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Menor quota do imposto de renda para ser
.

• ,. b, infelizmente, o que se anuncia - Consequência

entre ueaos mumciptosI

A quota do im posto sôbre lou, da última arrecadação que receberá. Em todo o ca-
I

GETU'L IO C'A' t"RA' .�a renda, que é a.rr:e�ma pa- do imposto sôbre a renda. so, como a nossa prefeitura
ra todos 08 mumcipios bra- Chegam, no entanto, notícias tem atualmente de fazer fa- Continua repercutindo in.' cípio de graves acontecimen
siJeiros, é fundamental para pouco animadoras: A quota ce a vultosas obras de con-

tensamente em todo o -País tos. tendo populares exn,lt�_
as pequenas comunas, h�ven- teria diminuido, ao invés de sêrto das estradas do interior,

o brutal 'e covarde atentado dos destruido em pleno cen- '

do mesmo algumas cuja re- aumentar, importando em grandemente danificadas pe- contra Carlos' Lacerda, em tro da cidade um automóvel
ceita própria não chega a apenas 550 mil cruzeiros, la chuvarada que durou até

qu� perdeu a vida, .inooen- de propaganda �o!ítica de
alcúnçar a metade da quan- mais ou menos. Além disso, o fim do mês passado (pro- temente, omajor RubensVaz, Lutero. Outros e_XIg�am a da
tia que lhe entrega anual- não foi ainda marcada a data blema que, aliás, assoberba

da Aeronáutica: posição de Getúlio. Este, pa
mente a. União em virtude da sua entrega, diferente- a I)�ai_oria das com����1 ca- Apurou-se que o assassino ra atenuar a .situa�ão, proola
de dispositivo da Constitui- rr ente do ano passado.quan- tarmen�e8), - a, reduçã da

era membro da famigerada I mou ter dissolvido a, t�
ção de 1946. P_ode-se, pois, do ocorreu na segunda quin- quota e la�entavel., guarda pessoal do sr Getúlio I guarda pessor:l, mas, depois" I

dizer, sem receio de errar, zena de julho. E mais: Êste Resta, afmal� a esperar:ça I Vargas o que veio confirmar o povo continuou vendo os'
_

qu,e há' municípios que sem imo informa-se que uma par- de. que as notícias a: respeito a presunção geral, ou mesmos esbirros nos jardina." _

a quota não.· disporiam de te dá quota, cêrca de 78 con- StJa�, Il_leTo boato, .vmdo os
seja, de que o mandante do do Catete, de armas em pu.

- meios suficientes para aten- tos, será distribuida mais mumcipios � ser aquinhoados crime teria sido o filho do nho. Qual! Getúlio é o .mes
, der os encargos da sua ad- tarde, «dependendo da aber- ao menos tão be� quanto presidente, Lutero' Vargas, mo inalterável farsant� ! _

'

ministração, tendo, Iatalmen- tura do necessário crédito o, ano ?�s�ado. �cn�mo.s, �o- admitindo-se a inocência (?) De tudo, resta evidente
te, de ser extiJ?-tos. suplementar». rem, difícil. devld? � eriaçao, de Getúlio. que a sua permanência nó.
A quota vinha subindo O município de Gaspar, en- a granel, de. mUU1?l?�?S �or Essa sensacional revelação govêrno da R�púb1i('a repre-

ano a ano. Em 1953 cadamu- tretanto, nã.i esperava mais, todo o Brasil, no inicio �es- 1 deixou o sr. Vargas em, si- senta um perigo para a or

nicípio recebeu 589.818 cru- porquanto -no seu orçanien- te ano, o que, a nosso ver, tuação bastante crítica=aos dem, a liberdade, o' decôra
seiros, esperando-se êste ano, to para 1954 foi prevista, c�usou .fo�ços.a�eflte a anun- olhos da Nação e, particular- públicos. Deveria êle, pois,
pelos cálculos bastante ra- quanto A, referida quota, a ciada dlml�Ulçao, m�lgmd� mente, das fôrcas armadas, renunciar. Mas, isto infeliz
zoáveis, nunca menos de 600 importância de 450 mil cru- tod? o aumento pori e�tura que tinham no jovem mili- mente não acontecerã porque
contos, Iace ao considerá- zeiros, inferior, portanto, à :enflCado na arre",�_ad.açao do tar assaseinado, um dos seus! o patriotismo (�) do sr. Ge--
vel aumento, que se propa- Imposto em referenCia.

dignos e val�roso� com�o-I túlio Varga.s é muito ��no�'
Até quan:c irá o nreço da carne ?Il PARA VEREADon nentes. No RlO houve prm- que a sua ImensaambIçao..

,1" ) . 1
Antônio Braz ESPELLI'O' 'POLI'l-'I.í'1ÜEstamos informados que contra a economia popurar. Schmitz __ _l_ �

os açougueiros desta cidade Vejamos agora.,o prcnun- São em numero de vinte cais dos anunciados encon-
apresentaram requerimento ciamento da Câmara Muni- (U. D. N.)

e seis (26) os candidatos à tros. Em Canoinhas soube-
ao sr. Prefeito Municinal plei- cipal diante da petição que CâmaraMunicipal dos Vereá- mos que, 'de fato, não houve:
teando novo aumento no pre- lhe será apresentada. Sôbre o Notas Brev e� dores, de Gaspar: Nove cip o dito, e, ao 'que parece, po..
ço da carne verde, alegando, rumoroso assunto já tivemos UDN, nove do PSD e Oito falta de número. 'Isto MUsa'
como razão, a alta do custo oportunidade de-ouvir a opi- GRAÇAS a Deus cessa- do PTB. Os demaispartidos espécie. Estará.a tal Ali�n�,
aquisitivo do gado. nião de alguns representantes ram as' chuvas que vinham aqui representados nào se Social 'I'rahalhista prejudi-
A verdade é que não do legislativo, os quais sema- causando imensos prejuízo manifestarám a respeito, dan- cando o sr. Nereu Ramós?

pode continuar essa cor- nifestaram firmemente con- materiais, dando lugar a um do, dêsse modo, liberdade de Pois o prestígio pessoal dês;
rida' vertiginosa. No decor- trários à concessão do pedido. belo sol cujo calor a todos escolha ao seu eleitorado. te, embora por vezes discuti
rer de um ano �á suportamos, Está em tempo de ser coí- conforta e anima, numa pro- Do'3 vinte e seis eandida- do, faria presumir result�do
por três vezes, aúmentos bido õ abuso, p irque. a messa de dias melhores. Ago- tos somente 7 serão aprovei- algo diferente na [sua c�m.-'
exagerados no preço' desse, continuar nesse passo,' em ra já é possível consertar as tados para compor a Câma- panha. ..

precioso alimento. E, note-Ioreve estaremos comprando estradas, que ficaram em mí-
ra na próxima legislatura.· -O gover,nador BornhalJ:�

. se, f'fi nenhumél das vezeSQS carne a peso-de ouro. Volte- sero estado. O govêrn@ que Quem serão êsses? A rt'spos- sen tem viajado de um can,
.' poderes públicos municipais mos o nos�o pensamento pa- ,aproveite a trégua que as ta só pode ser dada depois to a outro do Estado. En
tentaram impedir a efetiva- ra o� pobres. Será que eles nuvens ora· lhe dão para fa- de 3 de outubro...

.

quanto os jornais que1he sãO
ção da medida que atenta estão condenados a desapa- zer alguma COIsa, a menos �Insiste à in'Iprensa gover- simpáticQs informam' gue 41)------'----,-

.1'ece1'?.. que prefira continuar sendo nista em afirmar que os srs. sr. Bornpausen ausenta,;,se di
Boa Noticia vergastado pela impiedosa Nereu

-

e Saulo Ramos, can- oapital parA bater dezena&
- W t\LDEMAR imprensa oposicionista que, didatQs ao Senado, pelo PSD de pedras f1:mdamentais deAgora que v')llamos a l�r

B):1�DUSCHI evidentemente, não pensa e PTB, respo?ctivamente. par- 09ra� de int�resse pú�lic9,,"bom tempo, a Prefeitur,a, irá.
perier o que reputa podero- tidos atualmente coli!mdos( opOSIção defme as' VIagensatacar com todos us ,recursos p c dente da cidade de d b .-.,

L
�

.

dro e .

sa arma e com ate. :'lO re- vêm sendo friamente rece- governamentaIs cOplO «,8-. de que di "Jno-,." as estradas mu- Xapeco' a"ha se novamente d
-

t dI' d b 1 d
uV c

.

, (.,
-

tu_ o agora,tao per o e e eI- bidos nos lugares que vis!-' se.nfrea a CH .a_a. e ves--nicipa. is. Para s"pr'-r a falta em Gaspar o no<'so prezado d 1
- E Ih"".. .

.,

çao... tam para efeito de propagan.- pera e. e elçao». sco 8t;.dós veículos necessários, () sr. conterl'ân�o e amigo sr. VJ; al-
A d d asPréeito esta' resol'zp'do a con- d

"

B d h' F' l d TENDENDO a pedidos da da sua condidatura. DI- quem qmser, uma as u .

;J • emar e llSC L, lsca a
. _

( ,,'
.

s ude- ver�õestratar caminhões particulares, Fazenda licen.ciado e candida-' que lhe fIzeram, cogIta o pct- z�m mesmo Ot:; Jorna.l _

"'.

f I
'

eraafim de executar os ser?liços to a deoutado estadual no pró- dre Vigário revmo. frei Ro- lllstas) que ss. senhor.las nao -E.' _por a �r err: vesp
_simultrrnea.menie em tôdas as' "l't d 3 d t b que. do mandar pintar as conseguem seqlier realIzar co- de ele�ça�, convem r;a? esqu�y. Xlmo p e� o e e ou u ruo - '-'

,.

t-
-

e� cer que Já no proxImo dIaestradas "ao inferior. Ao Marzinho os nossos quatro torres da IgrejaMíl- rmcIOS, ao poucas sao.as p u-

C l'/' 4"'p-l',Devem, pois, os' colonos sinceros votos de boas-vindas triz. Pa_a \isso, já no domin- soas que comparecem aoslo- onc lU na
. afio

prestar decidido apóio à boa e longa e agradável permanên- go passado, após a �issádas A PIADA DA SEM ANAvontade do sr. Prefeito para o cia -na sua terra. 10 hs., alguns paroqmanos, na
cq.bal desempenho dêsse em- sacristia, subscreveram o seu No Bar União

",preendimento que, embora seja A tenção! auxílio monetário. Mas a
. )Mas, como é isso, sr. Rolanti, o seu anúnpio ainda

do seu dever, merece os aplau- Na próxima edição pu- qbr? é grande � disp�ndiosa'I' está ihtacto?
sos e a cooperação de todos, blie;arernos o programa das FreI Roque VaI preCIsar, se- -Pôrque'? .já que todos serão beneficic!dos. grandes festividades inaugu- .gundo nos dis5e, de mais de ......:._]J; de admü'ar que o «UN/AO» do seu lummoso

rais -do imponente prédio 15 mil cruzieros. Essa quan- não tenha vindo abaixo, depois da desu_nião c,?'!!.o pniã�
Leia êsle semanário, d a Prefeitura, dias 28 e 29 tia precis�(}�e:Zu?b;!d�a apt��g'� I de 1'irnb.6..._ ...�",...��:::,.v��".I1f]:�i!!.�].!;!1�i1::.�S't5':� �-. : ::::��,��:::!!:' :*

As�irUJ;t�r-a-: Gr$--50,OO - - -do-d'Grrente.

provável do grande númeró de comunaso
criadas há pouco ---:- Está tardando a distribuição
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C ASA JULI() SCHRAMM. oferece para pronta entr:", a preços ao alcance d::::JFerragens em geral-L iquidijicadoree-:Desnaiadeiras+Espmgardas-Fagoes Econõm icos-«Lustres, auersos iipos-Baterias «Deito»-Bwicletas
.Rádios da ..'

afamada marca «Phillips »-Lampeões «Aladzm»-Despertadares-Máquinas folográficas--Filmes «Anscô) e« Gexaerd»=-Artigos plastic-Material sanitário-Enceradeiras «Macsiar», garantidas por 2 anos=Môquinas de costura <Viqorelli», garantidas por 15 anos-Cl'istais-Pirex:!.sVisite sem compromisso a GASA JULIO__BCHRAMM e nel� faça a� s�a compra que s�rá bem atendido. ,
",

,�lIIlIlIlIlIIllIilllllllllllllllllllllllllillllJllllllllllllllllllllllllllllllllnm.IWUI1Hiíml� WEHJ\1UTH Ltda '

�' MARIO
�

VANZUIT _L\. ª Rua Dr. Nereu Ramos s+n:ª Rua Cel. Aristiliano Ramos GA8t'AR ª 'Caixa Postal, 2 Telefone, t4-

-r LOUÇAS FERRA�ENS E CEREAIS � Gaspar - Sta. Catarina
E Secção de Atacado e Varejo SE FazeniJás - Loucas - Ferro-ª - X - §. gens - Armarinhos - Se·E ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR ª coe e l11olhados - Expor-E DA APRECIADA AGUARDENTE § taçiio' de Cereais e Agua/r-E "5 CANAS'" E dente - Serraria c alinha·�IIII '111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIillllllllnl5 men tos - R�vende.do,.e�da Standard OtZ Gornpany

,Para a estacac "tnvernaI,
, " .

, 1

faça suas compras na
t ...

'

que acaba "de receber grande sortimento -de. sweters.
polovers, coletes, capas, chales e grande variedades

em lãs e ca semiras.
,

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

,

cidade

BLUM ENAU

artigos sempre novos,
por preços vantajosos.

"Brastemp"tRefrigerad'ores
Vendas em suaves prestasõvs mensais

i
. ,i

,

Prosdocimo S .. A.
Rua 15 de Novembro, 900/904 - Caixa Postal, 73,

BLUMENAU - STA. CATARINA

r

Registro Civil Aos prezados, Fuço' saber que pretendem assinantescasar-se:
__ Avisa;n,�s ��s nos;os àmá-IJoão Luiz Pereira e Eleo- veis assinantes que estamosnora da Trindade, solteiros; cobrando as assinaturas deh.aturais dêste Estado e re VOZ DE CASPAR refere,dessidentes à l\�arg�rn Esquerd!" ao 2°. período anual da suaEl�, operá.no, filho dE:. Joao circulação, por ter findado oLUIZ Pereira e. d. Mana �o- primeiro. '

s� de Jesus. Ela, d�II?éstlCa, Solicitamos, por isso, dosfIl�a de Alfredo �lelra .da nossos bondosos amigos a fiTrmd�de e d. C?Ullhenmna neza de procurarem a Redada Trm�a�e. (edital-o. 1�?7� ção, à rua Aristiliano Ramos,:-Ar:tOlll� ��lson HOS ...ms
Edifício Joanim (sobrado), oue �M�lfla CecIlI� Spengler, remeterem a importância, por Café Bedusch]solteiros, naturais deste ES-t: cheque bancário ou vale postal Irma tradição na Indústriatad,o e re�!,dentes �m. p.oço para a caixa poslal nr: 9', d f' S b-G d El b r

f Ih e ca. e. empre om. .e pmo
ran e� .

e, ancarlO,. 1 o nesta cidade, agradecendo sin- Aguardente de Cana:de Anto�lO CarlosHostll�s e ceramenie a todos. VOVô e APERITIVOd_. VerÕnl?a .CIar� Hostins, Uutrossim, in/armamos que,EI d .

t f Ih d B J Satisfaz ornais exipente.ia, ornes ;ca, I a : er-
apesar do enorme au nenio do entendedornardo �eonard_o Spengler e custo do papel (quasi 100% .! nt-.l d . Maria Evelma Spengler. " Fahrlcante :

(edital n. 1678) em u.m ano� .. o pre9° da assl�1 AUGUSTO BEDUSCHTR 1 B· d sn natura conunua inalterado: Rua São Pap10 Gaspa
- aui . atista alva e r" $ 50 00 () ,,- r .Maria Wanzuita, solteiros,

vr '. por ano.
Santa Catarinaoperários, naturais dêste Es-

:MflU"fZAS DO Si.NGl!E?tado e residentes nesta ci- C10

dade. Êle, filho de João Ba- UiX-iR Df G�'UtIRA�.tista da Silva e d. Belarmi-
AUX. TRAT. SIFIUSna da Silva.. Ela, filha de ---,-----

-Guilherme e d. Maria Wan
zuita. (edital n. 1679)
_:_Sany Donald da "'Silva

e Eunice Anna Maurici, sol
teiros e naturais dêsteEstado
Êle, residente em Poço Gran
de, serventuário de Justiça,
[filho de Frederico Nicolau
da Silva e Cecília Britzke
da Silva. Ela, residente nes-

,
ta cidade, funcionária públi
ca, estadual, filha de Ãngelo
Maurici e d. Laura Tell
Maurici. (edital n. 1680).

Se alguém souber de algum
impedimenlo, oponha-o na
{arma da Lei.
Gaspar, em 12 -8-1g54
Edmundo dos Santos

Oficial do Registro Civil

PAULO

VZSZ·. ti E n=e * 7T7'iiaíiiii
Dr. Cláudio ': ,}

'. BeduschiCiru rgião-Den tis ta
Trabalho esmerado e garantidoPreços M6dicos

'

Consultório: ,.

Rua CeI. Aristilü no Ramos
----..:_

TOSSEI J IRONaUllQ J

�V1BBD CRUSDT08
(IILVIII Ao)

,

GRANDE TONIOO

CASA

NãO riei xe pa,"a anla�lhà o

que pode fazer hoje, sua
Gar-anta o f'uturo de

Iamilia C0111 uma apólice de
SGgllY'O de Vida

'

- da -

"A ' Equ.itatiya"dos Esta-tos U n id os do Brasil

Tecelagem Tangará
de

Irmãos Santos, & Cio:
Fábrica de Tecidos e Saco:

de Algodão f,
End. Telegr.: "Ttmqará

Rua Nereu Ramos
Gaspar - Sta. Catarina.

Socieua de IIIUl.ua de Seguros
Je vida.

.:ÁÇf.nfe neeia praça.
Carlos B. Fontes

1{ua c-i .:ÁrlrÓtíLlano �amod
(Edíficio Joanim)

Indu�trja Textil 'Gaspar S, A.
TECIDOS

--.X --
TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS

LINDAS PADRONAGENS
E/SOS PARA BANHEIROS, ROUPÕES

(Cõres firmes)
Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19

End. Telgr. "TEXTIL"
G A SPA R STA. CATARINA

AIJOIS T. SCHMJTZ
Venda e Consertos de Rádios

Acaba de receber Motores a gasolina parafornecimento de luz

Rádios das afamadas marcas "SEMP" ê
"TELEFUNKEN"

Bicicletas da Conceituada Marca "Goericke" (alemã)Preços desde Cr$ 2.300,00
. Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo\l!I!!iIIiiIiI:

GASPAR STA. CATARINAf: ·C,_j.
[� INDU'BTRIÃ_'��CE'RÃMIGÃ de SvlviQ' João-Zim\l1erman�' Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel. nL 11 -, Caixa Postal 32t;;" '- ..

_"�

GASPAR - STA. CATARINA
',,' ��;'���'�'!-��·;à���i.)�r'�"":"'l*"p-t��ti''':8·�?p';�)�® �":l'�!':?'i _;._:�. """".

':::::t;:: .• ", ..
" ,!<':"

f' TELlfAt:; FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA. Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e
\ COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

FAZ ENTR��:� ��V�sob�t bÁo�BRA, COM-I' I�,�������C�U�M�I�E�IR�A��_-��������������������R�A�P�ID�E;Z�������

.. H-" - -
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M '!'G'.;.
agnrraca VI 'tOr13

dos ":inJios"
]\t[esmo jogrmdo
bem I{) Paiaarrdú '

Pitulou por 4 a 2 ante a extraordjnária atuação do seu leal adversár-io -- Murta disciplina e notável espírito de Iuta as

ca _!. "" A' A 11 •• foi l! .dcaracterdst.icas 0.0 sensacronar cotejo - prearrnruar OI, Jlgulluuente, venCI a pelo Tupi, por 3 a O.

s"gnificativotriunfocolheuldos atuaram com destaque. Irineu e Cachaça; Wakce, IRe'sultados da' 5.::l. f'o'dadalreselJtaçãO do C.A. Tupí Desta feita os rapazes do Ari e .Looa; Merico, Patro- i ...., VI..

arep domi 'lt'
-lr; , •

b rl' J li h H' 'V' N id
'

I
'

nfrentar:, ommgo u 1- '1 upi tiveram que a anuonar cimo, um o, emz e " 1- esta CI ade: Tupi 4 x Nagel e Augusto (Palmeiras)
aO enesta cidade, o reuo- o .seu costumeiro sistema de limar. '.', Paisandú z. Tentos de Aloisio e Heins (Olímpico). Henda

:�dO esquadrão do C. E, jogo-para.empregarem o.mes- 'A arbitragem esteve a (ar- (2), Tuta e Ninha, para o Cr$ 9.4;1,5,00. Juiz: Salvado!'

PaisandÚ, de Brusque, ate mo padrão do adversário; ou go do popular Paulino, que Tupí; Julinho e Merico para Lemos-dos Santos: regular.

t"'ao lider absoluto docam- seja a velocidade e 'passes agradou a gregos e troianos. o Paisandú, Renda Cr$ . Em Timbó: Carlos Renaux

enon�to de extra-profissio- em profundidade, sem o que tanto assim que a crônica 2.640,00. Juiz: Roberto Pau- 2 x União, local, l. ':Ben

peis da LBF, que vinha de não teriam logrado essa es- esportiva de Brusque lhe dis- lo de Lima: Menção honrosa, tos de Teixeirinha e Isncl

��as vitórias consecutivas petacular vitória. No qus dro tinguiu com grau dez. Indice disciplinar excelente, (C. Renaux) 'e Schipmann

'bre os maiorais do futebol visitante, destacamos o óti- A renda, como sempre a- Em Blumenau: Palmeiras (União). Renda Cr$ 8.335,00.

��ulDenauense; �Lmpico e mo desempenho do seu trio contéce em nossa cidade, foi 2 x Olímpico 1. Tentos de JuÍz: Wilson Silva: bO'TI.

Palmeiras. No final dos no- atacante, constituido de três decepcionante: Cr$ 2.640)00,

venta' minutos da sensacional
excelentes jogadores: Patro- para uma assistência bem

refrega, os conte��ores dei- cinio, Julinho e Heinz, que numerosa. É tempo dos di

xaram o campo visivelmente puseram em constante pol- rigentes do Tupi adotarem

esgotados 'pelo supremo es- vorosa o reduto final dos medidas adequadas para co

forço d�sprendI�Oj 0. ��e «índios». Os demais atuaram ibir o abuso que se observa

tornoU ainda mais mentorio com altos e baixos. Os qua- na'Obilheteria do estádio de

o triunfo dos comandados dros formaram assim: TUPÍ: conceder aos não sócios o

de Pacheco. O resultado de Itinho, Coti e Sansão; Pache- mesmo privilégio que gozam

4 tentos contra 2. atesta com co Pevi e Bétinho; Aloisio, os associados do clube na

fidelidade a maior evidência Ninha, Antoninho, Nana. e redução de 50% no ingresso
daequip�gasparellse,que,gra- Tuta. P�1ISANDü: Urbano, da geral.

ças ao elo�iável es,u it I de C--------�--luta e melhor entrosamento Balanço do ampeonato
de suas linhas, conseguiu le ATE' A 5a. RODADA
'var de vencida a aguerrida
falange do Paisandú, onde ==�C;,;;"o",;mbP�il=ad=0==kp=(lr=L"-=1!J=�·O=P=O=L=D=O=X=.=F=R=A=]\=TZ=O=I===
despontou um quinteto avan-

çado perigosissimo, cujos in- ======�==T=,=I=T=U=L===A==R=TI=E=S==rr==='iP===
tegrantes deram insano tra- Coloca�ão Pontos GQI� II Gols \1 SaldQ

balho ao guapo zagueiro Coti,
• Perdidos Pro Contra,

proporcionando-lhe ocasião l°. lugar - Carlos Henaux 1 16 4 Sal�.12

para realizar talvês a maior 2°. » - Paisandú 2 7 7

-\
» O

jornadade SL:s. brilhante car- 3°. » _. Palmeiras 3 6 5 »1

reira esportiva. 4°. » _ Tupi 4 14 16 DeI. 2

Apreciando o panorama 4°. :& _ Guaraní 4 5 6 »1

técnico da pelêja, devemos 4°. >, )- Vasto Verde 4 4 10
I

» 6

confessar que faltaram 5°. » -< Olímpico 6 7 12
I ;'> .5

coordenação e harmonia aos 5°.»
- União 6, 8 7 tSEud. 1

dois conjuntos, o que não
�===========================

teria sido possível estabele- A s P I R A N T E S

cer numa luta tão acesa elo. lugar - - Carlos Henaux 2 22 6 IISalJ.] 6
cheia de entusiasmo. A con- i-. » - União 2 12 71» 5

tagem foi aberta pelo TU_IJ( 1°. » - Guarani 2 7 7» O

aos 30 minutos da-primeira 2°. » _ Tupí 4: 15 12 » 3

fase, quando Ninha alcançou 2°. » - Olímpico 4 5 7 Def. .2

uma bola que ia perder-se 2°, » - Palmeiras 4 8 8 Saldo O

pela linha de fundo e cruzou 2°. ;) - Paisandú 4 2 5 Def. 3

para a- boca do gol; Aloisio .;,3�o',==»==V�as=t=0=V=e=r=d=e=====6===""===3===,,,,==2=2===!:==»=1=9
entrou e impediu que o ar-

qu�iro do Paisandú seguras
se a

...pelota, desviando-a para
dentro da rede. Ao» 35 m.

Julinho empatou a pelêja
com uma inteligente jogada.
Tuta d�sempat(lu para o Tu
pi, aos 42 miuutos" finali
zando com sucesso um cen·

tro rasteiro da direita. Na
etapa derradeira àcentuou-se
ainda mais o calor da luta,
procurando o Paisandú igua
lar a contagem. Coute, po
rém, à, Aloisio mârcar o 3°.
tento para o seu bando aos
5 minutos. Ainda assim os

brusquenses não esmoreceram
e voltaram a marcar aos 12
m, por interméáio de Merico

, ,

que desferiu certeiro chute
no canto direito da meta de
ltinho. Finalmente Ninha se

lou a sorte dos visitantes aos
20 m., atirando enviezado
nUma investida pelo setor es-

querdo; o goleiro paisanduanü de J. J. :MULLER
tentou cobrir o ângulo, mas Limpesas, Consêrtos e R�formas Gerais em Máquinas de

a Pelota transpôs o canto
. Escrever, Sornar, Oalcular e Duplicadores

oposto de seu arco. Rua 15 de Novembro, 1369 - BLUMENAU - FOne, 1542
Na .equipe y�.nceçiora� tcE ,

Melhores informações na redação deste jornal

Jogos disputados: Tupi - 5 jogos
» » Carlos Henaux _ 4 »

» » Palmeiras - 4 »

» » Olímpico - 4 »

» » União' - 4 »

"» » Pa.isandú - 3 ::.

» » Gl1t:uaní - 3 »

» » Vasto Verde - 3 »

Observação:- O Tupí foi Como artilheiros do atual

o único clube qüe participou certame, figuram em primei
das cinco rodadas nas duas ro lugar: Ninha (Tupí) e Pe

categorias. A partida entre truski (C. Renaux), com 5

os quadros de aspirantes do tentos cada um. Também

Olímpico e Guaraní, marca- os ataques mais positivos são

da para o dia 25 de julho OE do Carlos Renaux e Tup:;
g. p., não teve sua rea!iza- com 16 e 14 gols, respecti
ção naquela data, em vir- vamente.

tude do mau estado do gra- Arqueiro menos vasado:

mado, devendo, por conse- Mosimann, do Atlético, com

guinte, ser efetivada na pri- apenas três tentos, seguido
meira ocasião em ,que a ta- de Juca, do Palmeiras, com 5

bela proporciúnar folga aos gols. ltinho, do Tupí, figura
..:__-------�------�-------

referidos clubes. como omais vasado: 16 vezes.

SI; y:>alliM ;

7
;

� /

Desbancado pelo Tupi o

Oficina' Técnica "Blume"

/

r

Prefeitura Municipal de Gaspar
EDITAL

IMPOSTO TERRITORIAL - 2°. semestre

De ordem do er. Prefeito, torno públíco que,' no mês
de agôsto andante, arrecada-se na Tesouraria desta Prefei
tura, o imposto acima citado, correspondente ao 2°. semestre
du corrente exercício.

.

Os contribuintes que não satisfizerem seus pagamentos
dentro do mês acima, poderão ainda fazê-lo nos meses de
setembro e outubro, com a multa de ia e 20% respectiva
mente, sõbre o líquido.

1 ermituulos oe prazõs em referêncio, serão extrai. las as,

certidões de dívida ativa para a decida cobrança execuiioa.

Prefeitura Municipal deGaspar, em 1°. de agôsto de195 í
José Alberíci-Tesoureiro

Banco Indústria 8 Comércio de
Banta Catarina B.A.

.

- Matriz: IrAJAí-
Fundado em 23 de Fevereiro de .1935

Endereço Telegráfico: "INCO"
CAPITAL AUTORIZADO o-s 50.000.0DO,O)

FUNDOS DE RESERVA CR
'

$ 46.000.000,00

DEPOSITOS El\1: 30/4/1954 CR$ 830.889.533,90
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇ�'\;S DO
ESTADO DE SANTA CATARH\fA, NO RIO

DE JANEIRO E CURITIBA
Taxa» de Depósitos

D '·t
' . 2 (J1

eposl os a VIsta . . . . . . . . . . . . . . . . . /(/

Depôsitoe Limitados
Limite de Cr$ 500.000,00 . . . . . . . . .. 4.%

'

Limite de Cr$ 200.000,00 ..•...... 4,1/2 %�
Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 ... _

... �. 5%
(Retiradas livres)

Depósitos a prazo fixo
Prazo mínimo de,6 meses .

Prazo mínimo de 12 meses .

Depósitos de aviso prévio
Aviso de 60 dias. . . . . . . . . . . . . . • .. 4%
Aviso de 90 dias / 4,1/2 %�
Aviso de 120 dias . . . . . . . . . . . . . . . . 5.%
- CAPITALIZACÃO SEMESTRAL'__::_

Abr(L uma conta no "If.1CO" e pague com cheque

Marmoraria - Serviço de Túmulos
Figueira - Gaspar
CLAúDINO CARDOSO

(Admi�istrador do Cemitério Municipal
---x x x

Executa com perfeição, critério e rapidez to

do e qualquer serviço concernente ao ramo. Preços
desde 500 cruzeiros.Suav;3s condições dé pagamento.

Dê preferência ao que .� gsparense! Consul

te-nos 'sem compromisso.

Farmácia Santa Cruz
.

(.F'undada em 19�6)
}

Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES PIRES

Grande variedade de remÉcÚos e drogas -- Avia Re�
., t'd-

J ,

-- celtas com pro n]. éio e CUlnuao--

Edifícidpr5p:i:'io - Praça Getúliq Varg-us � Gaspar

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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voz DE GASPAR
�A�N�O�I�I====��==�=========== recomeudaSábado, 14 de Aqôsto de 1954 - N°. 51 Para Deputado Estadual Ainda o Caso de

Aguas Negras
Snr. Diretor:
Lemos, sob a maior indi

gnação, o protesto feito pelo
indivíduo de nome José Luiz
Schramm, em relação à es
trada das Aguas Negras, dês
te muuicípio.

O que o sr. Arnoldo Theis,
nosso visinho e amigo, fez
publicar no <Reporter Cata-
rinense -, é a expressão da D '1' V � r S 0- e sverdade. \,

O protesto de José Luiz Cine MogkSchramm, não passa de uma
1(Bons fi mes e boa proieça'o)puxada em regra para enco- J

brir fatos. que q -alquer cida- Amanhã, às 3,30 e 8 hs"dão pode enxergar à luz 0.0 dia. Uma fahtilosa aventur�Não ternos estrada nenhu- da Warner.
ma. Ninguém deu importân- MARA MARúcia às nossas reclamações. A Com Errol Flynn e Ruth

C
.

id d d buraqueira, a lama e tudo Roman.UrlOSl
.

a es o mais, deixaram aquilo intran- 3a feira, às' 8 hs,Brasil { sitável. Incrível! Fantástico! Espeta.Há na ilha de Marajó, O sr. José Luiz Schramm, eular!
.

Estado do Pará,um rio mui- esqueceu-se de que, no dia O HOMEM DO
'

to interessante- É o Arari. 5 do corrente, nós o ajuda- PLANETA X
Apresenta o fenômeno curi- mos a retirar sua carroça RobertClarh. e MargaretField
080 de correr em duas dire- cujos cavalos estavam atola- 5a feira, às S hs.
_

t 1 ' dos na referida. estrada. Programa duploçoes: uma par e (ias aguas ç. ' '

d ",' lago Arari (e-n z.era que os subscritores i 0) Bob Hope e Lucile Bal!se esp",.ja no,. �

d t
�

tirososv m
.

Marajó) a outra no rio Pa-I es .e sa� men 11�sos, ,que.3. O CONDE EM SINUCA.rá. NJa ,é oca da cheia o rio estrada e boae 80 Jose LUIZ TecnicolorP
, ,. Schramm fole verdadei' Uma f irmidáv: I ccrnédipassa a correr numa so cu-

O Z' L
.

.

d
o L -,. • a_

Io T'arâ
' ra,· seu e UlZ, quan o 2°) Johl2ny Weissmüllefl emreçao; o no ara.

.

d
.

Há no Mato Grosso outro o snr. qUl2'er ar u�lla puxa- A ILHA DOS PiGMEUS
rio, não menor i-nteressante: �a na�a �emos c�m },880, mas, Domingo, dia �2
o rio Correntes/Bastante vo- uesmentJr-�osl nunca, A

Q MÁGICO DE OZ
lumoso, despenca de bôa al-

f
Águas �egrttS, 9 de agos- Tecnicólor com Jucly Gar�

tura e some debaixo da t� r. to d� 1904:.
'7'

land
ra, para reaparecer 400 m. lv.tis? An_tenor h,lmmermannmais abaixo, Sôbre êle pas-

Siloio �rmmermann
sa a estrada de rodagem a Fi'�nClSCo Carlos Isensee
Cuiabá sem necessitar de Joao C}arlos Isensee::;;;;;::;;;;;::;;;;;===:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��
pon te, Leo ZlmmermannEspelho... Conclusõo aberta. O povo deve resol- P.oR. P.22 (domingo), ou seja, den-
ver, portanto, se quer e po- Para Deputado Estadual...VOZ DE' GASPAR pre- tro de 8 dias, haverá elei- de ver a 'sua Igreja pintada .'tende {irar uma edição espe- çôes para prefeito, nos muni- externamente. Se até o fimcial, poss'ivelmenfe com':10 pá- cípios de Ituporanga, Taió, da semana próxima nã-o Iôrginas ou mais, no dia 28 pró- Guaramirim, Turvo, Capin- recolhida a importância menximo, em reqosijo à inaugu- zal -e Piratuba. Os partidos cionada (de 15,000 cruzeiracõo do prédio-sede dos ser- est�<: alvoroç�d3s. P?�S essas ros), no mínimo, a pinturaviços municipais, e de outras eleições ref!etIrao, �ue certo não será feita. Ê o que es-obras importanfes,nesta culade ponto, a força eleitoral de

..
'

d
.

fP d E t d Itamosautodza os a in ormar." .' . �ra êsse fim, conta com o ca a um,' no s a o.' .

AaL�xílio, em jQrma de propa- N TÊ o b;n da próximagetnda, da indústria e do co-
1 atas... Conclns,ºo semana deverá chpgBr, demêr,cio gasparenses e blume- vés da generosidade dos fiéis. Estrela, estado do Rio Gran

men,auenses, cujos responsá- Só ?eles depende, portanto, de do Sul, o técni.co para a·veis serão em breve visitados a pmtura. E inegável que mcntagem e. instalação dopf;lo. nosso gerente. Outrossim, esta viria embelezar o aspeto importante relógio da Igreja�-oderão os interessados'· pro- externo -da Igreja, e seria Matriz, cujas duas torres
c�rar a redação dêsle jornal. conveniente aproveitar os principais estão sendo ativa-
,.
A, lodos que nos dispensa- andaimes já existentes (para mente adaptadas para recelrf:m a sua preciosa coopera-

a instalação do relógio), em- ber os grandes mostradores. :HONORATO TOMELlNcão, agradecemos sinceramente. bora seja necessário elevá-las Como ú bom tempo· tem CONTRA A CORRUPÇÁOainda cêrca de 15 m3tros} permitido trabalhar S3m in- -----------------------�até alcançar as cruzes (das terrupção, o relógio deverá Para Vereadortor:es �aiores), que também ser inaugurado n? dia 7. de GI AU C'O BED''USCHIserao pmtadas. setembro, dd acordo, alIás, .....
_ Avisa o re.v�o. Vi�ário co��

o que !nformamos em ( U. D. N.)que a subscnçao contmua edlçao antenor,

o PDC' de Gaspar f\. PED IDO

CÁSSIO MEDEIROS
Um legislador que trabalha

o Partido Demo,
era t-i Cristão, DoPARTIDOS POLIT íCOS �o QUE MAIS PROPUG��PELA MORAL CRISTÃ EINTRANSIGENTE DouTRINA SOCIAL DA IGREJA, DITADA PE�OS so:BERANOS PONTIFICESGASPARENSES ! ALIS'TAl-VOS NO P. D. C. [

.

BAR· "U N I�
O melhor da cidade

---00---

Cine São Pedro
Hoie, às 8 hs.:

"

Eis um grande espetácu-
lo que a tvarner nos oferece;

.

ESTRADA 301
Sieie Cochran e li irgínia çray

Cens.: Até 18 anos
t. No progr.: Jornal vVarner
e désenho.
-Próximo sábado:
AGrAS TRAIÇOEIRAS'

John Wayne e Palrí._;ia 1Veal

Leia êste semanário

Assinatura: Cr$ 50,00

Dr. Cláudio
Baduschi

Cirurgião-Deutis ta
Trabalho esmerado e garantido

Preços Módicos
Consul tório:

Rua CeI. Aristiliano Raul0s

II pAR�
SUAS CARGAS

n r {) � l' r a m 'JE ENCOMENDAS
' 1::-' \,J 1 CL

.

'

_-

--:: :T ransporfadora Wolfram L tda.
r�._MAJ}9Z:_Bl�menau-Alarrieda ?uque d& Ca�as, 166, Fone 1379. -;- FILI�IS: Curitiba- Rua João Negrão, 1683; Fone 2423(.Em Sao 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

"

S E B V I MOS BEM P A R k S E R V I R S E·M P R E
.. ; t 't *( "D.

I PELA SOCIEDADE===

i_.;;;;

ANIVERSÁRIOS I Dia 20- O sr, Mansueio
Tesioni, industrial aqui esta
belecido.

Hoje- O sr. Viiôrio Zim- A todos, os parabensAéstemermann, digno Delegado de jornal.
P?lícia d?ste '!I'u!1'irípio; a me- NASCIMENTOSnln.a Edir, [ilhinha do nosso Dia 4 p. passado foi o laromuto sr. Jorge Becker. do sr, Pedro Bornhausen eDia 16-A 1Jiúm d. Geor- de sua digna espõsa d. Verô-gina ·Borba Soar. nica, enriouecid» com o nas'Dia 18-0 sr, Ângelo Sch- cimento de um robusto meni
ramm, co-proprietário da linha no, primogénito do casal.de ônibus Caspar-Blumenau; -Está engalanada a resi··
o sr. Artur Deqqau, compe- dência do casal Gilberto-d.tente marcineiro; o sr. Nilo Dolr«, Beduschi com o adnen ..

dos Santos; o� sr. Joaquim to, dia 5, de sua primeira fidos Santos. -

lhinha, que recebeu o nome
, Dia 19-0 Jovem Abelardo, de Neida.
filho) do ir. dr. Abelardo lii- Aos felizes casais e a seusanila'; o sr. João Krauss; o filhinhos, os nossos votos de
sr. ,Ludovico Schramm. felicidade.

..

Fazem 'anos:

; Eleitor gasparense !
.. , Vamos, desta vez, colocar
u.m n�presentante da nossa
terra na Assembléia Legislativa: Vota ern WALDEMAR
BEDUSCHI, o nosso estima
do e democrático Marzinho
é, com êle, defe�damos os

l_il;teresses de Gaspar na Câ
mara do' Estado!

.

.

,

" O valor. de' HERCILIO
DEERE não' se diz em 'pa
Iavras.; está demonstrado a
través da sua obra' grandiosa
como' prefeito de Bhimenau.
Um homem dêsse por-te ná
Câmara Federal sI, . pode
honrar S. Çatarina.

-
.

Ed' - f.) •

1.. 'Iça0 espeCla

. PARA VEREADOR

..Carlos B., Fôntes
(U. D. N.)

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




