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ACâmara dos Vereadores 'romov rá o Natal
das crianças pobres dêste município �;:�.::i�:á=�:::::::
apoio d a indústria e do _comérdo gasp&a'enscs

C
·
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r� entenáfIO O 00' ma a futuro do Brasil,
Na reunião de quinta feira tp será feita as crianças com- .' C ( .t

últimq da Câmara Muni· »rova-iarnente polres o de Irnaculada Conceicão e a energia atômica
cipal de Gaspar, em que i�ad� ir:f�rior a ,i2 a?os. A '5 Proiásio Leal Filho
estiveram presentes os ve- distribuição sera feita no Celebre-se êste ano em virginal pela virtude do Es-

readores srs. Rodol Co GUn- edifício da Prefeitura, no dia todo o orbe católico o cen- pírito Santo.

ther, Arnoldo Kraus i, Nor- 23 do corrente, possivelmen- tenério da definição do do- Desde a decisão papal,
berto A. Koerich, dr. Abe- te às ti horas da tarde. smada Imaoulada Couceição. cessou a disputa: todos os

lardo Vianna, Afonso
. Hos- Para maior êxito dessa, BÓlli a 8 de dezembro de católicos-e-bispos, sacerdot-e

tiDS e Carlos R. Fontes altruística iniciativa, n Câ.- t�54 que o Santo Padre e Iiéis -"- puderam saudar a

após o en. erram cn o da dis- mara dos Vereadores, através r:IO IX, atendendo aos pe- Santíssima Virgem com as

cu�são e vot icão dn propos- da comissão competente, pe- didos dos bispos e católicos palavras inspiradas: .

ta orçamentárüt. :)a-a o exer dirá o auxilio do comércio e dg todo o universo, Iala ndo . Tola pulchra es, I�;Jaf'ia,

cÍcio de 195), Li apresen- indúsira locais, que hã:') de ,:X cathedra, terminou as COD- ei macula oriqinalis nm esi

tado à Mesa (s bscrito 10 asso.Iar-se, por certo, ao ge- trovérsias existentes até então in te. - Sois todã formosa.

Comi"sào unânime da Casa) neroso propósito dos nossos Alguns escritores e teólo- õ Maria; o pecado original
um projeto de resolucão an- leg :slad,ores, mesmo pOJ aue zos não queriam admitir não Vos maculou; fostes a

pequena.
,

u '1 Infelizmente o 1l0S�0 p�HS,
torizando a aplicação de Cr$ as referidas' classes. jamais que Nossa Senhora fO),3 única criatura que nunca, assim corno o resto da Arné-
5,000,00, do excesso da ver, negaram o seu concurso à. isenta do. p�c&d() üri,c.!iIF\,I, I ne.m um instante s2.quer, .

I
.', 'A

_' nca
.
.atina, e um pais 'anê-

ba destinada ao pagamento boas causas da co letivi.lade. :)ela aplicação an recipaca esteve se b o dominio do

I
mico de energia .. Suas. re-

de subsídio nos vereadores. O belo gesto dos srs. ve- dos méritos de .J (;8118, de inimigo das almas,
-

I
ser vas de carvão, loealiaa-

l'ara ÍJ financiameno do Na- readores gasparenses, que. quem ela viria a ser mãe
� das no nOSSJ Estado e no

tal das crianças pobres dês- além do esfôrço próprio. Sl-t- :-.
" �.' ;.-, •.""' .....::J Rio Grande do, Sul, são p�..,

te município, sob o patro- crificarão os seus subsídios Orçamento -CONCURS() I)l\ Q. querias, de fraca qualidade
cnilo da própria Câmara. dêste mês em favor dos po- e de diíicil extração devido
Ante e eprovação unênime do brezinhos, para que estes te- estadual,BONECAS VIVAS a diminuta espessura das
plenário, foi a resolução pro- nharn um Natal mais alegre O Diásio Oficial de 30de' camadas, (\ que expliêa ser

mulgsda pela presidência da e mais feliz, cumpre s-r de- novembro' p. passado publica Resultado da tiliim« d
- 1 d". WJ L � :1 pro uçao anua e apenas

Casa, que designou uma f!O- '; idamente destacado. máxi- a lei nr. 1157, de 12 do
I

apuruçiio (30-11-,34) dois milhões de, tonelad-s,
missão com posta dos Vere- me na triste épo-ca atual em mesmo mês, que orca a re- produção trezentas vezes

d "f f d
" Bonecas.Brasileira - 15A50 '" ",.;o

fi úre;;; n 00,'0 Hostins" r. que se to" ::11 comum o con- 'i
.

f' _.J� I E
Ab 1. d Y·. Cc J B

,. . , d d l'

ce! a e Lxa�spss� co s- 'i'otus; Alemã -10000; Fran- menor que a americana �

e lir o lanl1 e ar JS . trarJO, IStO e, o egra ,mce -lado de Santa Catarina rara �

500 E '1 ('em vezes menor que a ln.

Funtes, à qual fi"ará afeta' ,spetáeulo da ganância de, ..

,. d I1QI"5
eem -

. (: ,i 'sparLlO,U'
, :.t o exer,cLCL.o fe .1".;) ,.)'" ' :0'.1'1,10.2,' Slrlo-,Llbanpsa _ r:.OOO,· gleza ou a�emã, fato que

a Inscriç.ão e distrihlliçãú dos :egishdores que c'ttiJam, an- A .,
� v ,

donat:vos, tendo se. resol-. tas J,e tudo, de ganhar se.m-"'" recell�. DL pre�Ls a PTn ,ta!Utna - 5.500; PorLu:.(ue� demonstra, sobremaneira" a

-. 01'$. 630,Gu8.601,.2(." ea dBS-f,,-_r <"'O
-

pujança econômica destes
viJo que a 20Dcessão sômen- pre mais. .fJe�a em i,qual quantia. Vt-'

,.., • -\o •
•

I I
___

Total dos votos apurados: palses. .em Jremos que H,

'ada, porém, a imporiúrwia 55.65:2. alta produção traz solidt'-�

A S a U'de do
te Cr$ 3,450.0JO,00. econômica às companhias

exploradoras que podem me�

em Joaçaha p
canizar seus serviços.

No in;cio do, mês dê no- . a pa Ad'd·
Até a idade da !máquina:

vembrn um incêndio destruiu 'I' Ü mundo eristão-católi- gre ve ,OS Ine 1COS que começou p,:,lo ano! de
em Joaçaba, um grande p1'6- co acomp:mha aflito a en- Teve iních a zero hora i em difundí�la por todo o 1830 com o uso prático dJS
dlo dt.' madeira e o cinem<tl fermidade d(� seu sagrado e de ontem, no Rio, a greveTPaís. máquinas a vapor e com ttr

«Progres::io».
.

verlenllldo Chefe, o Papa d03 médir,os) de -protesto I Ü govêrno fe-der<:il, reagin- siderurgia a carvão de pedra,
Agoraehega-nos a notícia Pio XII. upntra o ve�o do presi leme i do, adverte ()� médieos fun· o Brasil �ra um país -V'l,Q

. (!e novas deslruiçõps pelo QLinta ·feira à noite Sua da República ao projeto-de- cionários que haverá penade adiantado como os Estados

fogo, Desta vez, ainda em f'antidade passou mnito mlll ie'i nr. 1.082, e que plevava os di,�p�'nba e exoneração sumá· Unidos Ü carvão foi a ba�

n(.,vembro. foram devorados chegando q recear-se qlle vencimentos dos funcionários rias para os clintratados e se de todo o progresso in ..

t�es �rédios. Assim, em utn não soL revivesse. Graças a

I
de nível universitário, eql'i- interinos, e os f'fetivc3 serão dustrial do sép-ulo pas�ad,.

80 mes., desap<r3ccram Í1a Dell�, en1retanto, poude o parando-os a letra «Ü». demitíd9s med ante proces, Mas o que podiam os dois

voragE'm, daf chamas n,ida

I
PontJice vencer a, crise, e Embora estivesse anun- 60 adminis.trativo.

.

bilhõe, de toneladas de m u

menos \de cinco edifícios, Rgc!'a, de acôrdo com a
..

úl- ciada, essa decisão foi rece- A greve médica, a:êm de carvão ndcional contm M

sendo estimadõs os prejuÍZos tim9 ioformação recebida, bida com surpresa chusando' ilegal, é consterncdora sob o reservas americanas de ótÍ.,

e� �alor ,superior a eois está pas)3ando regularmente como llLO poderia delxar de ponto de vista moral, pois mo carvão, mil e quinhel1'"
n'llhoes de cruzeiros bem. ser, má impres3ão no selO constitui a negação fron- tas vezes maiores? Carvúo

Ambos os incêndios ocor- Todof: os católicos do do povo. tal·do sélgl'üdo juramento igual ao nosso .é deixac;o na

r:-tam em pleno centro da mun o Naro pejo querido Até o momento, a gr;�ve profissional. terra, nos. Estados Unidos;

e]d�d�. em suas duas ruas Pastor supremo, e8pe�.se circunscreve a alguns S8- Estabelecemm 03 grevis- Vendo o gigante do 'lDr�

n1alS lmportante�. . r�ndo de Deus a. recup;ra-I tore3, apenas, da Distr�to Fe·· tas que �) movimpnto te ii I te se projetar a. um p�rteIl-
A causa dos Slillstrns per- çao da sua preClOsa saude, deral, estando todavIa, Oi::> duração III �rminada.

I'
toso futuro, tlvemos que

manec: i�norada. tão abalada ultimarnente ,3e:JS rnentorr:s emjlenh�dos (Conclui na 4a. páginà)
� (ldaae de Joaçada, por pelo exc'�sso de trabalho e

----,

�;iuál:OS &nos,. fôra .teatro, l·r_ocuIJação.

ma' nt),a- '0 2'o .A;le·,��;Ie da""fr' ..... c?m
1 IU?pr�SSI?nante W r·

'

. � � , I' !!l
, "�'

va�"q�enCla, �..,e mcend,lOS rl.e-
'" I 'IJ '1f.j' ' I:.'l U· ,U .. '"'

. tadúf2>;, I..'.. nat:n'a , ro:s,

B V
"

·,�, ...�.1�._

�)l��a Po�ul�çã)est3jadLil'- l�dição de hoje: .'. ·.o.nell�'" a.��'� '",' f':IC,V-' d,,�lIll�S' ·1 ""·a
.....

'\\co-e"'),te
a, assIstmdo ct volta d.o

.�, �'-
.

�� !i;i. ' '". "',t;�

d· rrvel elemento a semear 6 páginas
"

.. fÃ I ."
e t·

. ., ,
8 rUlção e arnea{'ando a x X X----

Sua própria vida.
:1

Fl'e'vo: Cr$ 1,.00

o Brasil, com a eclo jão
da praticidade da energia
atômica, está fadado a ocu

par o lugar q ue merece no

âmbito das nr ções. A Iigu ..
'

ra que êste gigante de oito
e meio milhões de quilôme
tros quadrados, com cinco

enta e cinco milhões de ha
bitantes projeta, é mui to

Grandes incêndios

(Texto na 4a. página)
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Farmácia Sant» Cruz
(Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFILÓQUIO NUNES PIRES
Grande variedade de reméd ios- e drogas - Avia Re
- ceitas com pro ntidão e cuidado -

E?-i-fício próprio - Prâça Getúlio Vargas - Gaspar

Tributária
, .a) Impostos

O li 1 Imposto T -rritorial 18.040,00
O 12 I'Tmposto PL edial . 74.696,00 -,-

O 17 ::) Imp. s/ Ind. e Prof. 2 j.3.846,50 6.00 1,50
0183 Imp. de licença lG8-.444,60 1.617,00
027 3 ·�np. s/jogos e clivo 740,00 60,00

_ b) Taxas
111 i Tinas de Cons.

· de Estradas 94,212,00
1 21 4 Taxas de expediente 868,00
1 224 Taxas c/jud e cmol, 1..266,00
123,4 Taxas de fisco 12.509,00
1 241 Taxas de limpo púb. 3.624,00

·

Patrimonial
202 ° Renda de capitais 6.435,60

Receitas diversas
4 12 ° Receita do cemitério 2 600,00 528,00
4 13:0 Quota prev, no art.

15 §- 2'. C. F. 40.972,00
:4 14 O Quota prev. no art.

15 § 4° C. F. 477,506,90
v 15 ° Quota prev. art.

20 d C. F_ 200.000,00 -,-

Recei ta extraordinária
,

612 ° Cobro da div ..utiva 24.663,60 4.006,80 28.670,40
920,{reoRtr.. iliv€rsas 75,000,00 , 75.000,00 ---,._- _

621'0 Multas 4,807,90 547,20 5.355,10
623 O Eventuais 4.045,50 250,00 4.295,50

...•
-

.

1.474.277,6018.415,&0 1,492,693,10
Dep. de div. origens 16.993,30 2.419,60 1 q.41�,30

1.491.âO,90 20.8;14,00 1.512.105,40
Sáldo provindo de 1953 134.783,50

1.646.888,90..

Despesa orçamentária Despesa
Anterior Do- mês Total
Cl'$ Cr$ Cr$

· Prefeitura Municipal de Gaspar
Balancete da Receita e Despesa Orcamen
tária referente ao moz de outubro de 1954
Código Receita Orçamentária Receita

Anterior Do mês Total
RECEITA ORDINARIA

5.275,00
56,00.
54,00
20,00

38.040,00
74.696.00
249.848,00
170,061,60

800,00

99.487,00,'921,0(·
1.320,00

, 1'2.529,00
3.624:,00-,.

-,- 6.435,to

3.128,00

-,- 40.972,00 I

-,- 477.503,90

200.000,CO

ll.efrigeradores "Brastemp'
Vendas em suaves prestações rnonsats

Vm"a °

Administração geral, 114. 654�60
.

Verba 1
Ex. eFiscalização fino 20.813,00

. Verba 2

Sego 'Púb. e assist. Soe. 9.416,00
.

Verba 3

Educação' pública
',V,erba 4

Saúde pública
Verba 5

Fomento" -,

'.
.

Verba 6
-Serviços industriais �14.495,10

c" ""Verba 7
'

Dívida ativa

,,:'\ Xerba 8

Serv�.ç,Pfde util. púb. 607.937,60
.. Verba-g

Enca�g;os divesros
," ;.;; .

14.435,80 1211.090,40

7.035,00 27.880,00

11.260,00 2.0.676,00

30.050,70 177.340,10

] .600,00 54.324,00

50,00. 12,529,00,

5.479,00 19.974,10

-,- 71.800,70

31.376,50 689.314,10

147.289,4.0

52.724,00

12.509,00

71.800,70

Prosdo CASA PAULO
\VEHlVIUTH Ltda
H,ua Dr. Nereu Ramos s�n.
Caixa Postal, 2 Telefone, 14
Gaspar - Sta. Catarina
Fazenda» - Loucas - Per,.a-,

« 111.539,50 !'fen."! _ Armarinho» -- Se-
- '-' 5.33,00« o

�os e Molhados _ Expor..
25:-�.562,7o, fação de Cereais e Ag1w:r·

Gaspar, 12 de novembro de 1954 dente - Serraria c aHnha·
SabinoB. dos Santos-Contador 'José Albcr.ic�-Tesoure:ro menio« _ Revencledo?·(!.�

Julio Schramm-Pr:efeito da Standard OiZ Cmnpany

115.20:3,50 11.493,30 ) 26.696,90
1.166.874,90 162.780,3U 1.329.655,20

18,283,10 11.61;)7,90 2<).951.00
1.185.158,00 174.448,20 1.359.606,20

8.7:20,00 25.000,00 33.720,00
---

1.193.878,00 19\1.448,201.393.326,20
Saldo que passa para novembro 253.562,70

1.64ó.888.90

Imo A.
Dep -,dediv. origens

RUJ :5 de' Novembro, 900/94 Caixa Postal, 7:1
BLUMENAU _. STA. CATARINA

Créd. Especial

. Discriminação do saldo:
Em Banco Cr$ 93.490,20
Bonus do Est. « 40.000,90

. Vinculb,do
Cofre

Registro Civil
Faço sabe: que p;etendem

casar-se:

Pedro Jacinto dos Santo,
e Sabina Rebele, Eolteiros::l
n<ltllH1Í"i df8te Estado e re�
sident es à N1 argern E quer
da. Ele, Iavrsrlov, filho de
d. J osefi na Petrote., Ela'
d,om�sLica, filha de José e d:
Flor n.ia Hebe'o (ed.nr 1725)
-Euclides da Si�va � 1Ih,..

T 1 •

na rftvúStSO, sotteiros, lJatu_
ra ís dêste Estado e residen_
tes n. sta cidade. Êle ope-
ú10, filho de d. Ben ta Fran_
j�c a d a Si va. Ela, rlomés.
tica , filha de Manoel Cres.

cencio Tra vaS80 e d. Maria
�l:llu8tiano .(ed. nr. 1726)
-Se alguém souber de al

aum im pedimenio, ()ponha-o
lia forma da. lá.

r s.. soar em ') ;!12 1(lt:/,uth..llO" .....,- -.(JV'-f.

Edn.undo dos San Los
Oiicia! du' Registro Ci.vil

.WI:J:i1·li ......�
_

Curso r�ormal Re-
• I "P f' 11-'gloDal . I'Ol . Jl er-

nando Machado
Vieira"

Exames de admissão à la.
sêrie :::_ 1 a. época

- EDITAL -

Inscrição: o: pcrii: de 10.

I de deremoro.
Rcalizaçõo: 13 e 1Lí de de

zembro,
Doeumenios: Certidão, de

idtu!e e cer'iiicado de conclu
-iio do Curso Primãrio, acom

oanl.ado« de requerimenlo ao

diretor.. :

Provas: Os exames consla
'ii v de prooas escritas e orais
de Poriucuês e Ariimiiica e

te provas escritas de Geoqra
fia e História .

l\ ola: Os candidatos deve
rão ter a idade n.iniuia de
reze (13�a_flos; e máxima de
25 anos.

Informações: Diõriamerde..
na Secretaria do Curso (Gru·
po Escolar « Prof. Honórw
ivlirorula»).

---x x x__

INDU'BTRIA GERAlvIIGA ele Bvlvio João Zil11'1118rmann
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel. Ih. J1 - Caixa Postal, ;)2

_

" GASPAR .:»:
STA. CATARINA

TELHA::; FRA}Í'�"1(S: COLONIAL PAULISTA. tijolos curvos para poços:::fi> -� ® FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COMCOLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA
RAPIDEZCUMIEIRA Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e�"] "WODifdt*ti!\MiRE· ti Ma 2&iS& AAG&4U a Miam , §MAilS.Z,,a&19&iChWiZ2&2tiUJiJi&&J� '. ti pr '&LI ..�.

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



•

..

Mais tRrde a zona de Gas
pàr Mirim, 011 Gaspar:nho
povoou-se cum tir(Jle �{'� e

it�lianos do 1'\ orte da !tá
Iiá, Infelizme!1te n llnca nns

foí possível av('riglJar com

mtidão;.... qunnd() e corriÚ es
ses elementos provindo" das
montanhas dd, Itália vieram I

POVO,lf a., montanhas dei
Ga3parinho. Entretanto, Se Inão falhou a memória aos j

Gaspar e a' Slla História
I

H. P. ZI1WMERA1ANIV
Sugestão para o melhor e mais útil presente de Natal

. .' Finalmente Gaspar possui ('
. ]

I(Crmtirw/Jçij,(I) n03SOf; mfOrm9?tes, ISto

,.de-I um açoug:e instalado com I
1 .Junrmção ce toalhas Adamascadas p mesa.

b 1
.

t t d t 1 '60 �

I
1 Colecto de Toalhas felpudas em lindas côresDepois do destfa e ,:.clmen" ve er acon �r,l o en .re .c:) ,

todos os requisitos de 11 igi- o

das levas � anunas que e 1870. Também 8s�a nxa-
ene. Está situado no bairro

1 Grande Toalha para banho
t� raITl de São Pedro do Al- \,3.0 de novos m?radOr03 pa- da Coloninha e é de propri-

1 Jôgo de Toalhas el 6 peças
Vle G t 1. d d ' Tudo da melhor qualidade no maior sortimento
fintara, em 8.spar e. a.. rece I?f or.e

..
ecr o mais h edade do sr. Hi'berto Gart,ner.

�uas imediações, todas elas urna influencia p,esso?l do Em dia desta Rcmaha:'ti- encontrará V. S. na
'

nrigern alemã e campos qu.e, a um plano oí'ganizado. vemos onortunidade de Ia- 'Loj a Gabrie1 Pam<lena�I:s �de }a:' rador�s e pe��c- .�,h�s, �[tque�e:s �empos, ?� zer-Ihe u�a visita, c, fiGa/ 15 de Nooembro, 1100 _ Blumenau
,

nOS artlflCes, vero outro con-] G� ernos nao tinham
_

pr� mos realmente satisfeitos-en- Bem como uma bem sortida Casa Je Tecidos
tingente humano,,; que pas- prlil.mente. planos :l� colom-

te o que nos foi dado ver. Novos resistentes e de côres firmes.
'ou a ser eonhecido como zaç o para um. pcv oan:( �to I Do açougue velho n rda Linhos - Ana Ruqa - Orqandi - Xadrezes -- L'Jnild:03 belgas). 1\ ti ve�da:le geral. Havla" �H�Qcolônias resta, porque o er. Hilbir to 1 Camisas da melhor fábrica; apresentação moderna com

eralll flamengos
na malOfI�. ,�;n:o a de �aoiS l�ro. de fez construir outro prédio, desenhos próprios - Cl{JI..PÉUS 80 NEL8 t\.

luas entre et>tes al�llns bel- \.l.,cant;ra "� ()�tra� I entI�a�� ?e alve�aria, para as novas Cintos _, Suspensórios _ Meias - Lenços _ Etc.
gacs. Estabeleceralll�se e� ll_l".s nao Ilavl� ��hUr:l dI

instalações. Sala ampla, com L' Cf b
.

1 P 1awbas as mar�ens do no f1g1S�0» a mff:ir �]reta., paredes de azulejo, afastada Ol a aa, rIe .

- am1] o.na
Ita:aí, na" pro:Gm:�ades ?O) mente na na loca.hzaçao dos da poeira da rua e com à- Tem o art.igo que V S, procura pelo preço que lhe convém
ti,:oad(J de 8ão Pedro ApOSl- CLJ]vn08. Estes vinham, pa- gua corrente, ficou a conten-

� III

_ _ _ _

!!

foto de Gaspar. C?s s8u8.des- ravam uma �empora?�, .nos to para a venda, de carne à
c;ndentes até hoje aqui �e portos,

. dep(�lS sef dU-J;lam freguezia.
ontram em grande nu- para o interior, ixan o-se � mais importante, po-enc

"

f' d
•.

te1'O constltumd,o as arni- on e entendiam encon rar
'Vim, é que o sr. GaertnerI� s \'an Surtcn, Y ..u; Dahl-n. melhor hobiitü para as suas adquiriu e instalou uma mo-la . ,

r
� .

Hostin, Villain e «u' rasomais. me maçoes_ �essoaI�. . derna e eficiente câmara.
Tambem esta a !uên�Ia de (CJidw 11/) proximo nr.) :�rigormca) com capacidade
elementaR novos fOI obra

'!ara 800 quilos de carne.

'meramente do acaso. sem Esse aparelho, que -custou
nenhum plane; ou pré-deter- I' '"

f
' . 80.000 cruzeiros, acha-s- em-c r

D h .Leia es e semanario.
ITIlnação. Rutre os Van a. -'

Assinalura: Cr$ 50,00 pleno funcionam2l1to, di[\. e Agora em suas novas instabções, �o prédio LEOFot-
ten e van buiten, h.avia di· noite, de maneira que per- DO WEH1\1"UTH, onde atende no seguinte horário:
verso5 iut.electuais, entomo- mite vebdpl' tôrla a CJ.rne '3as.-jeiras: 15-18 hs.: sábad)s: 8-11 e 15-18 hs.;domin-
logistas, naturalistas, pro- Doutorando I sempre bem fresca, o 1118, I gos 9,30- 12 horas. Demais dias: hora a combinarf,'�sol'e""qupdifícilll1ent.e('on

B d 1· principalmen1eagorJ, nove-'
'

Atende fambhn a-domicilio - Preços módicos
s8guium adaptar-:se ao nOvJ Valmor e usc 11

Ião, é de inestimável van- Residência: Rua Ncr::u, Ramos C10 lado da Ular'ia Koch)meio de radicação, por des- Após cur�ar com brilho F- tagem para a saúde dos con· I úm delicado p esenle d? NATAL?
conhecerel11 inteu'amente as Faculdade de Farmácia e sumidores I '[im lindo refrah dl STUDJO A RTE. Ililies a,grlco,as e os m(:'io� Odontologia de SaIita Cata- A pro1?;re�sista e utilísbima I

--------

dé enfrentur a úatureza rina, em "Florianópolis, (01&:.. iniciativa do sr. Hilberto 1 _

btuta' do sertão, que nd,- rá grau de- cirurgiiio-dBntis- GaertIier, que dotou a nOS3a I
quela 'época cobria quasi to' ta no próximo dia lU do cidade, embora em zona não Ido'o territóri0 do atual mu· corrente, naquela capital, o bpntral, de um �'çougue mo-Illicípio. AIgunf's dos Van flOSSO jovem e inteligente dêlo, só_ pode merecer IOu-,�uiten logo abandonaram o conterrâneoValmor-Beduschi, v0re�E � faze�os ne8-1 SO'TTZ � & elA.,lO outros II'O"1f"m se 'f"l'lho do 's'1'. Augusto Bedus- d' d I' U ..L..L ()p1JVoau , e>'. c -

ta �ok, cseJan l) ';e.pros. I It
' .

S ta Catarinaa uni grupo de índios, que chi e de sua exma. espôsa pendnde no �eu negoclO. I
aja] an

habitava ua IDf'rgem esquer- d. Hertha W. Béiuschi, re-
'

,ex. posta,l, 9 - End, Telegr:, Rarvel - Fone 184
da do rio hajaí e, ao que 8identes nesta cidade. Na tal das i I '

p'arece, tinha uma pequena Agradecendo a gentileza. b
I :1 Representante no Rio de Janeiro PAULO P. DE-SOUZA

aldeia onde hoje se acba ::si- do -convite para as soleni, CrIançaS po res , Rua Marynk Veiga, 2?, - 2°. andar - Salá 3
tuada a saída da balsa, na- dade� que nos foi enviado Sob os auspícios da Câma· I

,

M
".

I d G I Iquela mar)�em, Tambem e e· pelo dist.into doutorando, de- 1"0
_

...unIClpa e ,�spar iliEFT !íim_. ""* 2"__ , I

mentos da estirpe 10S Ka- sej.amos-1he o mais f�ar:.co L �s (ch?feS de
_ famílla� PO-'I"I In dustrla T ex tIl -l±as'lar S, A. Ibelos ulí se radicaram e se êXIto em .s\la nobr� profls�ao.. r�s ,paI ou �a�) que €Ele-I '1'8GlDO:::' l!'l!/Ll'U U U:i lJ�' ALGUlJÃQ tligaram, em p;.trte, com a- ,e cumpnmentafi10s respelto- J'lIem ter seu,; fIlh�R meno-i,

_ I,to I 'd'
,

I C1I'gI10S 1)1'0- rss de 12 anos aqumhoados·" - - x -

. ,

.1'q\llees lIlIOfl. sa�ent,e os seus
.

. .
_ ,L'

I. TO:ATHA'':1 DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
' .. 1gemtul'es. na d strlb�lçao de, do_?aul-I ,.LJ �

VúS patrocl�b.da peJa Cama- LINDAS PADRONAGENS
------"'!"-'----,� ra, dever"'o procurar o ve- PISOS PA.RA BANIlEIROS, ROUPÕES

1
.

,
reador Carlos B. Fontes, em (Cô'l'e.s firmes)Atevção. eltoreS. I

s�u escritório, /no edifício Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19
Fsçam seus cumpri- ,Joanin, sobrado, para a re8- End. Ttdgr. "TEXTIL"

mentos de Natal e An� pectiva inscri(_:ão, ali rece-I G A SPA R STA. CATARINl\.
, Novo através désta -

bendo o cartão que lhes da- --- ....__�;�itiiii·.. iiii iiiiiiiiiiiiiii"".
VOZ DE G!\.SPAH, rá direito ao preseute..

que üirculará no dia 23 N. B.-A entrega do ca1'-'

de dezembro próximo tão somtonte será feita à
eln edi;ão es.peeiaL I própria criança, para efeito

do cont.role do número de
beneficiários.

Um

. •

liIII

mo- M
----------__-----.,-----,�

id-

Do GlSDER

Fou-çrojias em geral
Casamentos, ias. Comunhôes , Festas, etc.

Retrotos simples e, o cores

E8PlfCIALfDADE ElV1 FOTO.::; INFANTIS -

DESPA.CHOS EXPEDIÇOES
HEPRESENTAÇOES --� CONTA PROPRIA
ARMAZENS F TRAPICHES PROPRlOS

---'0---

SCHMITZ -- AS MEL RORES MARCAS E OS

MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇÕES·
. . .

I
chramm·

ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T .

Grande oportl1nidade" lhe oferece Casa Júlioa

para fazer
.

com economIa as suas COUJpras de Nat aI

COmemorando () 10. anil'ersátio de instalação da su,a nova loja ieda a mercadoria vendida durante o' 7nPS de dezembro�q:.�� de presentes)
..

'....i;,:�:\.-
lerá o derconto de 5%,' sendo que no dia 13 - dala do anillersário -- o desconio será de 10%,

' �." .

---00'0-.--

N. B. _ Os desJontos somente rec:::tirão sóbre as vendas a dinheiro.

•
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C do Rádia' Prefeito bemVocê encontrará tudo na
. asa .. I .

Lt
Boa ioninde em serei-lo. ._ Produtos com certiiicados de garantia. - As melhores Notícias�?�l?rianóroliS

marcas. - Os menores preços, - As mais suares condições de pagamento, dizem que o llOVO prefeitoRUA PEDRO FFRREIRA Nr, 20-C,
.

daquela capital (reocntemen-
) T'm terreno medindo a á.T I T

' te eleito e já empossadoece agem angar(1. vai ganhar mensalmente de. rea de 20 metros de frente
de com 70 de fundos, com amol zoito mil cruzeiros ((jr$Irmãos Santos, & Cia ) N

'

I pla e confortável casa de
. 18,000,00 . esse sentn. o,

di
.,

dmera la, construida e fia.
, .. . dois vereadores pessedisrasFábrica de TecId�s e Sar-=

1 (correligionários do benefi- d,eira de Ipi, ali�erce de .mate.
_ de Algodao ciário) apresentaram um pro- fI.al, com pO,ra� ha?ltáve�;

.

t d es 1
-

'á em an- dispondo de instalação sam-
T

,. Je o e r o uçao, J�. , '

1 b á�nd. Telegr.: "

angU'f"1 damento no Legislativo ilhéu. tana cornp eta, oa. ,Il;ua e

Os vencimentos propostos �m p�quen.o pO�)B:r, sl�uadaRua Nereu Ramos. .

t t de a ruaJomvile, proxuno a ruaImpor am em aumen o
S- P I BIGaspar - Sta. Cataru.a 7

.

ôb ao au o, em rmenau .

. 000 cruserros 80 re os a- ,

rr lt
.�

tituaí -

d I 1. O erreno a o e nao a m-uais, que sao e _LOOO.
id 1",' h' ,.

d C' it 1 .

Te gi o pela uruma enc ente.
murucipio a a[11 a ar ,- I

P .' '.", C $d
.

C ti reço a vista: r".ca a, por ano. apenas r""
180,000,00. .14.000,000,00. I M Ih

.

f -

O @:V� ..t.r,l.,: r
e ores inrormaçoes na

noss0I!'1Ü:_""'''�' CJ;CI .e-
d

-

dê
.

I Edif., .

5 ' I r2 açao este Jorna. I·ceita e superior a 00.000 ooo.} '.
J

.

2 6 '8 b do)paga l o St'U gov. rnador
CIO • oamm, 1 \. o ra o

15.000 cruzeiros por mês.

v I S T EI
_----

AS NOVAS INSTALAÇÕES DA

CASA ALOIS T. - SelIMI�rz

e certifique-se 'das vantagens que ela lhe oferece na
venda de Rádios, Bicicletas, Motores (a gazolina e oleo).

Dínamos, Fogões (econômico e a querozene) €

outros artigos domésticos.

Oficina especializada em consertos de rádios

Alis T. Schm i tz
/. .. ----

1\1-'"
Cel. Aristiliano Ramos, esquina Pr. Getúlio Varga,

':' GASl?AR _-- STA. CATARINA

I Amanhã, o 2'.
Bonecas V; \Tas

Haverá mais U)l1 carro. Lia.. , 1 . o (�a FaJ� I

Gaspar e Blumr nau ter :« : entrais da nossa cidade' ,Osla,manhã. o praz- r de,·, b,' i':i.s- carros irão a Blumenau a. ,

L'! f'l
) u.

I tir novamen te o d. st: le,
.

ern II-' t:'m.uem ues 1 arão,
-eus lindos carros [de��Ól i- Aguhrderu08: pois, a exi.I
coso das Bonecas Vivas das oicão das gracio-as bOD(;qui.
Naçõ: S nuas, com seus rICOS Vefiti,
08 que já viram o lD€S- dos, Gl".sr ar e Blulllena.n vaI.

quecível espetáculo não que- 'arITo a. aplaudílas COlno
rerão perder a segunda ü- E18S tanto merecem, pela
xibição, e os que ainda não '-lua. beleza: pela, su� graça.,
o viram terão finalmente DPljOt sua simpaua, Irradian.sutisteit'a& sua curiosidade. do da encantadora inocência

O co�jo terá início pe- infantil.
las 9,30 h.9ras da manhã e Ontem à noite hou VP lllais
sera acresctdo do carro da «ma apuração de votos. O
Fada das Bonécas Vivas, lin- resultado sr, será revelado
da alegoria que lhe dará ma�-I amanhã, . ,durantr. () desfile,
01' graça e atração, DepOIS DOS respetivo, carros. Cor.
de percorrer as runs mais rem boatos de que h':lVerá

enormes surpresas .. ,

NEG<)'CIO DE
OCASIÃO

VENDE-SE

....�

'--�_--r-'>--�C�,�=-�'�--�-
./ ';

1'ImU' -1IMfI1It,

'IIUI nnl8TlDa
(IILVII.A)

GRANDE TÓNIO()

o que há de melhor em artigos para homens você encoritrarú na

Casa Júlio Schramm
Camisas. calçados, carteiras, cintas, gravatas, meias, linhos, caseriiiras, etc.

ÚLTIMA CRIAÇAO DO AFAMADO CHAPEu « n A 1\1 E N Z O N I »

CASA JULIO SCHRAMM - Rua Cd. Aristi]iano Ramos, 441 - Gaspar

2%
2%
15%

Garantimos que a visita será b=rn recornpensada
CHITAS

,

Estampados tipo popular de
Est11mpa,d08 marca «Oho» de
Escampados marra »Oho- de

XADREZES
-

Tipo grade de aço dê-
Tipo grade de aço melhor de
Nossa S nhora da ponte de

Grande Venda de Natal
_
Descontos de lO, 15, 20, 30 e 40%ALGODOES .

0,65 de largo peças de 1 metros de Cr$ 85,oo-desc. 15%-Cr$ 73,000,80 lI)>> »» 1 » » »108,00-dese. 15%-Cr$ 93,00

__ " Por todo o mês de Dezernbro

Casa�!�ernambucanas FILIALDEBLUMENAU

l]!l� Rua 15 de Novembro, 563 - Telefone 1485. __ I

BRINS
Tipo pedra escuro de
Tipu linho de duração de
Tipo linho para ternos de

RETALHOS - DESCONTOS DE 40%

13,90
13,50
21,20

»

»

»

8,10 desc. 15%
9,00 » 10%·
9,40 » 10%

6 90
I

8,10
8,50

» 1,5% '

1::5%
20%

8,20
9,10

11,40

11,80
10,80
18,00

9,60
10,óo
14,20

»

»

/
/,

./
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� f'll";na
�",,:..-,�,-___'_'_-"'-"-;'---'�-"---. V o Z D E G A '8 P A R 4.12-1<}i14

D
r.liI!>��P_��������'!!!J!iJI!;�Ii!�a _

II:IBY&IIIm!
-

9

.

s:t:i!

�evéc comprometedor sofreu o Tupí no
d V Ih

Extraordinária perfonna.nce rio Vasto Verde, g81e,gndo os visitantes

Pi rro a e a por 7 a 2 - Fatores imprevistos concorreram para debacle

a I .

", &
'

. ',',. do «onze» gasparense
- Errou ;::1 direção técnica na forrnacão di

,

"

equipe «índia»

ido dnIDmgo último der todas as suas energias I

JO��lro ela Yelh�. frente para cobrir as falhas da re- Gilberto �I Colocação dos Clubes no Campeonat
JlO �e�pretensiOso esquadrão taguarda, acabou por s-r arn-

ó
., ' '\ ,de extra-profissionais da L. B. F. \._

:0 -D Vasto Verrle, o plamente dominado pehcen-I reapar4cera
IJ

do S. , f'

' v • A pÕE; a 8", rodada do re-I 7°. lugar-OHmpico, 16 p.

"

J I 0;:0 leu estonte- troavante rubro-verde, que )
Tupí, oca,''' 'I t

Em face da incxplc ível turno, ficou sendo a seguiu- p. (12 jogo; .

e derrota pe a ron agem assinalou nada menos de A' d W 1 D
.

d O d· t

aut,.,' o 2, Como fator de .. A

t t b'
dUSenCV1. e a mor emer te a posição os concorreu- certame e asmrau es

,

-

' tres .en 08 em suas arcas. b d d
.

f inato xl D'
" t b

.

(Ie I" A' d b I
no em .iate e ommgo ren- tes ao campeonato a 1- Oferece um aspec o em m'1IS

, fluencla na e ae e Bêtinho, re;:::�ntído

�umaIUUÍor.H1
'

...
' ,

"

;;';--' te' ao Vasto VNJe, cuja visão principal da LigaBlu interessante, porisso que k�s

t1'ibUl-se a ausenCla inespe- (listens�o �uscular, n
'

con- ocorrência teria levado a di- menauense de Fu tel.ol: clubes estão credenciados ao

:ad3 do zagueiro Walmor: o teve a infiltração do -a- -mte
recão técnica do clube <ín- 1 0. lugar-Carlos Renau x, titulo de campeão dessa ca-.

fe"ia levado o técnico sob seus cuidados. P�eco. J' I 3 ( O·)
. .

S 1

que,
1 � d como médio vohlDt�a.busou

uio » a ançar mão, como re- p. p. 1 Jogos. tegoria. ão eies:

DirCiJU a com�ter. o erro, e

d
.

d dei d
curso extremo, de um joga- 2°. lugar=-Palmeir.rs, 8 p. C. A. Carlos Renaux, com

sub:tituí-lo pe o ,mexpeEnen- ,o Jo1gOt av:mtç'a dO,o. e;xan .:

0
dor que não estava em' con- p. (9 jogos) .) p, perdidos.

'ogador Henrique. sssa corupeamen e esguarneci- el' - d bsti '1 s di 3°' T' 11 G' F C 7

te J it u prote itos da da a sua linha de defesa. uiçoes ed
su lS�ttUl-d·o. 0'1

1-

(12
: lllga)

r- UPI, p. p, CuaAranTI'.,
" com8 p.p,

decisão SUSCI o ,:s '. '"
'

d J r tribui -igentes O,..ll Vi-ver e vo ta- Jogos. . " UP1, com p.' p.

'rte de um ou 'Jutro inte- pO,r o� e e;�erl's tIOS fl.)tU1U
o

ram Ruaif'aten�õe:'l para Gil- 3°. Iugar-c-Paisandú, Ir p. Os demais conce-rren1es·

p�
nte da eqllipe titular e '0:.1'0 a ventar e, a aque �

'i
,

.� _,

'

grR
J -::»

t'.., t'
oerto.s lemento que reune p. (12 Jogos). estar) fura do pareo, com

de um diretor rJ ') clube que cions d1lUll.�.1-' dPeça el��er�:ud.l!1· qual' ades técnicas indispen- 4°. lugar-União, 12 p. p. mais de dez pontos perdidos.

ela se opôs sem resultado. (a o, ua ro a" i-ver e. ,
' di f' 'I (11' )

Mesmo fazendo, um esf9_rço Dentre 's' cinco elementos ��i����O�3::a;�����r�1:rc;dc��. 5o�ofl7:a�--Guaraní, 14 p. 11� :�t?U;izÃ'S-OOSANG���?supremo o substi: l�tO?e 'yal- de 81-:1. formação, nenhum
f:'.,_", �I'v�n �i= Inf'B�IRA

IIlOr não eons-guu dO,rmnar dek s andou bem. Desenten- Espera .. se que o jovem ade, p. (12 jogos). �,�,�1,' ulnlnÜL, DUa L

,

ta atenda ao convite que lhe 0°, lugar- Vasto Verde, "..."..

t cante eon .ado a SW:;I deram-se às mil mara , i has, �

,r- 1 I

o a a '

'

,

' ( fez o Departamento }<�<.;por- 15 p. p. (12 jogos). r.e�� AUX. TRAT. S F LlS

viuilância, sobrecarregando o persistindo no jôao alto f-
�

"-,,

o -

do
1.'

seBI objetiviJade.
t,ívo do Tu;:>í e retorne aos

:.
'1IIIIHlIIII!I!lIIIIIIlIIUmlllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllll!I!IIIIIIIIIIIIIIIIIW

•

trabalho o sell cornpan lelro
- treinos, podendo então. com

ã

Coti, qLH-� acabou por ser A partida foi conduzida 1\1 t\R !() \7 ANZUITA ==
vantagem, substituir a \Val- -

"

também emolviJo pelos ata- pejo sr, \Vilsün Silva, que moI' nos dois últimos e imo :
J.. §

cant0s 'lastoverdinos. des- atUQU com regularidade, A-
- Rua Cei. A1'istilia,1w Ramos GA::3JJAR ª

I
portantes oompromissos que

-
--

mantelanJo l,or comp eto o penas mostrou-�e por d(:>mais
-

LOUÇ AS FRRRAG ENTS E CEREAIS
-

t-'

d
' .

o grêmio, ':gasparense ainda
��, .... :.J \, �.

, =

sistemadefenslvo os« índlO�» rigoroso na marcação do pê-
::

tem pela frente na presente-
' ::

onde ninguém mais se eu- nalti que deu
_

inicio à......-go- • Secção de Atacado e VareJ·o ::

temporada oficial: o primei- -

::

tendia na llld,[cação d0s ad - leadli do Vasto Verde, quan-
ª

versários. do a b)la' raspou o braço 1'q contra o G. E. Olímpico. ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR '::-:

dia 12 do corrt�nte, em Blu-
::::

Sob esse aspecto, o eS:lw1- de Cott, sem que êste ti·
m€:n".lU e o último �om o C.

'!': DA APRECIADA AGUARDENTE ª
...

:::

drão do Vasto Verde, (m ves 'e in� ão de tocá-la �"5 CANAS'"
--

tard", de excepcion9l brilhu, com a mão�" sta aos 5 mi A. Carlos Renaux, dia 19-12,
_

,,� ª

construiu o amplo mal c _dor nu to" c a 1 a. fase,
nesta éidade. � "II!Hlillll!lml!lIIl11l11ll11mIHIl!llllllmnmIllIIllIIllIllIllIllIIllIlIllIllIlUlmIlH�

de 7 tento", pennitindo que O pelotão do Tr pí nEssa

o Tupí cOllsiglla�se apen,as _2 �e�ra jOI'D� atuo. ,ntsim
gols, nos esparsos e d�:H.rtl· tormauo: n-,rh,o Hennque e

LUlados utayues em qu�� os Cmi; Pa'Jheco, PevI e Bêti

yisit...Intes chf:garJ,U1 c.té à nho' N (lIdo NinhanAntuni-
, •. ;<\1:

me,a de Raul. . nho, Nana e Tu.ta. "

Os rubros-verdes rpllliza- Na preliminar o Vasto

ram, 1>íjS, suberba lJe1fja Verde fez [-) rntrega dos rnll
stndo consiuerada pda sua tos aos aspiran tes do TupÍ,
torcidn., como a melhur a ';u- r,-alizando-se, po"rém, uma

açao da equipe no atual rer- rai'tida amistosa entre as
'

tame, COllirasthndo ,!rande- equipes secundárias dos vi

mente com o seu valurosu sitantes e um quadro m'sto
adveriSário, o time ga::lf'a,en- dos locais,' que terminou
se esteve irn.:conhecivel, a I com' a difícil vitória dos ru-

-----------

pOnL(� .

de comprometer o hro-verdes pela contagem de

prestigIO que dêsiruta nu ce- 5 a 4. '

nár!o, esportivo do Vai e d E, a::isim, vai o Tupi, gue
ItaJat. Dentre os seus :hte- tão destacada atuação cum

grames, não há nOill"\S a d2.I:o-1 priu fie primeiro turno, re

tacar, püf se-u desempenho I <Juan lo
HssusLaclóramentp na

�uf1:nor; apenas Itinh0 e I
tábua de classificação '�o

eVI, en1erglram dFl Olldct de 1 ealTID20nato da L B,F, Já
m� ,

L,

IOCl'ldade em que mer:- agora ameaçadQ de perder o

g�tharalll os E.eus compa- terceiro posto, que passou a

� �lrJS. Calí, o es,t8io da ocup1r juntamente com o

Ietesa "índia», após dispen- Paisalldú,
'

- �
,

���p�:�AR�'A�'�SU�"'��A���:�'"��R�.�G�A�S��������������r�a�_'�Í�i����� a���������������r�'��'
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Transportadora Wolfram· L tda�
MA1.rilZ: Blumenau-Alameda Duque de Caxias, 166, Fone 1379 - FILIAIS: Curiliha-- RI1R João Nf'grão, 1683; Fone 2423

Em t3âo Paulo: Rua CarloJ ce Campos, :&72; Fone 96655- No .Rio de Janeiro: Avenida Fres, \args, 3440; Fone 431399.

AGENCIA: São StlJvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° [melar,

CASA B'UERGER
NOVIDADES QUE TENTAM- ..

QUALIDADES QUE CONVENCEM.

PREÇOS QUE SEDUZEM...
uma tradição na-Zndúst, ia
te café. Sempre bom e pu /'(1

Aguardente de Can::l:
'

VOVô e APERITIVO

ISatisfaz o mais exige" f

entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCn=
Rua São Paulo - Gaspar

Casa uerger
Secção de ROl1pas para Ca.ma e Mesa

Secção de RendHs, Fitas, Fios., Bijouterias e Novidades
Sec. �e ROl]pa� Bmnüas, Lin�erie fina, Ci�tas e Soutiens

Secçao de NOIvas e En I{OValS para Casamentos

Sec.de blusas, sáias,"Peingnoirs", "Shorts", "MaiHots"etc..

Se�. de casemiras, linhos e aviamentos

(omaior estoque do Estado)
Sec. de camisas esporle e de luxo, meias, gravatas eleriçosNãO deixe para amanhà O

que pode fazer hoje.
Garallta o futuro de sua

familia com uma apólire dp
,

SI"g'uro de Vi'da I
- ria -

"A Erruitativa" Casa .Buerger
Rua"15 ele Nóvernbro, '505, bem no coração da

cidade
dos Estados Ullidos do Brasil

SüciedHde Tlll1ltlfl dé Sfgnrus
de vida,

Ageute em Gagpar
Carios B. Fontes

BLUM ENAU

I

-I
!
!
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I

I!
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nos contrair a uma melao
cólica expectativa-

São deficientes. também,
no Brasil, as outras dU:1:'>
fontes de energia: a prove
niente do petróleu e a elé
trica. Poços em prorl ucão
há apenas ern Lobato, na

Bahia, que mal suprem 5%
da��ceRsidades do país.
Embora defeituoSll e in

suficiente, a pr-squiza petro
lífera tem tentado alguma
cousa, com parcos resulta
dos. Ainda há, poucos meses
foram perfurados na ilha de
Marajó, dois poços, ambos
com profundidade de ID'.1is
de 4.000 m-tros. Os resul
tados foram nulos. Quaren
ta milhões de cruzeiros jo-D 1 ver s õ e s gados ao ar. ou melhor, aoCoisas do Brasil fundo da terra. Fo�um gol. Sob os auspícios da CâmCiue Mogk RIO _ O minislro dt pe duru às et;peranç� do HOJE

ro Murricipat de Gaspa�'Amanhã, às 3,30 e 8,15: Fazenda deierminoa provi- do emperrado Orgão G��r- i., Os eh�fes de
_

famílias ro.Tempestuosas emoções quan- dencia imediata sobre um namental. Tentativ9s isol\j No palco será apresentu- �res''(pal ou mae) que dese.do o lobo mestiço invade o processo que anda de repor- das não resolverão as neces- do o lindo número intitula- jarem ter seus Iilhos meno.cabaré e o destrói espalhan- tição em repartição, sem qual- sidades brasileiras de petró- do: BRASILíDADE. res de l� anos aquinhoado8do terror. quer solução, desde 1900, por- leo, que orçam em 140.000 (Apote ·se· à nossa ban.lei- na d stributção de -donati.Robert Younq e Janis Carier: tanto há cinquenta e 'quatro barris diários. ra.de autoria do caipi a Pin VuS patrocinada peja Câma.OS COVARDES anos.!... Mais adiantado es�á o dotxú., ra , deverío procurar o ve-, NÃO VIVEl\tI,. Esse processo é referente 1)::I1S quanto a energia elé- Homenagem do Parque reador Carlos B. Fon�es, emTecnicólor da ,�. K. O. ao desfalga� ocorri�o na Cai: trica. Mas com o vertigino- às dignas autoridades desta seu escritório, 110 f'difí\ioAcompanham varies comple-I xa Econômica, então anexao so progresso urbano há gra- cidade. J oanin, sobrado, p.ua a res,
.....

rr.entos. Delegacia Fiscal do 7 escuro ve deficit Cada casa que Não percam êsse lindo e pectiva inscriçào, ali rece--'-3a. feira, às 8.15 hs., em Pernambuco, naquele ano. ce constroe.-é uma -boca Ia- emocionante número. I,Dendü o cartão que lhes da-. programa duplo: Até hoje, essa siluaçiio nem minta a consumir eletricida- _.
rá direito ao ureseuta.10 . .,. Os Anjos da Cara Suja: impedindo o desenvolvimenio de. .

I
.

N. B.-A entrega do caroSOMOS DA MARINHA da citada autarquia, agora
.

A inJu�trializaçã,o brusi Dr. ela',Udl'o tão sôm-nte será feita à20.�. Tim Holi em: attionoma, que é onerada a- leira esta entravada-- pela . [lrópria, cl'i.ança. para efeitoGINETE AUDACIOSO nualmente por força do desfal- pela fàlta de energia elftri- Beduse 'h 1 do. c.�)f��rOie do n:ímero de-5a• feira, às 8..15 h�\: que. com despesas superiores Ci\. pf'la deficrêI,lcia de car- Cirurgião-DentistJOl loenehmarlOS. .Geárge Negrete no grande a Cr$ 1.000.000. Somente es- vã,o � petróle?�" N (,�{() .filme mexicano: sa cifra fala eloquentemente Quanto aorcarvao, have- Trabalho esmer.adn e garanLldo TOSUU IA8IQII1Ufl\IELODIAS de OUTRORA de como é impaiosa. a deci- r�� apenas, wTúção parcial. ,Preços Módicos IIIBI [lnSUlOI-Domingo, Dia 12: são da matéria por parle du Nao podemos aumentar nem (>�nsuJtório' (SlLVIIU)Robert Taylor e EleanoJ' g0J2.êrno. melhorar
. noss:;'3 n.e..qP·:,"��>as Rua Ce( A�8ti]ian -'Hamos (!A.ANOE TÔNICO' ,Pt.rkér em: Para· esclarecer "melhol' o reservas. f";:..;:,sim romo nãubEU NOME e SUA HONRA assunto, basta dizer que o des- podemos levá-las pa.ra mai6Grande filme dá «l\1etro» Jalque de 1900, que ·foi, na- perto dos dois grandes cen-�Para .o Natal: qHela época de dois mil cru- tros consumidores: Rio e S.ESTR.ELA DO DESTINO zeiros, hoje em dia. com ju- Paulo. Desejá o Govêrnocf Clark GabLe e Ava Gardnel' ros. eleva-se a mais de 30 Federal, fundar, nos müldes

---o. mil cruzeiros, atendendo a da. Cia Siderúrgica Nacio-Cine São Pedro falta de qualquer providência nal, uma usina em Laguna,
para a sua solução, coisa, usandlJ carvão nacional e mi
que agora, o atual ministrú nério de {(·rro transportadoda Fazenda procura resoLver. I na vvIta dcs navi_os que le-
_''_

_ __�

, Vam�o carvão a Vo1ta 'Re-Lei� êsie semanário. dunda. Um plano viavel eAsswalura: Cr$ 50,00 que propulsionflTá o progres-
so industriaI' do sul do país.à tarde e à noite, grandes A fenle de ferro é tremen

espetáculos populares. Bingo, da. O consumo está �umen-balanço, tiro ao alvo, avião, tando a passos de �igante.boa músira,etc.No palco: no- Enquanto o braEoileiro, I'lnual
vas atrações com Fuzarca e mente, consome, per capita,outros comediantes. 16 quilos de ferro, o argenAmbiente puramen·te fa· tino usa 30 quilos e o amerniliar. Passe você e sua fa- ricano 600· k.
mília algumas horas agradá- Embora não seja Deque�veis frequentando o Parque- no r' pl'Ogresso brasileiro,Teatro Catarinense. enquanto não fôr resolvido -

Hoje à noite, f' amanhã, Eptrada fnmca. o prohlema de enerp:ia. o' ----------------------�����������-"�-�'''��"�,--��-�-�-�����������������-

PARA suA"s CARGAS
p r Cl f l' . r a m ��

_

.. E ENCOl\tmNDAS ..J ,,' . Cl

Transportadora' Wolfram
MAT_1{lZ: BI�men,au-Alameda puque de Caxiaf'J, 166, Fone 1379. - FILL�IS.: Curitiba- Rua João ·Nr.grã,o, 1683; Fone-Em Sao PaW:E.�.� _d. Carlos de Camvos, 272: Fone 96655- No RIO de Janel.I'o: Avenida Preso Yargs, 3440; Fone 431399.��f;y- '7 AGENCIA: Sao Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar.: \. ��- .

,.-

futuro... ,

(Cunclusã.o) A viso Os p!'op:ielúl'1:os dos açonçue» des1a '
•

o.._; dade anisam os seus [requeses c!.

p�r!lr. de 2 de Janeiru de 1955, sômenie l'�nderão �I(':, Qdinheiro ú vista. va, fle Q

GASPAR, 2 12-1954.
Brasil não p' sará grande-.
mente no âmbito das nações.
Será sempre possuidor de
uma -conomia dependente
e quem fôr economicamente
sujeito ao exterior, nunca
terá a plenitude do 8tU poder.
Há dois elementos que

farão uma verdadeira explo
s},o no progresso brasileiro:
a descoberta e aproveita
mento de grandes jaaid S

p.etrolífer_f �u o
A u�o prá

tICO da rt�rgla atômica. En
tão o BNisil terá força, terá
sangue e '''�cupará o seu lu-'\:(
gar na vansuarda das ns-
ções. Ele bem o merece!

I-lETIFTCAÇÃ_O
Na nota sôbre o C[lsan:to do sr.. J osé IIarold '�n,Santos, da edição p. n� Os

r! d
.

d t ·'.SSa.�R, evr o a um Cochilo dt(WISaJ, o nome de SUa
e

• L p�gemtora-::l. Zulmira d',--;. t
. Osoan ?S --:-dS�lll �rrado, Peloque aqui eixarnos. con�inadas as nossas descUlp�'as,

Natal das
.

crianças pobres

j
---

.

,

L PELA SOCIEDADE I.

-��
==--=-,�

ANIVERSÃRIOS ram, residenle nesta cidade.
Dia 8 - O sr. Francisco

Spenqler, residente em Poço
Grande; o sr. Relmulh Weh
muih,
Dia 9- A SI'Q.. d. Nelly Cfll

iiari, esposa do sr. Nalal
Coliiari, residenies em Joa
çaba
Dia 10-A sra. d. Síria c«
Iii Soar, viúva do saudoso

Anfanhã-A sra. d. Glória conterrâneo Manoei Soar.
Noqara, espôs« do sr. Plínio Aos anirersorianies, os pa-Noçora, residentes em Joaçoho. rabens dêsie jornal.Dia 7-0 sr, Enqelber! Sc.�_1 0---

Fizeram anos:

Dia 28--..1 sra. d. Maria
Pereira, espõsa do sr.: José
Gerõncio Pereira.
Dia. 1°.-0 j01'Om Silrio

Pereira, filho do SI'. Josê
Gerõncio .

Pereira.

Fazem anos:

}}
CHf)COLATES, DOC�S CARAMELOS

Hoje, às 8,15 hs.:
Uma fita que agradará a

todos:
TORNAR.\M·ME

- UM CRIMINOSO
Grande desempelJho de

John Garfield e Ann Sheridan.
No progr. : Jornal Warner
Censura: Ate 14 anos.
�A seguir:

V]KGADQR CIMP1ED030
Ruth Roman e Randolj Scoti
---0---

Parque-Teatro
Catarínense

(piversõ�s Cat.arinenses)

Das melhures fábricas do Brasil
• i'� � �I':'U-""'�

_
.

� ...�Hr.�.tl
No maior 1'iortimento da cirlad)

_.

/&.1 .\ ....... �---==-� �v �
ACHAM-SE À VENDA. NO

.

Bar União
Por1Jreçjs i11�tiv81m8nt8 baixos

aliFaça sua encomenda para as Fest.as .

de Natal e Ano Nevo

Ltda.
2J23

SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE
§@IS; fiiiIiiIIiIiIIiD"M'.-ei' •
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