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cesso dirrou dois e meio anos - Doados

do deputado Jorge Lacerda3t.OOO m2 de terras com tôdas as benfeitorias - O mêrrto

Deede o iní.cio de 19?�" ': j desdobmrulo-se ativam('n�e j fPS, hospital, parqu e infantj�,
ha o ExecutIVo mumcipai longos meses pelas reparti- abertura de ruas, etc., surgi- Carinhosas homellagensde G11spar, graças ao inte- ções competentes no Rio,- rão para beneficiar a eoleti-

resS.e do p!,efeit? Júlio S?�- ?s bens, em s?a totalidade, vidade. �sr ..JÚlioSchrarnm tributadas a Dom Daniel Hostin
rawm, ple1teanao da União toram, pela leI n-. 2.091, de com o critério e a honn.dez Sábado passado, pelas 31 canto e declamação, ofertan-
oS bene b.ntigament� per�:n- 10 de !lOv.embro d�.1953, do- que lhe são peculiares� há- horas da tarde. chegou &. do muitas flores ao dileto

erntes à dcna Mana Cân- ados a dita Prefeitura, -Ie valer-se dessa doação pa- -}aspar s. exma. revma.o sr. homenageado. D. Daniel,em
dida Hoeschl (D. Mimi) .que, Entretanto, decorreram ta os melhores fins, não dom Daniel Hostin, virtuoso belas e comovidas palavras,
tendo falecido em 1943 sem aindadiversos meses em de- lhe faltando, certamente,' bispo diocesano de Lajes, que agradeceu tôdas as muni

deix.ar herdeiros. foram, por marches pàra a entrega, o '11tl1"ise intento, a cooperação recentemente festejou, na- festações de que estava SeI�

sentença do dr. J i il da co- que, f nalm n e, aconteceu ia Câmara dós Vereadores. quela cidade, vinte e cinco do:al�o, tendo-sido vivamen-

marca de Illutnenau. decla- dia 7 do corrente, na capi- O povo gasparense está anos de vida episcopa.. te aplaudido. _

rados vacantes e deferidos à tal do Estado, pela escritura de parabcns. A luta pr r-e-] Conduzido pelos srs. pre- For fim, em cordialíssima

Ilnião. de doação lavrada no Car- verante em prol do Muuicí- ;'eito municipal e vigário frei reunião, na sede da Congre-
Situados êeses bens no torio do 10. Ofício, represen- pio foi ganha. Nessa vitória Roque. s excia. apeou do gação, foram servidos um

perímetro urbano da nossa tada a outorgante (União) -manda a justiça que S8.0 rutomóvel à prr ç
i Getúlio copo de vinho branco e gos

sede mumcipal e se consti- pelo Procurador Hegional da proc19,�e- destaca-se a pes Y.:.argás, onde foi cumprimen- t0.:30S doces e salgadinhos,
tnindo de vasta área de ter- República, dr. Lauro Linha- ioa do ilustre deputado Jor

- ddo por grande número de tendo D. Daniel, no recinto,
rss e de alguns prédios de i res, e a Prefeitura Munici- ze Lacerda, que emprestou, .iéis, inclusive crianças do dado um abraço de despedi
alvenaria, e não os estando cipal de Gaspar pelo seu ti- do cornêço ao fim, nobre- Jardim da Infância, sacer- da a cada um dos presentes.
apro�-eitandrj G govê.no fe- tular, o sr. Prefeito Júlio mente, a sua desinteressada lotes e irmãs do Juvenato No dia seguinte, pela ma-

deral,-tinham se convertido Schramm. e preciosa colaboração. Me- oca I. nhã, s. excia. dirigia-se a

em verdadeiro empecilho ao Desnecessário será dizer rece, outros sim, irrestrito A entrada do edifício da Itajaí, onde tomou o avião
desenvolvim(�nto da cidade, da extraordinária significa- louvor o sr. prefeito Júlio Prefeitura, discursou saudan- da Cruzeiro, de volta à sede
Resolveu então a Prefei- ção do acontecimento, que Schramm, que, com a sua Io ° ilustre visitante, pelo do seu govêrno diocesano.

tura,' após traçar um plano abre novas e brilhantes pers-j patriótica iniciativa, da qual zovêino municipal e pelo Abrilhantou as festivida

para a' sua conveniene uti- pectivas ao progresso da. resultou o enriquecimento do povo gasparense. o dr. Helio d es à sonorosa banda local

liaaçâo, requerê-los para o nossa cidade. O plano pré- patrimônio municipal em Fontes. A seguir, procedeu- do Clune Musical SãoPedro,
dcmínio do Municip:o Con- traçado será executado.pou- mais de um milhão de cru- e a inauguração da Bibliote- que se fez ouvir sábado, à
tratados 03 serviços profis- co a pouco, dentro das mo- zeiros, reafirmoe o seu devo- 3a Pública Municipal «Dom chegada de D. Daniel e ii,

sionais do advogado dr. He- destas psssibilidadce orça-I tam ..-nto à causa pública. Daniel Hostin », assim deno- noite, em retreta no jardim;
lio Fontes e com a valiosa mentárias do Município:

I
Kossa terra fica-lhe, POi5, minada em homenagem ao domingo, no Salão Cristo-R3i

ajuda do depu�a.d� dr. J�rge I Construção de caeas popula- devendo
.

mais êsse assina- cosso eI?ine?te contt:.r;âneo. e na sede da Co�grfgação.
Lacerda, que 1'01 lDeansayel o lado serV1CO. \. respeito CiO ato e oe sua Assim, terá levado, cer-

significação. pronunciou br8- tamente, o querido prelado
As eleições em Gaspar O caso dR carne ves pa.lavras o sr. vereador conterrân(�o agradável

Eleg'eu 3
.:a.rlos B, ]Tontes. Írrmes6ão um pOUCO.i dins

. O PSD 4 vereadores e a UDN Voltou a carne ao preçe
-

...

Dadcs oficiais e totais antlgo: 20, 22 e 24 cruzei- D. DJIliel, da sacada do que a'lUl passou, quando
ros. Assim resolveu a digna paço mun:cipal, agrad.5ceu a 80uberam os gasparenScs

SENADO FEDERAL P. n. Co Câmara de Vereadores, atÉ recepção e as homeuagen$, ;nostrar-lhe o seu cabroso e

Senador Mon8. Harry Bauer 17.2 lizendo,afinl;tl,com a deliciúsa reverente afeto, cqmungan-
Nereu Ramos 1623 Antonio .,M. Rrüger ;j que 0.3 açougueIros provem

IJerve que promana do seu do da alegl'ia do iubJeu de
S (S2 puderem) a nec�ssidade
aulo Ramos 9�5 Assembléia Legislativa 'spírito J'ovi- 1. e sem forrna- prata episcopal,

-

que ainc:a
de novo aumento.Adolfo Konder 14G6 Votação preferencial ismo, ql!8 não faria discurs0 mora no coração de dom

A'
" De q lalquer forma, insis- .

rlittllano Bamos 1470 P. �. D. t' á
rA � porque a ordem. do padre Daniel.

Votos em branco 942 Alfredo Campos 27
Ir a Lamara por qcep ao

'1igárh era de qu� ninguém ==============

Votos anulados 26 Antonio G. de Almeida 2 menos, seja, mantido o

epre- ralasse mais d� 5 minutos ....
Suplente de Senado!' I Edmundo R. Rodrigue.3 3 �o da ca.rne)

com ôsso r.:g ('
J povo, sem disfarçar o riso Eleita a Diretoria

Francisco 13. Gailotti 16231 Epitácio Bittencourt .2
22 _cr��elr03 t

por enten1 er
orovocado pelo g:'acejo de da Comissão da

Rodrigo Lobo 9151 Francisco de Souza Neves:ü -e sa lamen e-que as c as-
3. excja., apla ldiu-o demora-

O ,. 1\, I
� ses pobres jà não pod<:'m EIICl'clope'dl'<�eneSlO lv'L Lins 1465 Fernando O. de Oliveira 1 damente, J ,,t

João Baier Filho 1170 Hugo Roepcke 2 suportar mà:is nenhum acré
Domingo, D. DaI2i61 ofi- Domingo último, no cine

Vot b SClmo I 'd C'os em ranco 942 Ivo Müller 2 �iou a ]\tlissa das-8 horas, União, reum a a OIDISsfi.O
Votos at uI a' 2'6 J

.

R' () Os srs� vereadores ,re- d d 1'" 11 I dE··l 'do. 1 a os oaqu.m . 19O '"
d .

_ ten o prega o ao ...-:'vangemo. gasrarenee a rrClC..l,..Ope:a,
Câmara Federal JOf;é Bahia S. Bittencourt 8, Ptrebsenl1tandtes o Pdovfo. estdao As 3 da tarde, com a su� de dk. Ca.tarina, sob a pre-
V i-f

. I' ()"\;1" d' R'
ra a lan o fim e esa o .... A To açao pre erenCWL sm In� elfOS .l: egls 4

M't b ,

.

pre:-lenç.a, houve benção ccrn sidência do conego om[1,Z

A. S. T..
.'

OrLindo Bertoli 3 povo. 1 Ui o em.
o SS. Sacramento. Fonte"', foi e��ita a seguÍll-

Aderbal Ramos da Silva 196 Alfreào Cherem 9 Panlo K. Bornht;lusen 6 Terminad::t eSRa tocante te diretoria:
Arquimedes Dnnt8s 1 Flávio Ferrari 9 Clodorico M.oreira 53 cerimônia, realizou-se nosa- Presidente, cônego Tom:u
Joaquim Fiuza Ramos 210 João dos Santos 1438 Gerhard. Neufert 10 tão Cristo-Rei expressiva fes·- F0ntes; vice, prefeito Júlio
Leoberto Laus Leal 1� Walter T. Cavalcanti 1 Achilles BalsiIli 20 úinha de carinho:3o apreço a Schramm; secretário, dr. H:�-

�rland� Brasil 1100 U. D. N. Osm.q,r- UutrJ, 1 s. excÍa. revma FalarJ,Ir, liJ Foutes; tesoureiro, dr.

�aulo Saul Ramos 2 João Silveira Primo 4 Haroldo Silva 1 ínici,aJmente, o congre.gado Abelardo Viznna .

. �dolfo V. Tietzmann 4,2 Franciseo E. Canziani 3 Wenceslau Borini 1 mariano pr. Edmundo chc Hrc'vemente tratará a Cu-
Ehas Anda.irr.e 38 ,J os,(� da Luz Fonte3 3 P, T. B. ;3antos e o reVIno. fr-ei Ro· missDo, p,Ja sua pl'imei;'1:I,

Ai
U. D. N. A:zrino W. de Almeida 4 Telmo Vieira Ribeiro 2, que, amboq merecida�ente dirctorid, ti:.; orienta;' e pr,)-

onso Wanderley J;' 4 Hv,mü'o Emerenciallo 2 Fúlvio Emrnendoerfer 99 aplaudi,los. A scguir,-'1ls cri- mover a produçâo dê trab:·-

�org� .

Lacerd), 4.�9 l.l\/r�li·io 01 ing('.�. .' 14 Luiz IVlenegll�zi ] ar-ças do Jardlm ti D �lnfância 1 !los s0brB moti .,TOS gasp�-

p
erCIllO Deeke [;.2' Uhl:lt:ies rvlarelllo Lüngo 3 Braz ]oaqul!ll Al ves S dirigi(.�o Dehl8 dÍ!mas e YÍr- rense 1 �estinados à ;�rande

;ntonio C, Ko.eder Rei,') [5 Waldemar Beduscht 978 Lur� da SihzBin 2 tUOS[lS irrnr,s fr�nci�cana8, 1ni( i.,·V \ f.I (:lo iiustre Alm:-
ernando F,. de Melo 6 ::�eI3ün Rosa Bro.sil 3 Octacilio �l:.\,sci�ento., .

. fI apresent�rarn linrlos e. mi- _ rante. Cal los da tiilveil.':l.
osé de L. Rodrigues 3 I P8ulo de T. d:1 L. Fontes 1 (Conclv.L na Lia. pagma) :UOSOS numcr0S de b;::ulado, J Came�ro.
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I&::n&&SiiI&&iYMiilistli!iiil1illlillill _i_e?!iiil WU-II �;;Lt;i"5iAW ' ....e.pw- .)_"_,,. '!!!""'����'B !iii'�I CASA JULIO S(�HRAMM, oferece para prorrta entrega a p�eços ao .alcar;ce d� �odos:Ferragens em geral-Liquid�fiGadores-Desnafade�ras-Espr.n(!arda.s-Fogoes. Ec(m�mucos-:L(J,s�re,s, du:ersos tipoe+Baierios «DelCO»·-:-Bwzc!etas ,Rádios da afamada marca aPhillips»-Lampeões «Aladlin»--Desperladores-I'vTáqcanas jotôgráj[cas--FLlmes «Ansco» e « Gevaei'd»-1rt�g{]s r!asticÜ'-r-Malerial sanitário +Encenleira« «Macsiar», garantidas por Z anos·-Máquinas de costura « V içorelli», garantidas por 15 anos-CT'lsta�s-Pirex_'!.

Visite sem compromisso a GASA J'ULIO .SCHRAl\IM·� nela faça a sua compra que' será bem atendido. '.
,-- --------.
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LINHOS RENNER ... I'
Loja Gabriel Pamplona, anuncia e recomenda um

casar-se:maravilhoso sori, ienlo dos afamados puros LINHOS'
RRfVNER, largura 1,60 miro para vestidos' e iaiêr. Timóteo ele Oliveira e Ma-

.

.
LINHOS RElvNER, sn na ;; ria do Rosáno. solteiros.na-

. I QJ- � (_� fiERIEL P.7\ lí 7rPLOl\TA I �',urhis dêste Rst, do e r�si-.1. . .1--l. \.k_L� ..... 1:'.1\11 J... \L .

.íentes Gm Poço Grande.Ele,
_

RLW 15 àe lvorembrú, 1100 - _l}l�.lm,!'!:.aH ._'. lavrador filho de JOSB Sabi-f,;AaMFms&f7i'f'F·��� �is. M. '. ., .•

')o de Oiiveira e d. Carolina
de Oliveira. Ela, doméstica,
filha de José e d. Matilde
do Rosário (edital n. 1708)
-Jorge Jacó Reinevt e

Augusta Brugmann, solteiros
'� naturais dêste Estado Ele,
avrador, residente a estrada
de Brusque, filho de Jac�
Bernardo Reinert e d. Ana
A. Reinert. Ela, doméstica,
residente em Oasparinho, f -

lha de Bernardo e d. Amélia
Brugmann (edital n 7709)
-JosêMoretti e Olga Horn,
.olteiros, naturais dêste Es
'ado e residentes em Garu-
08. Ele, lavrador, filho de
Vitório e d. Cecília Moretti.
Ela, doméstica,. filha de Lui:;;
(3 d. Tereza Horn (edital n.

1710)
-Adtmar Demoura e Ger

.

trudes Barbara Schmitt.sol
teiros e naturais dêste Est a
do Ele, operário. residente
em Brusque, filho de Ot: o e

d. Alaide Demoura. Ela.do
de mêstica, residente em Poço

Grande, filha de Antênio e

d .. Maria Julia Schmitt (e
dita'! n. 1711)

- Iz.dor Francisco Thei.is
e Petronílha Schmitt, soltei
ros, naturais dêste Estado e

residentes em Belchior, Ele.
Cr$ 50.000.000,00 lavrador, filho de JOf;é e d.
C R $ 50.000.'000,00 Amália Theiss. Ela, domés

tica, filha de Berrardo Sa
muel Schmitt e d. Emilia
Schmitt (edital n. 1712).
-1\1&noel dA Jesus e P. u'a

Zancanella, solteiros e natu
rais dêste Estado. Êle, pe
dreiro, filho de d. Virgínia
Maria de Jesus, residente
em Blumenau. Ela, domés
tica, residente nesta cidade,
filha de, João e d. Marga- -'--

_

rija. Zâncanel.a (ed. n.)712) IMPUREZAS 00 SANGUE? I Café Bedl1�chi-Roland Zwang e Certru- , �

de, Teixeira. solteiros.:m tu- �MXIR Df B�6UtIRA Litna tradição na Indústrw
rait dêste Estado e residen- de café. Sempre bom e pU?'o
tes em Belchior, Ele, lavra- I AUX. TRAT. SIFILlS

Aguardente de Cana:
dor, filho de Ricardo e d. VOVô e APERITIVO
Tecla Zwang. Ela, domés- impedimento: oponha-o na

I Satisfaz
o mais exigentetica, filha de Amaro e d. forma da Lez.· entendedor

Maria José Teixeira (edital Gaspar, em 13 --10-1954 Fabricante:
n. 1714).

. Edmundo dos Santos AUGUSTO BEDUSCHISe alguém souber de aLgum Oficial dó Registro Civil Rua São PauJo _ Gaspar·

II
r
I

Banco I11dústria 8 C'olnsrcio
Ra11ta Catarina S.Á.

- Matriz: I rAJAf -

"

"

Fundado em 23 ele Fevereiro de 1935
Endereço Telegráfico: "INCO"

.

CAPITAL AUTORIZADO
FUNDOS DE RESERVA

Li

P�egistro Civil
Faço saber que pretendem

DEPOSITOS EM 31/8/1954 CR$ 819.981.460,40AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO E CURITIBA
Taxas de Depósitos

Depósitos à vista. . . . . . . . . . . . . . . .. 27c
Depósitos 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)
Depôsito« 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 .. . . . . . . . . . . . . . .. 4,1/20/0
Aviso de 120 dias . . . . . . . . . . . . . . .. 5%
-_ CAPrrALIZAçÃO SEMESTRAL-

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

Aí está o maior espetáculo �
Blumenau 1. ..

Dia 13 de Setembro
Iniciada a

Espetacular Liquidação.

Semestral da

c rrga li
Heduções em todos QS preços!

Mercadorias <: gra riél por preço de papel

f: formidavel a espetacular liquidação
se.r.estral da

CASA BlJERG·ER'
Rua 15 de Ivouemlrro, 505,

\ bem no c-uràção da
cuia de

- BLUM ENAU

Refrigeradores "Brastemp'
Vendas em suaves prestações mensais

Pro ocnno s. A.
Rua :5 de Novembro, 900/904 - Caixa Postal, 73

BLU1\1ENAU __ o STA. CATARINA

VMPM

.&* •

INDU'STRIA GERAI\JIGA de Svlvto' João Zil11111eTlna1111Rua Prefeito Leopoldo Schramm sjno, - Tel. rn . 11 - Caixa Postal :12GASPAR STA.CATARINA'
TELtIA� FRANCÊZAS, COLONIAL PAULH3TA, Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos OB tipos (-

tijolos curvos para poçosFAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBR�t\, COM
RAPIDEZ

COLONIAL PORTUGUEZA E 1'ELHAS PARA
- CUMIEIRA�ba&;;; lW3iRiR�i!!2!!\diit ta, \**�..lS�W,*,*i'$f'iAam;af.awg

B;W Ag ajA' ptfN'EAN4W 4; W&W A* M,

;;#9 && *!i4&Si IikR.' iii.
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DistancIou-se o líder

,Õrrot� do O Tupi P I Paim iras numa p lêja
tada .

eqúipe "Índia" reacionou fortemente nos últimos 20 minutos

P U· a da contenda - l\{alog�'ados os esfor çes dos paaparerises na.:, conquiE: ta do tento de empate - À custa de mu.ita fibra e
charrce, acabou o Pahneiras por assegurar a vantagem de� �����������

I 4 tentos' contra 3

Atit d d
· "G 1'. d �e ?em que o. tim� do tíver�� a seu favor (IS erros penalti, Antoninho o fez comI li e ISCflCIO fIarIa . o Palmeiras, com a inclusão de Je W ilsori Silva, at=nto de maestria estabelecendo o pla-

'1 Ih DO
� .'

I d L B � .3n(.v,segr[lndesvalo;es,)�o�- mais para 0& impedimentos card de 4 a 3, o q�al seCanse,. o . IVISIona a . e iL'. :;e a) ontCL�o como advers.irio Ios locais e miope no lance] manteve inalterado até o fim
ES(5f(é:Vell J. BA.RROS .iapaz de interromper 3 n ar-: que precedeu ao 4°: ! ol rio renhido embate, mau gra-

Ouando o C. A. '1 u iÍ ri-] os dirirentes da possa agre- 'l�a vitoriosa d? esquadr ío tu- dos visitantes, quando "Tei- do todo o esforço desenvol-
'vi;dicou os seus direitos I miação com um despacho pi.use, que acr,ava-�e distan- xeir a colheu o couro em vido pelos locais para esta-�referenci2is na constitui9no)CJIno êste- «

...em rasão do lado do líder-e-o i?A. Car- .visivcl <of-side». oelecerem o empate.
da tabelil dos jogos do se- m ssmo conter <expressões de .os R��aus por dplS pontos A MARCHA. DA CON- As duas equipes estavam

gundo turno do. campeon»- p�leg.antes e, até ofm:sivLs � +confiavam os simpatizan- TAGEM- Aos 12 minutos, assim formadas: PAL.\1EI
to de extr!l-profI::S!O!1a";, es- dignidade dêse Conaêlho, fo 'ses do alvi-verde gaspa.onse Teixeira ree: beu esplendido RAS- Juca Lázaro e Gor-
trl'bado no fato de que o por unacirnidade decidido que ainda desta feita o Tu- passe de Marsinho e fuzilou dinho Nazel Zé Gaucho e.

I' I' T 1
' "'"

Conselho Divisional da L. que não se tome conheci- .n evana a me uor. a, po- no canto esquerdo de Iriuho Lupércio; Jonas, Marzinho,
BT não obedeceu o critério mento do of'tcio-protesto nr. tijm, r�ão se deu. O �alm8i- abrindo a contagem para, o Teixeira, Moringa e Sadinr,a.
eBtabelecido para disposição 32/51 do C. A. Tupí».--, é '11::< veio a Gaspar dIS})( .sto Palmeiras. Aos 26 m. nova- TUPÍ- Itinho, Dema e .Coti;
das partidas, de acôrdo com demais! l, fazer d2�Jer o v�ce-lí.{er, mente o centro-avante peri- Pacheco, Pevi e Bêtinho:
a ordem de colocação dos Vejamos agora o resulta- .ara com ISSO candidatar-se quito venceu o arqueiro tu- Bri, Ninha, Antoninho, Nana
concorrentes até a última do do recurso interposto pe . .arnbêm ao vice camp-ona- :-,iense Ninha diminuiu a .e Tuta,
r0dada do primeiro turno, lo C.K Paisandú, que muito ,0 da , ... ivisão Principal da liferença para 2 a I, aos 35 Nojbando vencedor os ele
os ilustres componentes da- acertado andou ém protes '.J. B. F. minutos, concluindo uma boa mentos mais positivos foram:
qudf1 orgão dirigente se es- tal' contra a realização da O estado lamacento da manobra de Tuta, resultado Juca , GordinhoeZé Gaúcho,
cal1dJEzal'i.tm com o protes- primeira rodada do returno, 'ancha não pi.r.nitiu que os «om que terminou o primei- na defensiva, e Teixeira.Lu
to do rrube «índio» e, por sem que tivesse sido efe- :ti;;antes exibissem um Iu- ro tempo. Aos 5 min··tos da pércio e Sadinha no ataque.
SIl.aeRtão do representante tuado o último jogo do tur- .ebol apr.rnorado Contido 'ase complementar Jonas No quadro do Tupi 'apreoo"Pais9ndú. sr. Benjamim no. Outro percalço vem de I, porfia agradou em cheio narcou o ;:;'0 gol dos esme- ciamos o bom trabalho de
Lima, deram ao mesmo um S2r criado pela S.D.R. Un.ão, .iela sua intensa movinen- raldinos, aproveitando-se de Dema, Pevi e Bétinho, na

despacho diserieionãrio, sob de Tirnbó, .

que parece dis- .ação e p .::10 ardor com que urna: falha do seu marcador. retaguarda, enquanto Ninha,
o pretexto de que o recurso posta ar fazer transferir todos oi disputada, . do primeiro \08 18 m. Ninha consignou Antoninho e Nana (êsie Só
do grêmio zasparense 'conti- 03 .ogos programados para 10 último minuto de luta. ) 2°. tento do Tupí , para menta na. segunda fase) des
nh» exprcssôes deselegantes aqnela cidad8. Nádf:l menos Js visitlintes souberam tiwr ogo em seguida o Palm i- pontaram comu 08 yalores
e ufensÍvas. Esta interpre- de duas roJadas roram i,run· Jroveito ds,s falhas e íO.hi- ':1S aval1t...!jar-se com mais mais positivos da vanguarda.
tação foi admitida por to- cadas eom a não eft:tiv lÇ�,O os da Ietagu:irda «Índ.a» lm tento por ime:médio de A renda foi irrisória le
dos o.� inte,,r.intes do C. D. dos en, ontros em q ele o !Tn ão ,Jara se avanta,'jarem no mar- Ceixeira, que vaieu-se da po- vando· se em conta o nUID(
em f<lce da expressão muito era m'lndatário: dia, 25-9. �ador désde os 12 mii1LtLos <iç:...o de impeuimento em que I"LSO público que assistiu ao

lá.pca Je que houvera nigli� União x V0'3�O Verdc, e 10-10, la e�afla injcial,- não mais oe achava para fin;{li�a' sem. atraen�e cotêjo: CrI2.800,OO.
gênâ:l dêt parte dos srs. re- União x Guaraní. Aguarde- oermitindo que os locais 10- 1 menor dificuldade. E, ii- COl1tinua, pois, o abuJo na
presentantes dos clllbe3 na mos () pronundooIl'jntCl do "Tassem estabelecer igualda- 12,imemc, quando mais acÍr- v, nda de meio ÍlIgreRso às
confecção da tabeLo. d�) re- C. D. sôbre �s�.a.3 anomd as 1e numérica 110 mb.rGHclor. ado era o donúlio telrito pe;.:isuas que não fazem parte
tum0, uma vez que estt's fu- Apreciará êle este:,; fato., d : ElIlbora o Tupí t,lvessere- ,'ial dos «índios», houve to- do quadro social do Tupí.
giam ao cOlllprolIlisso assu- mesma forma êomo o fe vidado, com so�ra, na et ...pu jue d2ntrD da gi"Etnde área, A preummd.r, pelo cam
mido na reulljã,o de ;:) de com a, p:.:tição do Tupi? O jerrade�ra, a suprêmucÍa qUe 111e, pJr ter sido muito vi- pe,)nato de aS;]lrantes, foi
junte de 1954, ccj", ata fô,a reclam:llli:es que se pie;:;av,

-

) P<.l.hne;ras exerceu n03 pri· .ivel Íevou o iuiz Wilso.. l1 vencida pelo'3 ga,,:pluenses. • I I . I' "

�isltli:id,t pelos mG�mos per- nham contra a s8nsibÍlid�1d,. neiros 45 l:1lmutos, bal�aJo 'ilva, muito a c:.mtru-gosto: pu!' dois telltos a zero, com
sonag@s que agora reeusa- dos conspícuos membro 1 d, foi o seu supremo esfo Ç0 Jétermwnr a cobrança do gols de NaIdo e Sabão.
ram·se a reconhecer os �\ri- C.D. Nada de palavras con )a1'a fugir de uma incômo- .��-���"""�

vilégios do vice-Lder. Pt,is cluijelltes ,ou mesmo lógicas la derrota. ·1'· _IIb,,�, que se quisesse uSll.rp:tr I porque senão o de�pacho se A retaguarda palmeirense I,Gavalh8iros... _

tl
o dJrelto do TUf)Í, ainda v·3., rá fatai: Não tomar conhe �esistiu a todo CUBLO o tre- 11 IvIodernas Camisas Esporte, nos mais lindos f)a-lá, m3.S querer ridiculariZar i eimentD�.. etc. etc... .

mendo assédio por que pas- 1 drões, confeccionadas pda n'e1hor fábrica, A Gelhardt, .'

�In"""""'d1il!lu��·t�r·l·a-·T··"""'V8XMTWt:l�1�G·a�sPp·-a·�l·-B,-�.1 ���r�d:i��sr���t��t!sn�la I:,�� IAcbamL-seora�JOS�l')nbas_�l:r�rlinesp'da3mnlona
'

)) .H_ irega. Ao S,1ar o apito fina, i
·

U::.1 1 u
.

J

JS êtvantes do quadro local JI 15 de Novembro, 1 no Blumenau
TECIDOS 1!'J!.J'Lf_.JUUxU:i lJ_'E ALGUDAO

Investiram
dese-speradament i[Tem a ca'mísa que você procura

Jontra a meta de Jucu -em �
. pelo preço que lhe convém:

TOALHAS DE TODO;::) OS TIpoS NAS MAIS üusca do tento número qua
&*Í'í# ffi&Wi{iI\!W'''''''''''''''''HIiI' b-W!!iip!l �i3;��---';;;;-�_�

LINDAS PADHONAGENS tro, que seria 0_, de emliate L'arma'cia Sallta Cruz.PISOS PARA BANHEiRUS, ROUPõES ! e viria fazer justiça ao mé- r

t
cito equivtdenLe dOi::) llO:b (Fundada em 1926)(Córe8 fir1Jie8)
bandos. Farmacêutico: AN�'ILÓQUIO NUNES PIRES

Rua São JOSé,sJn
..
o Ca.ixa Postal, 19 ,Além do elevado espíd o

End. Telgr. "TE]XJ'IL" t de luta e dos bafejos 'de sor Grande variedade de remédios e drogas _._ Avia Re-
G A SPA R BTA. CATARINA II ce. ql1e por vezes falvár::m: _- ceitas com prontidão e CUidado -

.

. :
.• _ :__ __'�.'_._ .. _ •. __.: _.�._._ ...

.

. __

"lB'd o seu arco, os palme:rcnses I Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar

ment

Vidr Vitraux
r

OFERECE OS SEGUINTES ARTIGOS:
VIDROS DE VIDRACA -- ESPELHOS - MOLDURAS -

OUADROS-- ->RTElI'ATOq DE NIADEIRA-LOUÇAS-

--:PORCELANA:-:3 - CRISTAIS - ARTIGOS
RELTGIOSOS E CUTELARII\S .

'a·.. 'rl'. i
r;

MATRIZ - CURITTBA � PARANA
.FILIAL - Rna 15 de J'v01iembro, 1360 - BLúMENAú

MANTEM SERVIÇO ESPECIALISADO PARA: Espelhação -- Bisotagem - Opacação '8 Lapidação de vidros -- Col00uçio de vidros
de vidrl1ça de toJus as. q lalidades.

SR8. CONSTRUTORES: Façom uma visita sem, compl'omi:-;.s'J J. VIDRAÇARIA li ITR 1UX

--------__.----------------------------- --------------------- ------------------------------�--------------------.----
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Srta. Lígia Cunha

---0---

Cine São Pedro

«

•
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.

.
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-

. ..5 ··':L.�;���;�lJ;��41;\;tt�'�d���f,tt.•.�:; '..'i'tt; ��i' ,i :::� �: - .f��� .
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"�.

'S P A R' Câmara Municipal de Gaspar 'o BR�S_ILEIRO'.
�A:"";.N�0�1";'1=:_=S�"'a7'bO;=a=.d==n=,=10='·=d=e=O=!).=t,=,I=)r=o=d=e=1=954 _ N°. 60 yo:t;ll. a rrunir;se terça- obrigatoriedade de, fa�er res- ."

Sob � dlreça� d� revrno.

I
feira ultima a Câmara dos tabelecer os ureços vigo.an- 'Jonef!0 omaz

.

o�ues _e se.

Mi========================
Vereadores, cuja sessão C�)I�- tes até a data de 8.do cor- re_nc�arlo. pelo 1sr. Ho.r�.qi!)

.

PELA SOCIEDADE
tou com é.t presença de seis rente, ou seja, o-s 20,00

Sllva FIlho, �otou, dllt,'12
ve e idores: Srs, Rodolfo Gün- a. carne de 2"., com OS8); P: passado, � .luz d.a I ubli.

b..-.ill$.
- - - - ther, Norberto Koerieh, Cnr- Cr$ 22,00 carne de 1". com cl(l�d,e, na vI�mha cldad� ô'e

.
ANIVERSÁRIOS Dia 22- u sr. Leopoldo los B. Fontes. dr. Abelardo osso e Cri 2400 carne de It.ajaí, con; .eirculação h-se.

_' Fez anos dia 11 () garoto Wehmuth; a sra. d. Rosalina Vianna, Arnoldo' Krauss ela. bem osso. Tendo em vis- marial, o ]:).rnal .0 �RASI.
Agostinho José, filho do sr. Rosa, espõsa do "r. Martinho Rodolfo Schmitz. Lida e apro- ta a alta rele vância do as-

LEIRO, cuja _PflmeIra f��e
José Cuuulino Oliveira, resi- Rosa v.ada a ata da ,se:o�ão ante- sunt?, o sr. Presidente co-

ocorrera no ,R1O �� JaQeuo,
�ente em Gaspar Grande. A todos os aniversariantes, rior, passou-se a leitura do raumcou aos srs. vereadores entre �s �nos de 1. 29 e 1934.

expediente que constou de que a Câmara ficava con- .

Orgao md�pender:te, noLi·
os parabens d��te jornal. vários ofícios do Chefe do vacada extraordinàriamente

CIOSO e de divulgação cult4-

VIAJANTE Executivoencaminhandopro- para reunir-se a qualquerlral, contand_o �ara Isto COIll

\ [etos de leis e informação momento, desde que os srs,
a. colaboraça? e pen?s 9ri•

Em visita a parentes e a- =ôbre a consulta relativa ao açougueiros insistissem na lh��tes de, -inteleetuais pa

migas; esteve sábado e domin- recurso interposto pelo sr. pr �t� 1>1) I) at ns nto.
. trícios, esta f�dado a pl'es·

go último nesta cidade o nos: Hilbert Gãrtner para o can- •
_

I tar bons se�v�ços a todo o

so prezado conierrrõneo SI'. celamento da multa que lhe
As eleições ...Condusãoi Vale do Ital,al.

Henrique Zimmermann; culto foi imposta pela Prefeitura, P. D. C.
, �o BRA. ,ILE��(). que

colaborador destajulha por infração aos dispositivos Cassio Medeiros 30 e lInp�e�so nas �flcmas dêste
O sr. Zimmermann regressou do Código de Posturas, no João R. dd Silva 5 \ se�ll.?ar�o, d�s('J�mo� .longa

2" feira a Curitiba, onde re- que concerne à alimentação P. S. P. eXlstenCla e mteIro exIto,

side. Acompanharam-no os pública. Ainda do expediente Amou Teixeira de Melo 3
D

nossos volos de boa viagem destacou-se uma comunica- José Ferreira da Silva 7 i ver s õ e s

S. C. R. Alvorada frido. grande altLe:a9ão,' con- �;�l;��mae��aE:I�:ids�:. ���h ��\��i d�. �� L�t�et�ça � Cine Mogk.
Eleição da nova diretoria 1!egflllut a Sdrta. t 19laz ��sdsar cidade, através da qual a Mário Linario Leal 1 (Bons filmes e boa projeçli/))

Bail d O
a ren e a sr a. enn a, í'A h' t P R TI Amanhã, às 3,30 e 8 hs.

- ai e e posse- con-
õb I h' d

s..amara teve con ecnnen o . F.

80 re a qua a rumores a
d hi

" d N H t T li 310 Jonny vVaissmüllá em:

.

curso e seu encerramento
t

_

d
' o gesto ar itráno os srs, onora o ome ln 1

QuartaIcira última.rlia l.d,
vo açao cerra apara ospro- . 't" d

.

C" M" I CACIQUE BRANCO
�

.

di T é signa anos que, esrespe
..

1- amara trrucrpa

id A bléi
j(lIDOS las. emos, por m.

d ihicã d L'
1/ .1' 1 A- , 8 hs Prozr dupl

em conoorn assem era lt d fI"
tan o a proi içao o egis- votação prejerencui

i:.<. b . o

Geral Ordinária, realizada no que o resu a o ma e nn-
.ativo, elevaram o preço da

-

P. S. D. 1 ° filme:

'cine União, foi eleita a nova carne de Cr$ 24,00 vara Cr$ Edmundo dos Santos 503 LOBOS. D <\. NOITE

Diretoria dá Sociedade, para 26,00. Dada a urzência da Bertholdo Bornhausen 234 2° filme:

o biênio 1954-1956, tendo matéria, foi requerida e apro- Carlos Mannrich 215 CACLQTJE BRANCO

sido, _escolhidos os seguintes vada a dispensa de parecer Afonso Schneider 157 Acompanham vários com-

membros>. Presidente, dr. da comissão competente,afim (eleitos) I plemeutos.
Glauco Beduschi; vice-presi- de que o assunto fosse dis- Melchior Barbieri 1461 (Só

aS 3,?O, ?ont. da série)

dente, Afonso Hostins, 1°. cutido naquela sessão. 01'- Silvio P. Schmitt 145 _3" feITa, a3 8 h::l.

secretário, Norberto Schoss- dem do Dia:- Em discussão Silvio Schramm 11
...
9 \
Mal'garet Field e Ro'berl Clar..

land; 2°. secretário, Renato o requerimento nr. 9/54, do Arnoldo Deschamps 38 ke em:
•

\Vendhausen; l°. tesoureiro, sr. Hilbert Gartn8r pedbdo U. D. N. I UM CASAMENTO MO-

Lúiz Franzoi; 2°. tesoureiro, o cancelamento doa, multa de João Beduschi 242 DEI_H'iO .

Vida) J?p,mplona; Conselho Cr$ 500,00 que lhe foi im- Lauro da Silva. 215 Um filtne que recomenda·

Fiscal: JUlio Schramm, dr. posta pelo fiscal WarterBc- Carlos Barbosa' Fontes 20'1 mos às rnoça31

Helio Fontes e Sílvio Zim- duschi, deliberou !),final c (eleitos) -5B feira, às 8 hs

plenário, por três votos C011- Antonio B. Schmitt� 181 Farley Grange:-, Shirley }}in·

tra dois, que fossem aceitas, A.lfonso Schmidt 11��_) te�IMe I�o�C�a�:ks���DO
em parte, as razões do re- EVáfisto F. SJpengler . -

corrente, reduzindo-se amul- Glauco Bedllsehi' 122 (Acomp. conto da Série)
ta para a importância mi Heldo F. Wan Dan 77 -Domingo, dia 21

nima :preyista pela infração Pedro B. dos Santos 19 ÍDOLO DOURADO

49 d I· 2 E P T B
. Tecnicolor

ao art.' a eI nr. 1. m . "
.

seguida entrou em discuRsão João Rossi 83 Com John Derek

e foi demoradamente deba- Acilio A. Pereira Píres 33 Breve

tida a petição dos srs.açou- LEGENDAS EVA NA IV,IARINHA

gueir08 pleiteando novo au- Câmara Federal

mento no preço da carnede A. S. T. 1.611

la., sem osso. Por proposta U. D.N. 1.347" Hoje, às 8 hs
do vereador sr,dr. Abelardo P. D-; C. 175 Um grande espetáculo de

Vianna, o plenário aprovou Votos em branco 50 aventuras marítimas. Vejam
unanimemente él_ proibição Votõs "anulados 38

a luta contra um polvo gi·
de qualquer alteração nos Camara Estadual

I
gantesco! "

.

preços constantes da tabela P. S. D. 1.514 ILHA DA ESPERANÇA
ant(rior, ·sem que os inte- U. D. N. 1.113 Humphrey Bogart e Margarei
ressados ,exibissem compro P. R. P. 310 Lindsay
vantes (nota fiscal ou de P. T, B. 113 No pr.: Jornal Warner e

J_ompra) pelos quais ficasse P. D. C. 35 desenho.
demonstrada a elevação do P. S. P. 23 Cens.:/ Até 14 anos

custo aquisitivo do gado. An- Câmara MilnicipaI -Próximo sábado:
tes que tal eXlgencia P. S .D. 1.622 PAVOR NOS

'

fORse atendida pelos SISo 3- U. D. N. 1.409 BASTIDORES
çouglleiros, _recomendava a P. T. B. 1�8 Jane Wyman e IvlarLene Die-

.I a Câmara ao sr. Prefeito a. Votos em braIlco 30 trich
Votos anulados 20 I

·VOZ·vi"

- .... :!� ..

menau.

Dia 20-0 sr. Celso Júlio
Schmitt.
Dia 21-0 farmacêutico sr.

Otávio Müller, residente em

Itajaí

Fazem .

anos:

Dia 18-A sra. d. Amélia
Corrêa, espôsa dà sr. Isidoro
Corrêa. f)
Dia 19-0 sr. José Jaime

Pereira, funcionário da In
dústria <Lucarma», de Blu-

mermann.

Â Diretofia e Con�elho
Fiscal recém-eleitos serão

empossados em a noite de
23 outubro corrente, duran
te o baile que a SocieJàde
oferecerá aos selfs associados.

Nesse sarau, que será a

brilhantado pelo melodioso

jazz América, de Brusque,
far-se-á o encerramento do
Concurso para a eleição da
R�i�ha da Soe. Cultural e

Recreativa Alvorada, deven
do proceder-se, na ocasião,
a �rês apurações sllcesslvas,
sendo, pois, de esperar-se
grandes surpresas.

•

E, por falar no Con0urso;
temos aqui o resultado da,
última apuração, efemada
dia 13 p. p:: Lígia Cunha,
1.262 votos; Zelinda Poffo,
1.173; Suell Vansuita, 1.007;
Teresa B�duschi, 1.000.
Embora o número dE vo

tos, em confronto com a apu
ração anterior, não tenha so-

previsível, poi� tôdas as de
mais candidatas têm os seus

valorosos .cabos e este:: na

hora H, ou seja, no baile do
dia 23, não dormirão ...
Dia 20, à hora e no local

de costume; haverá �mais
uma apuração) a última an

tes do encerramento.

Leia êste semanário
Assin6.tu,ra: Cr$ 50,00

NãO deixe para amanhã o

que pode fazer hoje.
Garanta o futuro de sua

familia com uma apólice de

Seguro de Vida
- da-

"A Equitativa"
dos Estados Unidos do Brasil
Sociedade mutua de Seguros

de vida.
:Agente nedta praça:

Carlos B. Fontes

'Cf W'Mí

,

pA:�N���N�A�GAS ]_J r e f i r a m a

Transporfadora Wolfram L tda.
MAT_j:{,lZ: ilumenau-Alameda Duque de Caxias, 166, Fone 1379 - FILIAIS: Curitiba- Rua João Nf'grão, 1683; Fone 2423
Em Sao Paulo: Rua Carlos de Campos, 2t12; Fone 96655- No Rio de Janeiro: Av@ida Preso Vargas, 3440; Fone 431399.

AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar

SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE
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