pÓQ.
blemo levando paIO cosa

mais um ródio G.E. �st�
mOGêlG proporclcnc racep
çôo mundial, com Incemoc
róvel sGlr>eridodo.

•
MODhG NlA,2Il5 - Dua: faixas
de onG.J�; elconc« excepcio
nal; 5 vó/vvllYs O,E; 5.-c;Ôres

- diferflnfes; e/egGllflJ móv.eJ.
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lClna eClllca
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ume
de J. J. MüLLER

Limpesas, Oonsêrtos e Reformas Gerais e�l Máquinas de

Escrever, Somar, Calcular e Duplicadores

Flua 15 de Novembro, 1369 • BLUM!tNAU - FOne, 1542

Melhores informações na redação deste jornal

INDU'BTRIA CERAMICA de Sy)vio Joao Zi11111lef 1111111
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - I'el, nr. 11 Caixa Postal, 32

.

GASPAR - STA. CATARINA '"

')

'l'ELfIA:::s FRANCEZAS, €OLONIAL PAULISTA,
COLONIAL PORTUOfIKA E 1'ELHAS PARA

<.�

CUMlliJ:RA

Tijoio5 comuns, tijolos perfurados de todos os tipos

fi,"tijolos curvos. para poços .

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM. 1
RAPIDEZ

�

t:
&?5��,'·t�j.+ 4!i&UU:;=Z "iii
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dial de Futehól- - - -

----

A numeração das casas Foram êstes os resultados Cine Mogk
-

A NIVERSARIOS sidenies em Itoupava Central, nas ruas da cidade ainda da la. rodada do campeonato (Bons filmes e boa projeção)
Fazem anós: não se efetivou. segundo nos mundial de futeból óra dispu- Atenção para o horár:o,

Patllo Grossenbacner Hoje-O interessante me- declarou o funcionário in- tido na Suíça: 'Tratando-se de um filme
A data de ontem assinalou nino Edson, iilhinho do nos- cumbido do serviço, por mo- Dia 16 excepcional será ex hido às

o aniversário natalício do sr. "0 amigo sr, Afonso Schwartz tivo superior à sua vontade. Brasil 5 x México O 2, às 4,30 e 8 horas.
Paulo Grossenbacher, com- e de sua digna espõsa, d. O máu tempo é, aliás, o Iugoslávia 1 x França O John Wayne, no maior
peicnie e dedicado Fiscal da Marta Rosa Schwartz; causador da demora, pois Uruguai 2 x Tchecoslo- papel de sua carreira, ao la.
Fazenda em Rio do lesto. O -A' exma. sra. d. Elza não só impede a cont'nuação váquia O

do de Adele Mora:
sr, Grossenbacher, que aqui Voruniia; digna consorte do da metragem, corno obrila Austria 1 x Escócia O IWO JIMA(Portal. da Glória)
iambêm desempenhou as suas sr, Arnoldo Vanzuila. o encarregado a atender re- Dia 17 Nunca o .cinema conseguiu
funções, é eslimadissimo por Amanhã-A graciosa me- paros, de natureza. urgente, Hungria 9 x Coréia do Sul O realizar algo mais espetacu.
'lodos, dadas as suas preciosas nina Claudeie. filhinha do de estragos causados em Alemanha 4 x Turquia 1 lar, em se tratando de as.
auolidcdes de caráter e coração. casal Leopoldo-d. Berta Weh- obras municipais pelas con- Suiça 2 x Itália 1. sunto sôbre a guerra..
NÓ3,quef.7ws no aniversariante mulh. tinuas chuvas. Logo, porém. Inglaterra 4 x Bélg.lCa 4 A tela mostra, em impres.
'CTn dos grandes e melhores Dia 21-A gentil sria.Nair, que o-tempo melhore - as-

.,_ A peleja entre ingle- sionante visão a luta o sa-
amigos, levamos-lhe, mesmo filha do sr. Alfredo IV. da sim nos informou o dilig�n zes e bélgas terminou em- orifício e a �orte' d� uma
com ligeiro atraso, um af�- Silva,residente em Poço Grande te fiscal sr. Walter Bedus-I patada por 3 tentos, tendo Iezião de bravos.
luoso obroço e os votos mais Dia 25-0 sr. Egon Olin- chi- a útil providência será havido prorrogação de 30 '?3a feira, às 8 horas.
cordiais pcr 'que Deus lhe dê ger, alto funcionário do Ban- concretizada. minutos,

.

durante a gual f�- Otimo programa duplo.
aiiula, e a sua. exma. famí- co Inca, em Florionõpolis.

ram assinalados mais dOIS Gloria Suxinson, na ótima
lia, muitos anQs_de vida ien- -O sr. Albano Pereira da O NOSSO célebre Posto tentos: um: de cada lado, comédia da Warner Bros.
turoso: Costa, digno fiscal da Fa- de S�úde, tant�s veze� Já 00

,

•
, • I. TRES É DEMAISzenda em Rerval d'Oeste. referId? �este �o::n.al, amd.a Espetacular vitória I e mais

_ Johny l11'ac BrownNossos parabens a todos. não fOI siquer iniciado. Prl-
d G ' I em: FE DES'TRUIDAmeiro,

_ faltava _

a planta do, O
. uaraTIl

5'" feira, às 8 horasdito cujo,' depois as pedras Na partida amistosa tra- BASTIDORES Epara os alicerces; agora é o vada quinta-feira última,dia PECADORESo tempo,ou mi lhor, o máu santificado, no campo da Domingo dia 27 - Umtempo que" não permite o ltoupava Norte. o eluaraní gigante da Metro G.M.:�início das obras, Será que surpreendeq o Tupí, impon- CANTANDO NA Cli.UVAtudo conspira contra êle? .. do-lhe contundente revês pe-O construtor pretende, se o la contagem de 9 a 2.
Cine Sãotempo permitir, cavar os Iun- Os gasparenses estiveram

damentos na próxima sema- privados do valioso concur- Hoje, às 8 hs.
na. O adiamento já dura so de três de seus titulares: úm soberbo filme do gê-três mr ses, pelo menos. Mais Vicente, Peví e Bétinho,além nero dramático:
um pouco e ,irá até outubro. de Nana, que somente atuou OS DESGRAÇADOS.

\
Aí então é' possível que o na etapa inicial, quando o NÃO CHORA�1A. UDN' vista pelo sr. Lacerda gOv:êrno do. Estado. ache escore era de 3 a 2. Com Joan Crawjord, Da,
mais convemente deixar a A defesa improvisada do vid Brian, Kent Smith e«A não ser por elementos I notável tribuno. « Em gsnta <realisação» para o ano se- 'Tupí fracassou totalmente, Sieoe Cochron.isolados, que valem tanto

I Catarina, nem se fala. O Ia- guinte ... Este Posto será um do que se valeram os <gua- Ela vivia com um flwól-quanto os elementos isolados to da UDN haver' ganho.o dia posto ... de pé? ranís» para fazerem um 1'0- ver no peito, onde deviaes·de qualquer outro partido, govêrno dQ Estado só serviu
sário de tentos, tar o seu coração.( UDN) -

á
.

l:J<. lJDN b A
"

E t h -I- d t . Cens.: Proibido até 18 anos,

.a nao est cumpnn- pMa revar a aos ra-
, CADEIA é outra obra s a 'acac apante erro ad , ó mais urgente e funda- ços do iM', �etúlio Vargas. estadual que ninguém sabe causou profunda desolação No progr.: Jornal Warnermental dos seus deveres, que Nem o sr. Mario Martins quando será constraida. Se aos aficionados do alvi-verde Preço Cr$ 6,00é a denúncia diária e oon- poderia dizer, de improviso, o fôr ... O Posto, em todo o que anseiam agora por umajunta, não individual, mas quais são os deputados ca-

caso, tem planta.e constru- desforra na partida de eam- Próximo sábado:oficial, veemente, documen- tarinénses da UDN, se ex- toro O que já é alguma coisa. peonato do 10 turno, quan- A BARREIRA
.

dav i .

I d Plãcid O
d T' f t

'

G B.eiie Davis, Paul Munt,
t\l a, irretorquivel, a pre- cotuarmos o sr. Cl o -

A cadeia, nem isto. Apenas o o upi en ren ara o ua- el)�-ração do golpe e da im- límpio, do qual muito não
o terreno, aliás doado pela. ranl nestH cidade. Margarel Lindsay�punidade à corrupção». se houve íalar.> Pre 'eltura AI� o Estado pro- Programa do 1·. Congresso Mariano

-Do nosso Estado diz o (Da Tribuna da Imprensa) mete encarregar-se da cons-

trução por meio da Secre- de JoinvilleResta... (Conelusão) taria das Obras Públicas. Dia 14 de Julho
.

ville a D. Pio de Freitas,trégua ao clamor �ontra êle Pode ser que o faça, mas pela Autoridade Municipal;Depois de servir durante'ró govêmo, quando? Depois 'do Posto, Às 2000 horas Primeira 5- Número musical; 6- 110"
. .

h "

'1' da

n.ais de ires anos ao govêrnu Pão e circo pedIa e tlll a naturalmente.�. Sessão Soleue do Congresso menagem 3yS cato ICOS
.�

do sr. Getúlio Vq,rgas, ao qual de graça, o povo roma no,
-·Palác.io dos. �sportes . I ci�ade _ M9nsenhor Sebastl��

a LDN diz opôr-se, deixou. para suportar o reinado cor- -

1- HlllO OfICIal do Con- SeIazello; 7- Palavras deeo cargo de ministro da Agri- rupto dos césares.Aqui; hoje,
gresso· 2- Discurso de Aber- cerramento pelo Exmo'p.e

lt t- 't há t .lo e Leia êste j{)rnal! 'D' C R' S" B' D la

cu lira, .ao somen e para apenas",cer o, o segull'u , ,

tura-:-, . InácIO I�rause- .M. cV."m<? r. I.SpO... ai.

-' Londidatar-se a cargo eletiro, assim mesmo, adquirido a
Assinatu, ra: Cr$ 50,00 3- Numero mUSIcal' 4- Ho- de l� reItas; 8- Hmo N acWDCl·f d t d 1 t 'do 't

',. 'mero)
o S7'. João eOJas, es aca o a to preço nos es a lOS CI a-

menagem da cidade de Jojn- (Cont. no proxm1O nu. ='"
Frócer da úDN e ex-&andi- dinos. Pão já é inexistente

O Partido Democrata,. Cristão, d�s
dato, por êsse partido, ao go- par,} muitos, que rnorsem de

1
vêrno de Pernambuco. fome lenta, peJa subnutrição. certo, que o seu povo,é mais Partidos .PoHtk-os, é. o' que. J.uais �rop�gI_Ia p��Foi .mbstituido pelo sr. Os- Mas, o govêrno (do sr. paciente que Job. Ate quan- I moral crIstã e pela IntransIgente Dou.tnna SoeIfalda Aranha, também ele- Getúlio Vargas) não se im- do, porém? Pois Job era: II da Igreja, ditada pelos Soberanos Pontífices.mento Jilia.o à úDN. pressiona p01ique acha,. de- santo;.. I Gasparenses! Alisvai-vos no P. D. C. !

Di versõesPELA BOGIED}LDE

Fizeram anos:
Dia 12 - O sr. Antônio

Moysés (AniorÍinho), abasta
do comercuinie em Flor ianó
po-lis, lendo antes residido
i'.mitos anos entre nós;
-O sr. liValter Heiniç, es

tabelecido c�m ferraria; nes
ta cidade.
Dia 16-0 inteligente ga

relo Eurico José, filho do sr.
Pedro Ziremermann e de sua

espõsa d. Maria Eunice, re-

lVASCIMEIVTO
O lar do sr, Luiz Schramm,

escrivão do cartõrio criminal
de Blumenau, e de sua espõsa
d. Miricm F. Schramm, foi
nocomenie enriquecido com· o

nascimento de urna graciosa
menina, ocorrido dia 14 no

Hospiiai-: Maternidade Sta.
Lzabel, daquela cidade.
Parabens!

Pedro

-,

o Sr. Cleofas

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




