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Gerência: '

G spar produziu 66.000 tonel das de arr:o?
:' -'a safra' de 1'954

Foram cultivados 2.600 hectares de terra
- \lalor méclió2

n '

da saca: Cr$ 200,00 - Confronto -com a produção de 19�3

,,'�:1:'���Je:."à�a:�I�;��P\�IM·.

O''R''TE" T"R"�'A'GICA'" "D'O SR GE'T'U''-LIO�:�"'de Gasp"r. A cana de açu
'

,

çar que (; urante muitos anos
.

.'
. '/ .' .'.

tev� 'a primazia, entre nós, VAR,GAS CO[!l um t.iro no peito pôs fírnã vida o Presidente da República

passou para o segundo pla- . J ·-jAssumiu a chefia do Executivo, logo em seguida, o sr. João "

no em virtl�de da. má polí- ' Café Filho - Reina calma em todo o País.. "

tica açucareIra nacional, que,
A crise nacional oriunda corrêneias que se seguiram à corrente.

-

I dadeíros destinos de paz e-

através do Institu�o do Açú- do atentado da madrugada morte do Presidente. Por sua vez o governador prosperidade. A Constituição,

csr e do Alcool, CrIOU absur- de 5 de agôsto contra o jor- O corpo do sr. Getúlio Var- dêste Estado também decla- integralmente respeitada co- .,

das restrições à produção, nalista Carlos Lacerda em �J!.�, embalsamado, seguiu de rou de luto os mesmos dias, mo saiu -dessa gravfssima'

desencorajando os plantado- que foi assassinado o major avião para S. Borja, no Rio em S. Catarina. onda de confusão, é a ga-

res da preciosa gramínea, que
Rubens Vaz, da Aeronáutica, G:ande do Sul, onde, 110 dia I Passado o terrível choque rantia inequívoca 'de que d.

não encontravam justa com- teve desfêcho trágico e ines- 2tL ante-ontem, foi sepulta- emocional sofrido por tôda nosso País viverá dentro do

pensflção para o y:noso tra-
perado com o suicídio do do, após lhe serem prestadas a grande nação brasileira, regime democrático, pata o

balho dos canaviais. presídente Getúlio Vargas, às homenagens excepcionais.. que vinha atravessando uma qual foi talhado, de ac ôrdo

O arroz, ao contrário, pro- 8,30 da manhã do dia 24,err� Prestigiado pelas fôrças ar- das maiores crises da sua bis- com a índole da sua gente.

duzidolivrem?ntee COIll o ser seus aposentos particulares, madas de terra, mar e ar, tória, devemos esperar, con- Isto já ê motivo bastaute

preço a subir constantemen- no Palácio do Catete. assumiu a presidência da Re- íiantes, na atuação do pre- de tranqüilidade.

te, 'só podia despertar inte- Desesperado ante a. pres- pública dos EE. DU. do Bra- sidente Café Filho, que, a-, x-x-x

resse, Por iS80, vem aumen- são de que estava sendo al- sil o sr. João Café Filho, que, poiado pelos seus eompa- À memória de Getúlio Arar.

tando ano a ano, em Gaspar, vo no sentido de renunciar como. vice-presi�ent�, era, o triotas de boa vontade, den- gas, o nosso respeito. Pela

1) plantio dêsse cereal. ao cargo, o sr. Getúlio Var- substituto constitucional do tro da ordem e do trabalho, sua alma, as nossas preces

A safra dêste Imo foi de �as recorreu a êsse gesto presidente. Imediatamente a- tão veementemente reclama- cristãs. A êle, que entra n,a

}lO.OOO sacos de 60 quilos, extremo, cumprindo, assim, pós o ato de posse, o sr. Café dos pelos superiores interes- História, Deus Misericórdia

tendo sido plantados 2.600 aquilo que reiteradamente Filho decfetou luto por oito ses da Pátria, saberá, com o 80, testemunha .do seu atrÓz·

hectares. É o que nos infor- afirmara, ou seja, que rlefen- dias para todo. o território j auxílio divino, libertar o Bra- sofrimento, que a todos como

ma H repartição de estatís- deria o seu posto, aonde o nacional, que, 'dêsse modo, I
sil dos tormentosos dias atuais veu. possa fazê-lo, também,

tica do Município, sob a levara a vontade popular, persistirá até o dia 31 do conduzindo-o aos seus

.

ver- entrar na Celeste Mansão.

competente e ativa direção com o seu sangue, e que po-
, do sr. Bernardino Pamplona der iam tirá-lo do Catete sõ- E·SPELHO·POI II'TICO D N R
Sobrinho. mente fuorto. Como, entre- _

....4 ,ep. . ereu amos

Oano passado Gaspar pro- tanto,pouco antes&io amanhe- Nas eleições municipais de I mes dos pretendentes do im- No dia 3 de setembro de-

duziu mais-120.000· sacos, cer do dia 24,0 sr largas tinha domingo passado, a UDN portante cargo. Não que nin-!fLui o aniversário natalício

numa área menor, de 2.30Z- acedido em licenciar-se, até venceu em Guaramirim.Pira- guém o queira. Ao contrário. do sr. dr. Nereu Ramos, pre

hectares. O decréscimo da que fosse concluido o inquéri- tuba,Taió e Capinzal. Emltu- Difícil, dêsse modo, está I sidenie da Câmara dos De

produção talvez seja devido to sôbre os graves fatos darua poranga e Tangará venceu a, a escolha. para não magoar pulados e candidato ao Se

às condições desfavoráveis Toneleros, que aprr.rria a coligação oposicionista:. Fal- às quesobrarern. Mas, o tem- r nado Federal e à mesma Cá

do tempo. Todavia a colheita responsabilidade, ou não, do ta-nos o resultado de Turvo. po não espera. E_ se conti- mora (reeleição), no piei'» de

-obteve maior rendimento, chefe da Nação - ninguém -Diz o PSP que não nuar a indecisão, há de go- 3 d...e outubro dêsle anuo

pois o arroz (em casca) foi poderia prever o impressio- mantém acôrdo com nenhum zar o sr. Manoel de M' ne-} l"oz DE GASPA.R, nesta

vendido aos descascadores nante fim que se reservara outro partido. Todavia, o sr. zes, candidato 'único e pre nota, cumprimenta o dr. Ne...

·

pelo preço médio de 200 cru- .o Presidente. Venceslau Borini, do PSP, feito indiscutíveJ de Fpolis! .. reu desejando-lhe felicidade.

z�iros a .saca de quarenta e I ..A. tremenda ��tícia,- tran�- foi incluído na chapa da UDN p
cmco quilos, ao passo que I mitida pelas difusoras can- pára a deputação estadual.

ARA VEREADOR

em 1953, a média foi de 165 ocas, repercutiu profunda- E então?... Edrnundo dos Santos
cruzeiros. Assim, _o valor da mente em todo o País, prin- -Outro que passou a in-

produção dêste ano atingiu oipalmente entre as massasltegrar a chapa da UDNfoi I CP. S. D)
quasi 30 mil contos, contra operárias onde o prestígio de o dr. José Lerner Rodrigues,
cêrcade 20.0000 ano passado. Vargas era indiscutível. Sa- do PTB. O dr. Lerner ata- A inauguração do Prédio da Prefeitura
Se essas enormes somas be-se que elementos exalta- cou violentamente a Aliança Em face do luto oficial de e 5 de setembro vindouro,

fossem aplicadas e bem apli- dos promoveram desordens Social Trabalhista. A respos- tôdx a Nação por 'motivo sábado e domingo, cumpria

eadas sõmente em Gaspar, e depredações em algumas do PSD e PTB (componen- do falecimento do presiden- do-se o mesmo programa já.

l�c�usive em depósitos ban- cidades, tendo sido visados tes da Aliança) veio no mes- te Getúlio Vargas, as sole- fartamente divulgado, inclu- ,

canos, os benefícios da gran- jornais, estações de rádio e mo diapasão, QU pior. nidades .da inauguração do sive o brdle da S. Alvorad...,�

d.e riqueza que é o arroz se series de partidos anti-getu- -Enquanto eram troca- edifício da Prefeitura Muni- Em conseqüência,. a edi.,.·

fiam muito maiores porque listas (ou assim considerados). das essas gentilezas, o pre- cipa.l de Gaspar, que terism çãu especial dêste jornal
se estenderiam a tôda a nos- Em Porto Alegre, os acon- feito petebista e o presidente lugar hoje e amanhã, foram circulará no próximo_ Eába

sa terra, transformando-se tecimento.� assumiram aspeto do dirctóiÍo mun:cipal do transferidas para os dia.s 4 do, dia 4.

em notável fatOR do seu grave, e o próprio consula- PTB, ambos de Orleães, ale-
-

progresso. do norte-americano teve suas �ando serem contrários à a-

D' instalações destruidas e in- liança do PTB com o PSD,
lreto" d PDC

Bom freguês
, fIO O . c.er.d:adas. No Rio, a sede da manifest!1ram solidariedade

E I Feita a barba do conspícuo cidadão, o barbeiro, so--

m data de 3 do correll- embaixada dos Estados Uni- ao governad@r BnI'Ilhuusen, 1

t 'f
.

dcito pergunta:
e OI registrado no Tribunal dos foi, desde logo, fortemen- da UDN.
R .

' -Agua Velva?
eglOnal Eleitoral o Diretó- te protegida pelo Exército. -Em 3 de outubro pré_>xi-

rI' d P
-Não, apenas álcool.

o o De de Gaspar, cu.os A prudenté censura a que foi próximo, conforme resolveu

membros já tiveram Beus no- submetido o noticiário radio- o T. R. E., haverá, na ca-
-fYo 'cabelo, rrão quer nada?

m d·
-Sim, quero. (?

es lVulga.doR por êstü jor- fônico, a.fim de evitar o sen- pital do Egtado, eleição para

na,l. O acórdào respectivo sacÍoIlliiismo com todos os· prefeito. P(-)is, embora falte
')0 barbeiro,' rudl:anfe, esfregou as mãos:

a
I

-O que?

O��a.-se publicado no Diário I s�us �xcess�s e conseqüen- pouco I�ais d� um �ês par� E o fteguês, levantando-se da cadeira:

J�ctal ,do. Estado de 13 de ,. clas,. m.lpedm, talYez� o co- esse pl�I.tO, amda na-:la ha

agosto ultImo. ,nheClmento completo ",das 0- de pOSItIVO quanto aos no- ,.__ -=_O_c_h_a_pe_�_ll_._.. _

A PIADA .DA SEMANA

, j

'i
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.. Transportadora Wolfram l tda.
MA1.ttlZ: Blumenau-Alameda Duque de Caxias, 166, Fone 1379 ._ FILIAIS: Curitiba- Rua João Negrão, 1683; Fone

Em São Paulo: Rua Carlos de Campos, 27Q;. Fone, '96655- No Rio de Janeiro: .Avenida Preso Vargas, 3440; Fone'-431399.
.

. f\GENCIA: São .Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28_::'_2° andar
. '_1
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Bànco .I11dústria· e Comércio
Ballta Catarina B.A.

,

- Matriz: IrAJAf
Fundado em 23 de Peoereir» de 1935

Endereço 'Telegráfico:' "INCO"
CAPITAL AUTORIZADO Cr$ 50.000.000,00

FUNDOS DE RESERVA C R s 46.000.000,00

DEPOSITOS EM 30/4/1954
-

CR$· 880.889.533,9Ó
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO

;

ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO
I· DE JANEIRO E CURITIBA\

.} '"
-

Taxas de Depósitos
. Depósitos à vista. . . . . . . . . . . . . . . .. 2 %
Depósitos L,imitados
I, 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)
,. Depôeitoe a prazo fixo.

Prazo mínimo de 6 meses. . . . .. 5,1/2%
Prazo mínimo de 12 meses 6%
Depósitos de aviso prévio _

Aviso de 60 dias. . . . . . . . . . 4%
Aviso de 90 dias ; .. .. . .. .. . .. 4,1/2%
Aviso de 120 dias . . . . . . . . . . . . . . .. 5%

.
_ CA:PITAUIZAÇÁO SEMESTRAL-

I Abra uma conta no "INCO" e pague com cheque

PARA SUAS C�RGAS
E ENCOMENDAS

Industría Textil Gaspar S, A.

�

Hegistro Civil

./ Faço. saber que pretendem
casar-se.

,

Osmar de Campos e Ene.
dina dos Santos, solteiros
naturais dêste Estado e re:
sidentes nesta cidade.' BIe
carpinteiro, filhb de Antôni�
Roberto de Campos 'e d. Ma.
ria Eleutéria de Campos. Ela
doméstica, filha de Frands.

. co Caetano dos Santos e d,
.Josefina de Souza (edital n.
1681)
-Erasmo de Oliveira e

Alida Goedert. solteiros e na.
turais dêste Estado. Êle, re
sidente 8!ll Gasparinho, la
vrador, filho de .Salustrino
José de OE veira e d. Plu-

. cênia Clara de Oliveira, Ela,
doméstica, residente em Ar
[raial, fiiha de Segundo e
d, Julia Goedert (edital n.
1682)
- Hen riq ue Bergamo e Ana

Hilária Zabel, solteiros na-
•

:1A...·
'

turais aeste Estado e ope.

rários. Êle residente em Gar-
B L� U M E NAU cia, Blumenau, filho de An-

____________________
.

tônio José Bergamo e d. Ma-

HefrigeradOI'eS "Brasterrip' ria Flausina de Souza. Ela,
residente à Margem Esquer-

Vendas em suaves prestasões mensais da, filha de Antônio Zabel
e d. Inês Zabel (edital n,

1683)
�Francisco Stiehler e Pau

lina Testoni, solteiros, na

turais dêste Estado e resi
dentes em Gasparinho. Êle,
lavrador, filho de Carlos e

d. Joséfa Stiehler. Ela, do
méstica, filha de" Antônio e

d. Ana Testoni (edital n.

1684.
- Antônio da Trindade e

Olga Jacinto, solteiros, na

turais dêste Estado e resi
dentes à Margem Esquerda.
Êle, operário, filho de Al
fredo Benicio da Trindade e

d. Guilhermina da Trindade,
Ela, doméstica, filha de Vir
tuoso João Jacinto e d. Ana
Ricarda de Jesus (edital n,

1685)
-Antenor José Marcelino

e Luzia Novais, solteiros,
naturais dêste Estado e re

sidentes �m Belchio,. Êle,
lavrador, filho de José e d.

Domingas Maria Marcelino,
Conclui na 3a. pág.

2423

•

"

-

TECIDOS rst.n)U US DE ALGUDÃO
--x--

TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
,

LINDAS PADRONAGENS
PISOS PARA BANHEIROS, ROUPõES

(Côres firmes)
Rua São José a/n.o Caixa Postal, 19

End. TeZgr. "TEXTIL"
G A S P'A R STA. CATARINÀ

RUA GEL. ARIST. R AMOS GA·SPAR

Oficina Técnica "Blume"
de J. J. MÜLLER

Límpesas, Consêrtos ti Reformas Gerais em Máquinas de
Escrever, Somar, Calcular e Duplicadores

Rua 15 de Novembro, 1369 - BLUMENAU - FOne, 1542
Melhores informações na redação deste jornal

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

Gasolina e O'leo
Lavação e Lubrificação de. autos e caminhões
Baterias "GOOD-YEAR" -

Bicicletas « BAXTER»
ATENDE DIA E NOITE

.J

INDU'BTRIA C]I'RAI�ICÁ de Evlvic 'João Ziml1l8rmanRUR Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel. nr. 11 - Caixa Postal :32
, GASPAR - STA. CATARINA .' .

Não perca sua elegância
por ca-usa do Inverno:

�

agasalhe-se elegantemente com osmaravilhosos artigos da
•

CASA BUERGER
últimas novidades em casacos, tailers e blusas.
recém-chegados do Rio. e São Paulo, além

-de lãs em metro, xadrez e lisas.

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

cidade

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

BLUMENAU - STA. CATARINA

. --�'i!�r.-"
__ o

. �
1'EL.HA� F'RANCEZAS, COLONIAL PAU]gISTA.
COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e

tijolos curvos para poços
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA COM.

.
,

RAPIDEZ'CUMIEIRA
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Palmeiras x Tupi no princi
c;pal prélio 'da" 8a

.. rodada
. Dando prosseguimento ao I cer ao campo da Alameda

I
lioso concurso no imporants

certame oficial _da L.�: F., �uque de Caxi�s uI? espe- choque de aman�ã. Assim é

teT<:JrnOs, amanha, na vizinha t�culo de �rande movl_:nenta- 9ue,Nolly d�vera chegar ho
;cidade de BAl�menau, o se�-, çao e .cheio d? e.Illoçoe�, .IJe? tarde, em. aVIa0 da

'sa'cionaI eotêjo entre as eqm 'A direção técnica do clube
.
Varig, devendo seu regresso

:p.es de titulares e aspirantes «ín�io>\ valeu-se .de todos os ao Rio qa�-se na próxima
rlo Tupí e do Palmeiras, que, recursos ao seu alcanc : para ssgunda-feira.
-acupam a 3a, colocação na enfrentor o Palmeiras' com A embaixada tupiense dei-

táboa de classificação, com a fôrça máxima do seu es- xará esta cidade às 12,30, A S P I R A N T E S
4' P?ntos p:-rdidos, A.s duas quadr,ã?, conseguindo, ,glaças em onibus especiâl da Em- 1" , =»=====-C�"a=r�10=s====R=e=n=a=u=x=�=2��=22�;====6==;r;=S=a=.ld=.=}=6
eqUIpeS, estao credenciadas a o aUXIlIo do seu presidente, presr SchramIfol� tendo como 1°.» Guaraní _ 2 14 11» 3
proporcIOnarem, ao grande que o craque Walmor fosse ponto de reunrão e embar- 2°. » - Tupi 4 15 12» 3
público que há de compare- chamado a prestar seu va- que Q� Café- Pal_I)plona. 2°.» -- Paisandú 4 2 5 Def. 3

Caxia.s 3 X CarIOR' Renaux 2 Dr. GláUBdld'O ,. 4�:: :: -_ ��lr:���s � � � S��ld. g
Encerrando as festividades I da. O resultado de3 a 2, pró

. 8 USOnl 5:: : _ ����� Verde � l� �� �ef. 2�-

de inauguração dos reflete- Caxias espelha com justiça (')

res do estádio do G. E. Olím- a ligeira superioridade .do

pico, o público desportivo «onze» joinvilense, Trabalho esmerado e garantido
de Elumenau e -cidades cir- No cotêjo realizado sexta

cunvizinbas teve oportuni- feira à noite, dia 20, entre

dade de assistir uma peleja os tradicionais rivais do fu-
de grandes atrações.

-

.
tebol bIumenauense - PaI-

os alvi-negros exibiram um meiras x Olímpico, levou. a R C I A' tili Rua e. ns 1 iano amos

padrão técnico aprimorado, melhor o grêmio da baixada

que, por vezes, fez desapa- pelo escore mínimo de 1 a

recer a hegemonia do quadro O, tendo essa partida de
tricolor. Lances arrebatado- cepcionado inteirarr ente ao

res e bem arquitetados fize- numeroso público presente
ram a enorme assistência vi- ao estádio grená, tal a mo

brar durante todo o trans- notonia e pobreza técnica do
- " curso da sensacional conten- espetaculo.

Registro Civil
(Conclusão)

Ela, doméstica, filha de José.
Francisco Novais e d. Cle
mentina da Conceição (edi
tal:n, 1686)
-Antenor da Silva e Ua

hir de Jesus) solteiros, natu
Campeonato da 1a. Divisão da L.B.F. rais dêste e Estado e resi-

. Resultados da 7a. "rodada dentes nesta Cidade. Êle, 0-
: Em Itoupava-Norte: Uni-I -No bairro da Velha:- perário, filho de Firmino

ão, de Timbó 2 x Guarani. Vasto iWerde 1 x Palmeiras Camilo da Silva e d:-Maria
. local, J. Tentos de Mengar- 1. Tentos de Ieger (V.Verde) Rosalina de Jesus. Ela,: do

da e Schipman, para o União e Jonas (Palmeiras). Renda m�sti�a, .filha de Mano�l
e de Amo Corrêa para o de Cr$ 3.36500 e arbitra- HIlárIO de Jesus e d. Mana
Guaraní.Henda: Cr$2.7 ·W,OO gem confusa de Wilson Sil- Estelita Veiga (edital n.

Juiz, Salvador .. Lemos dos va. Na preliminar também 1687k. B
\, Câmara de... I vou o plenário ';o seguinte

Santos: regular. Preliminar: registrou-se o empate de 1
'
- ertmo enevenutti e

(Conclusão) despacho ao requerimento
Guarani 5 X Uniao 3.

.

tento. Hilda dos Santos, solteiros, os trabalhos da ordem 'do em apreço: «Posto em vota-
naturais; dêste Estado e re-

-

f' d
.

dia com a discussão e vota- çao, 01 nega o, por unam-
;,'lIlllillllllllUllllHllllllllllllllllllímmllllluIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII11111111!!l!!!r,_� .sidentes.·.'."em Gasparinho. 'E-le, midade o 'aumento preten- -' cão das indicações nrs. 9 e

.

, v
. -,

ª MARI() VANZ (JIT � ª lavr�dor, fi�ho, de Franc�3co 18/54, as quais mereceram
dido pelos srs. açougueiros,

= .

" � Benevenutti FIlho e d. Ger- tend
.

t t Cf<.

�

a aprovação unânime deCasa.}" o em VIS a es ar a a-

5 Rua Gel'- Aristiiumo Ramos GAi}-'Aft ª trudes Benevenutti. Ela, dó- Por último, entrou em dis- mara seguramente" infor��,--

ª méstica, filha de João Fran-
CURsa0 o requerimento firma-" d.a de que o p;eço aqulsl-

LOUÇAS FERRA�ENS E CE.REAIS ª cisco e - d. Ana dos Santos do pelos srs. Engelbert Sch- t�".o do gado da margem su-

"Secção de Atacado e VareJ'o � (edital n, 1688) ramm· e Hilbert Gartner flClente para' a venda ,da_
- =_- Se al.G,uém souber de aLgum d t

.

- x - - pleiteando '0 aumento do pre-
carne ver e aos preços a ualS

ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR � impedimento, oponha-o . na
{iO da carne .. Após prolon- de Cr$. 20,OJ 22,00 e 24,00...

ª=___ DA APRECIADA AGUARDENTE � {orma da Lei.
'

gados debates, em quç todos Olltro�slm, este Po�er r�co-,
," 5 CANAS" Gaspar,

.

em 26- 8-1954
os srs. vereadores se mani. men�a aQ sr: PrefeIto rIgo-

- '- Edmundo dos Santo/) festaram contrários à conces-
roea fiscalizJção para ama-,

::illlml�lIIl11m!lIIl11l11l1illllllllmlllllllllnllllllllllllllllllllmlllmmlllllllln!lllfl� Oficial do Registro Civil :],0 do aumente) pretendido,. nutenção dos preços,e� vigor�

C f
.

que viria tornar ainda mais Esgotad� a matena d.a or-'1

a é Bed 11SCh i aflitiva a situação da classe dem, do dla, o sr. Pre�lden-
. Uma tradição na Indústria pobre em facc da cruciante te ,�eclarou encerrada a,;re-·

de café. Sempre bom e pwro alta do custo de' v:ida e de- umao, marc�ndo uma o�tra.
Aguardente' de Cana :' pois de comprovada, através P?ra a segumte terça-feuCl,.'
VOVô e APERITIVO de precisa e autorizada Ín- dIa 24 do corrente, à hora

Satisfaz o mais. exigente formação do vereador sr: _eg_u_r_l_am_e_n_ta_r_. _

entendedor Afonso Hostins, que provou
.� estarem os açougueiros aufe-

/ Fabricante: rindp lucros compensadores
AUGUSTO BEDUSCHI nas condiçõés atuais do pro�
Rua São P�u]o - Gaspar - ço, aquisitivo do gado, aprC8-

jf!'���������������������������������.������.WM 'La U&&.iu:n p;; �

CASA JULIO SCHRAMM ofere·ce para pronta entrega�a preços ao afYcance de todos:,11'
,F�rragens em geral--Liqllidijicadores-Desnatadeiras-Espingardas=--Fogões Econômicos-LUstres, diverso.ç tipos--Baterias «Delco»-.Bicicleta� '.Radws da ajamada marca «Phillips»)-Lampeões «AladLm»,-Desperladores-Máquinas jolográjicas--Filmes «Ansco» e« Gevaerd»-Arügos plasttco�

li-Material sanitário-Enceradeiras «Macstan, garantidas por 2 anoso-Máquinas de costura.: Vigorelli», garantidas por 15 ancs-Cris,�ais-Pirex-
'iS::= Visite sem COITlprOmlSSO a GASA· J'ULIO BCHRAMM e nela faça a sua compra que será bem atendido .

. J2llW'flWS. . li D. .� Q_"SJi4êeil, ".,._ =m::=:r eM
. .

e * éZ# a- iiiii"'i'iiieiiiiiiitiii&&iiiiiiii"'_�'!iI

!-

Cirurgião-Dentista

Preços Módicos

Consultório:

ALOIS T. SCHM]�rZ
-

Venda e Consertos de Rádios
AC!aba de receber Motores a gasolina para

fornecimento de luz

Rádios das afamadas' marcas "SEMP" e .

, "TELEFUNKEN"
Bicicletas da Conceitúada Marca "Goericke" (alemã)

Preço� desde Cr$ 2.300,00 .

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo
GASPAR

.

STA.'CATARINA

mM" -.

Balanço do Campeonato.
. ATE A 7a• RODADA

Compilado por LEOPOLDO X. FRAJvzOl
T I 'T U L A R E S , -

Colocação Clubes Pontos II Gaals �als II Saldo< Perd ídos Pró
,

rtr-a
.

1°. Lugar - Carlos Renaux 1 .16 4 Sald.!:
2°. Paisandú 2 7 7

-:
» -

»

3°. » - Tupí 4 14 16 DaL \

3°. » - Palmelras 4 7 6 Said: ':

,-to. }) - Olímpico 6 10 14 Def. i

4°. » - Guarani . 6 9 9 Said. �.

5°. » - Vasto Verde '7 6 14 Def.
6°. União li

--

» - 8 12 Saldo

O
2
1
4
O
8
1

Jogos disputados Ohservaçâo s A partida de
aspirantes entre o Olímpico e o
Guaraní,seráefetuada no pró
ximo dia 7, corno preliminar
do jogo entre' os .comhinados
Paisandú-Tupí x Seleção de
Blumenau.

"

. União com 6 jogos; Tupí,
Palmeiras, Olímpico, Ouara
ní e Vasto Verde, com 5 jo

. gos; Carlos Henaux com 4 jo
go.s; .Paisandú com 3 jogos.

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.

ATENÇAO, GASPAR}:1:N�ES !
Ouçam, pelo microfone da Rádio Clube de Blume-':"

nau, o deputado Cássio Medeiros, tôdas as 2as. feiras, "

às 8,30 da noite, e às 6a:s. feiras, à 1 hora e 5.

\ AUX. TRAT. SIFILlS

lMPUREZAS 00 SAfJGUE?
f.I

UIXIR Df ID6UflRA

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D E G A SPA R )P.Ta l>.;';I:d� estadual 'COLUNA DA -U.D.N.

Sábado, 28 de Agôslo de 1:)54 -

.

'N°. !!i_ ..
,>, '- .

-

Retirou sua candidaturaANU II

PEL_A SOCIEDADE
="""""==

I

e, com êle, defendamos 08

interesses de Gaspar na Câ
mara do Estado!

- ...•, .., ..;.,,,..,..,,....•,........."" ..... ,
..

o valor de HERCiLIO
DEEKE não se diz em pa
lavras; está dernonatrado a

través da sua obra grandiosa
como prefeito de Blumenau.
Ufi homel'n dêsse porte na

Câmara Federal só pode
honrar 5. Catarina •.
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