
l)tr•• :

�NO III

Dia
de o

S. excia . revma. che
gou sábado' dia 14, às 17

horas, tendo sido recebido
D. Inácio deve ter fica-homena-

d
. ". �

it t
ao salão A o. muito satlst.e:o an .;� o

rua Ce]. êxito d� sua. visita a Gas
"

par. S. excia . regressou
dia 19, prometendo vol
tar no proximo dia 2 de
maio para, dia 3� benzer
solenemente a nossa Ma
triz de S. Pedro Apóstolo,
que, embora" em" pleno uso

já há alguns anos, ainda
não se acha oficialmente

" com especi ais
gens, defronte

Cristo-Rei, na

Aristiliano .

Gerêncra :

Em seguida, a partir de
segunda-feira, esteve D.
Inácio no interior, com o

mesmo obietivo: crismar .
oi "

No Belchior, atendeu a

490 fieis; )10 Gasparinho,"
220; e, finalmente, na La
gôa, 213. Total, na paro
quia de Gaspar:.2. 8<14.

inaugurada.
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TOQUES li RETOQUES 'I edü:icio, sujeltando-s., às Ci'JlH'1((;Õ,e1S )címundo dos Santo; � 'ousadia! do SECREf]_�AIUA DA REGISrO CIVIL
.. ,. com que á Prefeltura tarja a cessão Prefeito Munícípal de fazer as coj,

,\ ("" 'R" 1 "U'
, rI"U'

�

\(Conclusão da la- Y'iarll"1"') ,,( L" l'f FlI�ô $abel' CiUíi lit·�t��çle!'i'l çjj.
\..,.., I�"� Ct

"

e ):; � a

I di> Imovel. O verendnr Santos, como sas sem primeiramente eonsultá-le. ; . -"r � ) . J. \, -

ser-se-

d f· 'á' 1 - '1'10 díz 'le relator da Comissão de Legíslacão é

I
E, para finalizar, embora o secre-

I Pedro Est,?vam' ",". ''''ost� ., Alí-rllH te lCl<;.nCI&8 [.lO ,-, çc, 1 e I,", " 01""'10'RIOS Di': SeRVIe:"'S - UI '-' " ...

,

d
\

\ d hot I visando proteger o 'maitre' do 110· tario da Câmara não se la meu ,U111· "'... j"f'
,

� inac cq lt� o . ter. .

I
- ,

ESP.�é:IAI$· Ce :Ml1da Schnaider, naturals d,,�,

I\CMb::J,C�. porém" que S, Scnhoriq tel" Costa, .eng�ve�oi:f_ o pro.l�,to.
"

go, pe:'mIto-me dar-lhe um ('f�IIselh? \ te Estado e residentes u<) (jaspef"
-

1 g c
,. "d "10' ""I "tuilnto a opimao que S. ,enh0rl<\ de arrugo: Quando S. Senhoria qui- I

I G and ;'1'1 viúvo, lavrador. f'l'I'I;,'�111':1'<1 On e 10 m .. üfjU",c e, pur . . , . .,. I A V r s ,'\ ,n.-11 e, "" e, ,,,...,

1 d'" -.', "t •. ' ntra , emite sobre alguém que 'rttJsr,\z seus

I zer fazer media eleitoreira saiba ao I '-!
d E"te fisso, na a ve QUo" acen ,(� ':0, r""II, "

'

_ �

I
e J�' va . Ámandkz. da Cosia e

ll,�oro público. 0$ vizinhos qUe se ,C�Pl'ichos pessoais, del:hel'an,do 80- rn"�0: e,seolhe:r �

razoes e ;l'gUmpn t?$ A Diretoria de Servíços Especiais d . Joaquina Maria d� oosta. ma
defendam, 1I11as não com denuncias, I zmho, ''Jn:re�os seus a�1.1g(1S: e a ve: r plaúsíveís, e nao, pr:ten.a�r : de:c: 'vem, pelo presente s,)ljIêi,tiU' (lOS Be. solteira, doméstica, filh'il de Au

porq''le tal provídêncln _ no enten.] lha J: eeeíta que por num responde:
I
sa de um estabelecimento que en

nhores, criadores q demais interes- gusto Pedro Schnalder (l d . Maria
per do casto homem público """'" é I '�Ot si se �i.lLga. os outros', pois

nãO)
vergonha ,a cidade, <;o� li capa de

sados em
.....receberem, itt'atultamente, Hdena Scoh:naider (edltal I'1, 1. 885),

crime, tlinto mais quando, indh'etli" dha, QUeldtl �a3" sal:a qUode do ol1trol.l�- pr.:Jtetor ue uma
. 5ennOr�\ "

f! t1l�la o jornal INFORMAÇõF.:S AGRO PE- _, Ireneu }lamplona e Antvía A

!i1.<,mt;:!, atlnge li (iSPOS�1 do acusado. O a� eClSO'':'S :em, t as do re jev ena�ça que nem por alto ror am en-
CUARIAS, 'editado pela Secretaria da málía Soares, solteiros, naturais

Na :i'alta de argumentos mais ca-
de hde,�'l E, ai daquele que usar I volvl�as no caso, mesmo porque na- Agricultura, que se dirijam por deste Estado >é'l residentes l'lO Bel-

bíveís para a SUá apaixonada defe- (lontrar�a. as. . .

i' I da t�tl com ele,
. carta, t,:1egrama, ou outro qualquer chior . Ele, mscaníeo, fílho d� ().

sa o 'altl-iClo' do 'seu Costa' atribui Atribuo o ressentimento do sr. V1RG'(LIO meio de comunicação, á Diretoria li'mpiO' Pamplon: e d .. Maria LeOll{I<i
.

o �,-:;,. 1<.
� WiíPm.....FT ••nAAJiStii m®ffl��W�" .E!..;.O!?q�

a

!\$ Pl'ovidêmüas tomr:qas peja Pre·

,;-=
.-. . __ . .._ de' Serviços Esp'ecials, Rúa 'l'enel1- ra Pam,plona. Ela, doméstica, f.ilhil

fe1tür-a tomo perseguição pfJWica, I ALl�;\'lÍNT()''' ERDAG'ENS ."...,., E IS" j' te Silveira n...
15 -'. Caixa. Postal de Hilário João Soares e d .. lva

afirmando sem medo de en'al' que
. J 1,' l' � i:),._;- '\.q, ; ,

.. �'. --:- l..11.JR. j A
. n, 452 -t Flonanopolts .:..- se, soo Marg3.rida Soal'es (edital 11. 1. (80).

.
' ,

_l\i.IA.. '-rE·R.IAL J)E C-'('1.N· ;-"l'D'r.Tç�l()Sl� a espelunctl, tosse 0cllpada !-nl' - - o Ll L .J-\. i licitando a suâ assunatUl'êl. _, Alberto 'Stock e Hedwírgcs
um lldenista 'eU me êrtcolh�·ria e nãJ OutrQssim, e·hcarece qUe os en Edit·e Bérgamo, solteiros, natm:ais
pensaria no proi5ress() de CiJspar, Depc.si Uieio da do-reços r:J!rn€lQidos sejam c.rfrretos 'deste Estado e tesid'ente� no Gaspa-
Se hem qUe e&§e conce!to se,ja rnúi· C·'T""It:.... UE T A RI r. ANT Il TI ""rflel \ pi r. 'NA e s·em l'aSuras, ,@emassimquecOrinh:l'.Ele,lavrador,filhodeCarlos� Lll'f iJJ 6o""l • .i. t\. J.. ·i�.ll1._,/· J�').. _.1 V ._ !
ti) infantil e sem expressão, eu lem- munique qualquer alteração de én· Block e d. AIvina Wel't. E:la, do·
bro [lt? articulista que, por i.l11d:?ti· E d· f d dereços, De igual forma, à mesma tnéstica, filha de d, Sofia Eufrásio .i stoque !')ermanenle OS ma.IS a ama 08
Va do Prefeito Júlio Schl'amm 'f:�i Diretori,a, pOderá 8'2'1.' solicitada ('2ditaI n. 1.887. )
apf1C"wntado à Cânl,m\ o ,modelo de VINHOS NACIONAIS -

qualquer inrormação a l'esp·eito de -1 M.3.ximiano Raro.os e Isaut'a do
contrato e resp'ectivo projeto de lei,

-

.1\.1 A 'RIO, \
7

Li'_ NS {.·jTIT -\ seus prob1,2m:as agl:o·pecuarios. Amaral, solteiros, naturais !.leste
n.o sentido da Prefeitura fazer a ces i 1 � t\ Leia e divulgue este Aviso. Estado e residentes à estrada de

são daquele imovel a quem tlv'esse-l II Cels·o Ivan Costa Brusque. Ele, lavrador, filho de
idoneidade l'ina�ceira par� COI�struir I Secç.. ão de Ataca�fo e Varejo

DU'>3:':)1' da Diretol'ia de Serviço:; Hercílio João Ramos e d. IsaUra
um hotel dentro das exigências' de ' . Especiais do Amaral. Ela, d�mesti.ea, filha de

que trata a lei n. 76, I ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR d. Maria Martinha do Amara! (-edi·
,

N�o há dúvida, pois,· (iue o C011-! DA APRECLA.DÁ AGUARDENTE TOSSES? IRONQUITES! tal n. 1.888).
tratante tanto pod.(!ríl�' ser nelenista H fi 0.\NAS" VINHO CHEUSOTAOD Se alguem $ouber de al�um impe-

.

como pes3cdista; o que impolt&Va é I n Ce!. ArisWiano Namos, lS7 G fi 8' P A R II' dimento, oponha-o na forma ela lei,
que..

o interessado pudé�;;e dispôr., dos I :.
{Ill(l

_ _ .

> 'I
($ IL v ii' R A.) Gasp�r, 25 de abril de l�fifl.

t
1 1 13_'RAN_DE TÓNICO "'.. S O"

..

mew·, lleCeSsan:Js p<lra "ons TllU: o �. -l*�_W?í''iiéi''tlm.__��� I _
"""mundo dos anto$ -, ilclnl.

"-"- ..
,"

___....--
.. ,aiaM.Cá,

\

Nova a em
,

.

o seu -gr ·ndioso estoqué
Milhare5 de belos
,.

adrões os insuperaveis tecidos
" "

Retalhos aos_montões Descontos arrazadores

aUJE

\

Aproveite por que tudo agora é mais baráto .- Comprove essa nossa afirm ativa fazêndo hoje mesm o uma visita a tradicional
CASAS PER.NAMBUCANAS

Lei:nbrando-SB, sempre desta verdade que
,

um . pode errar, dois- é' dificil, mas três é impossível
Acompanhe a maioria comprando ilaS

Casas ernambucanas
I

Rua 15 de Novembro, 563 BLUMENAU
/

aiA
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I n s t- r u , li e s sabre a Aplicaçã()r�4do Decreto D. 9 de 6�3�56 .

I
.".. "Gr�amos pÚblico as seguintes in- 1 � OBJETIVO .

I tuír mais uma via das notas fiscais, /
h�l.T)retaçõos( para a .,wüfonne e per- I Ú objetivo Ç.IO P,2.\;teto acima cita- para efeito de controle !iscaI. .

f:,ità' execução e aplicação por par- t do é J'efOi'I1'lat' e eendensar toda cl. 2 � DOS DOCUMEN'l'OS FISCAIS
te dos ccntrfbuíntes do Impost« d�! esparsa- -legisla�lio' que tratava ela ,o.. presente decreto M maneira
Vendas e Consignações do J_"l'ecl'e·1 obrigatoriedade d'e expedição de dQ' bl1st�t� clara, regulamenta 11 obrl
to �1. 9, de 6 de março ele 1950, co-I eume!1t§s fiscais, I� Qutl'O� ils$�mt�s �at�rfédáde d.e, expedíeão de 'lados
1110 abaIxo segue: I correratos e, PI'lJlc.'�)almtente instd- documentos tíscaís: (Nota Fiscal,

Nata de Vel'ld� li Consumidor, Notap:,6*!IlI--_·.HlII!IiIiJ'••rl'lii�"".I1Iii!!iaJ;iIiliI!III!!il!!!iW!iIIFl1iillaiill�iiIM@jll!l!l&$!IIl!"'Pl!II�lIiiQm"llll"ll'F_CYI!i!l!l!li_�QiIIiIIII__ÍItIII!!lI1.•4§(IIj1!jl!ll d,� . Competi, Nota de Produção Pro,
Pl'iá�<· Declaração de Mercadorias
'frans)J-Ql;'taclas etc), .

3 - 'DA .2a, VIA DA NOTA PISCAt
Uma das princípals finalidades do

Decreto ri. 9, foi ínstítuír mals unra
vla da Nota Fiscal.

NáS vendas efetuadas por COJ)1J�,r
dantes, industriais ou socíedaríes :;::
nonlma a outros cemereíantes, ín-
dustríaís ou sociedade anonima, o

������QA��ll!L���. .!'!�_-!!!��.�_·�;;.!JIIiIl"�%�i;�����I�i._�ta:;;�i��ve;;�i vendedor é obrigado a expedir uma
Notá Fiscal. no mínim-i em três vias,
as quais terão os seguintes destinos:
a primeira via acompanhará ii mer

cadoría e Se destina ÍlO eomerador:

I á segunda via será remetida pela
.

vendedor, ao térrnín., de cada mês,

I
à coletoria de .sua jurisdição que. pOI<
sua vez, li entregará ao Fiscal da
Fazenda da respectiva Zona;.1\ ter-

I c=ira via ficará em poder elo verto
dedor .

As notas fiscais 'podem ser erní-

I /' tidas em maio!' número de vi�s, des-
.

. .. ,
de qUe em cada urna delas S€.1a rnen- I:0 A S' P A R. Rua Cel, A risliliano, 384 I / cio��da típograf'icamente a sua fi· II I nalldade .

,

ii."-_-.-_-_-__-.-."" iíãii -.ri--"--,-,-1 Os ccntrfbuíntes que possuírem
'

I
saldos de notas fiscais em blocos
d" duas vias e que as desejarem

I r

I
utilizar, comunicarão esse fato ao

,

Renove
..

0 pneu do seu carro Ff scal da Zona; que autortzará I) seu

I
Pelo Efidente e Afamado Processo da uso mediante a anexação de mais

\' I
·

,.., ". b " r
uma via da nota ou, .sim.plesm.ente,

1'1 Canlr 0CQO �
oca a"la a inclusão de uma f�lha em branco

I' , .lu l'fU .» l....,or ,\ s.: - l
� com 'o carimbo da firma, 110 qU;I!I J r I ; lJ/Y\

.

zt'" P I conste os dizeres necessarios a fimue ,L rt l. «" -/'.' i,,!w
'de que no ato da expedição da nota

i fiScal ela sirva como 2a. via.
I ; 4 - CONTRIBUINTES ATINGIDOS

irodos os estabelecimeutos indus-
triais. (inclusive padarias, olarias,
alambiques, moinhos de cerr-ais, tor

'i:' tI'· t
.

I refações de café etc.) distribuidoresI21xecu a, quu quer Sel'VI\'O concernente ao ramo, com

I
de mercadorias diver.us, depósitos
de bebidas, generos alimentícios, Ili máxima honestidade e rapidez etc.) atacadistas de vário" ramos de

I�-�

� I comércio e outrds, atividades que
....------iI!I:iiII5I-----1I8il-5IIIII�lIIIIIiI�

,

�

'

lobriguem a emissão de mais uma .

- ..• J-I'"'�' fi",� citado Decret.• vigorará iBa TI Cr9 Indust-ia � G0111 ércJO Q 611�ngartir ck 1. de Maio do corrente

.0 a 1l ta C3 t (1 rl118 .S. A.
- MãLtriz: ITAJAI -

.

I

BAR E RESTAURANTE A.V E N I o A
de Norberto. Serpa

Cozinha de primeira qualidade
Feijoada completa todas as segunda-feiras

Alameda Rio-Branco - Blumenau

i
.

I
i
I
I

Farmácia Imperial
Do farm." NILTON L, MÜLLER

.... -:">

Medicamentos em geral --
E

.

lid d
.. .

sspecia 1 � es naeionais e estrangeiras
- Perfumarias til artigos de toucador

.

MANIPULAÇAO ESMERADA

----------_.------------------------------------

R!!!'l São Pfl\J10, 674 �n{JO- F'O::l�, W67·
fi }'" 1] M E NAU

VA CONHECER
o NOYO l� LINDO SOIlTIME.NTO DE

! l\1ÓVt�i3 e T'apetes
r Q_-e se acham em exposí�ão no DEPOSITO da firma'

I Gamba, Vailati
I

I - & Cia. I_Jtda.
I Rua Cel. Aristiliano, �l._0__ (Edifício Joanin).

"
Dorruitórios para eRsaI, � partir de Cr$ l),800;OO

Salas de jantar, (entalhadas) a pari ir de Cr$ 5.'250,00
, Copas, desde Cr$ 3.750,00

GU:irda roupas, com espêlho, dcsd(; CI' 1.250jOO
Móveis de fabricação própria e da afamada.

marca «CTNJO», de Rio Negrinho

VO't, oe GA�'H'AR SÚblldo, 28 de Abril de HIllt!

.'IiI' i dh

I

ATENÇAO, SRS , AGRICULTORES!

ALOIS T SCHMITZ & .crx. LTDA

Acabam de receber novo e selecionado sorti
menta de rádios, bicicletas e artigos demóstí

.

COS, � Bombas, motores, Dinãmos e material
, .eléjrlco .

Não deixem de conhecer os preços e con

dições vantajosas que lhes oferece a -CASA
. especializada no ramo:

AlOIST, SCHMITZ&CIA. LTDA.
nua Cel Aristiliano, 389 (Esq, da Praça

Getúlio Vargas)
UMA ORGANIZAÇÃO A SERViÇO DOS

LAVRADORES

.FlERTAS PIE

LOJA GABRIEL PAMPlONA
DA

Rua 15 de Novembro, n . 1100 - BLUMENAU

Para o b·om entendedor,
meia palavra basta ...

C A F É
BEDUSCHI

i

Üma : tradição na indústria
de câfé

SEMPRE BOM E
SELECIONADO
Fabricante:

Oário E1rico 8eduschi
Rua S. Paulo, G a spa r

Casa

G A S-r A R

Júlio Schramm
o l\IAlOR ÉMPOlHIO [)A CIDADE EwI

TECIDOS EM GERAL CALGADOS E CI-lAPÊúS, ..

\1ariedade infinda de Ritigos para presen tes

Duas lojas à sua dispos'ição
Rua CeI. Aristiliano 441 e 45"9 --Xox-

LOUÇAS, FERnAGENS, TINTAS, MATEIUAL PARA. CONSTRUÇÃO l!�TC.

NINGUEM VENDE MAIS BARATO!
�

Tecidos _. Armarinho _ Malharias w Camisas>
ChaDe�s • Agasalhos � Bolsas Esporte • Slu�

I
. .

sas .. Nevidades etc, Meias desde Cr$ 8,00 •

lenços c-s 5,00 � Camisetas p. homens Cr$ .•.•
12(00 � camisetas bebê Cr$ 12,00 � idem

Senhoras c-s, 29,50. "

ANUNCIAMOS BARATO PARA VENDER
MAIS ...

---00---

Fundado em 23 de j, evereiro de '1935
Endereço Tcleglájicu: «!lVCO.,

l .

- "'l{' x x

:CAPITA L AUTORIZADO
;FUNDOS DE RESERVA
IDEPOSITOS EM 31-10 ..1955

- Cr$ 50,OOO,OÚO,VUI
Cr$ 60.000.000,00'

Cr$ 974.61:,631,70

AGE!\'CI.AS NAS PRlNCIPAl8 PRAÇAS DO ES
TADO DE SANTA CATA lfINA, IVO RIU DE '

_

.• ,.!5'!!1;;� .JANEIRO- E CURITIBA.

ABO�AMOS AS MELI-lORES
.

Pf�Rl\1ITI[)AS POH LEI

CAPITALJ.ZAÇAO SEMESTRAL,

AGÊNCIA NESTA CIDADE:
RUA CEL._!-RISTILIANO RAMOS,. 2L19/

.

Abra uma conta no "I�CO» e p'ague m)rn cheque I.-----------------�----------..

-·�·--'=iii

TIPOGRAFIA CENTENÁRIO LTDA�

• PAPELARIA - LIVRARIÁ
.

JMPRESSOS EM GERAL

Serviço rápido e esmerado

por preços sem concorrência,
--0--

Caixa Postal, 651 Telefone, 1G71
Rua 15 d,e Novembro, 1422 - B L U 111 E NAU

Agente nesta cidade: ALVARO CORREA

______..._--__.,_. "...........,:.......!*'...,,�.,....• .."..),....4=;_.,...._....l!._vB,_"
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t>ábadt), M de Ahdl de 19:J!:i $a. Páginà

.Il!NJAeIQNAt.. Rev�I./'),e;ÀQ "0 R�bArO� tiA �C')MI�$AQ P:; lNI)'Ur;R""O II
���.�,�� .,. �-,.........---�'

Nossas -; reservas a t ô m-i c a s ráfica 43 S. A.I
. ia;:: t!,l_l)UUf1 r I' 7 l �t: ffi il2I sla gllDl r §" 1 ma I

V' aN O ,a' C a' .b a, r d '0"
• 1-' IndústrIa .-e' ·"Co·n.,ércio

�-

-,

,II.

. em.' I s anQS Rua 15 ;e' NO��., 533
...

Te;�;: "Impressora"
t"ERSPEC'fIVA$ SOM.l3RJAS SE 1<' OREM CUMPRIDOS os ULTIM,ÔS ACORDOS CôM OS ESTADQS, tr. Caixa portal, 90
Nlt>OS � EM TROCA DOS l\1!NER \IS ESTRATEGICOS F.;XPOR'l'APOS NOS ULTHvW:S 14 ANCttl, !tECE·

.' RL{jlVIE�'J'AlJ �,X�v
:BEMOS O QUE :DARIA APENAS PA 'A PAGAlt O CONSUMO DE GASOLlNk1f1l1 ,·J5 PJAS

_ J J1;'preSSOR em gera I/'
_ f [���. �f,""�_1!'J;���.... t.'.:1"=-�;:-�-==-==-··=::t'!·!!;::;v:'$:;,.�'!E: ,:c!_"'='

'Se os ultimes acordos para expcn'· um. estudioso do assunto atornícc recusando mesmo. j?N$ser;tdr (j�

I i !tação de minerais atornícos forem Possui, por isto, ínforrnaçdes sur- c�tlv�rsaçÔes COI'ii u góverM da Irl: -I M: � teri �J pa rn. Esc ri tóriocumprídos � disse-nos o deputado preendentes sobre o assunto. An- día II . ;="""�=;-""�'�"""'" ,4 -",=, ====-,-....,..,...".""",

Dagoberto Sales, relator da COl'niólsãcr tcs que se criasse a Comissão d�
.

200 'TONELADAS ,pOR ANO I
Parlamentar de Inquerlto que Investi- Inquerlto, ,já havia ill"1'�o'2u1tado \,m�:..

'� "Ate 31 de deze:'?',hi'O ...

ele

11:1,5'71', Livro', Álbuns, eanetas, arti�p.:; escolares etc.
gl1 'o assunto na C!im�rª -�""/ d'entJ;(J [lcy. projet? cr!í1nd� a Politica Atonuca o ,B,rasll �'2:n qu.e etlVHl:' ,,00

t(m�'lldois aMB estarão esgotadas todas as e proíbinde Imediatamente II ex- ladas de o:ndo de tódo para os l��" I U MA18 CthVIPLETO SORTI \1J:1NTO Dl!;
MSSâ3 reservas eatculaoss e conheci- portação do minério e entrado em tados Unidos. Depois, continuará i I, BRINQ'UED03 DA CIDADE
dl\s'. contato corn todos Os organismos, mderínídámente, enviando ltiO ou I

' ,

civis tecnicos ou. militares, que es- 200 toneladas anuais.
.

Acrescentou esta sensaclonal ini'or· tudam Ou controlam Ú CI\80 i:!<JS mi- Eis, 'em síntese, as obrigacôes as-

mação: neraís atómicos. sumidas pelo Brasil nó , convénio
�.,���"p�,... Falando sobre Os segredos da 'ex' 1_Ue Jusedírio Kubíschek firmou

'De 1942 até hoje, exportamos ma- ploração des minerais ntoni�cos no -rn 24 de março com os- america ..

tcrial atómico que 'equivale a dois I Brasil, faz revelações curiusas . 11,OS, apesar dos protestos do Esta·
bilhões de energia térmica. E o que:

I
' .',} Maior das Forças Armadas Es

----.--

recebemos em troca daria, apenas, A INDIA PROPÕE ACORDO xas obrigações foram mínustosa-
para, pagarmos a gasolina que consu- Diz ele que aqui esteve. certa mente detalhadas no dia 17 pelo Dr Glá IId: omimos em quinze dias. A isto foi I vez, um 'enviado 'do governo da In, coronel Edgar Lopes no depolmen-

•

'B' d"
�

1
'

conduzido o Brasil pela política ato- dia para propor ao Brasil medidas to secreto prestado por esse militai' 8' USC : 1
mica seguida até agora 'e que, ape- conjuntas de defesa das Jazidas de 'I Comissão Parlamentar de, Inque- (,. 'N

D t- t.

...lfUT!!J ao. - en ,18 8sal' de todas' as advertencias, contí- minerais atómicos. Pretendia a In- ritJ que investiga as denuncias 50- u

xxx '

nua a ser seguida pelo atual gover- dia' que, em frente única, 11)8 or- :Jre, as exportações de minerais ato- .

ino'.
'

I, Trabalho esmerado e qoreniic,?:anislllos intern.acionais, o países micos.
os' 111:e{�OS .Mz dicos r

Emtroca do óxito - y L'

Vendas a

,Bta. ";"

/

- ......--0-

vHrejo e fi tacado
----

I INSTITUTO BRASlliEIRO DE GlW-

I GRAFIA E ESTATISTI�Á

'w'c dispõem de reservas atomica-
O deputado Dagcbert-; Sales, atuassem em. união devist.i em de

que, C'J-l1l'O relator, não pode fazer lesa das respectivas reservas

divulgação dos d;2t}oiin:entos secre- O gevento brasileiJ:"o não _ tornou
t6íl prestados junto ii Comissão é nenhum interesse ?�lo nssunto.

<:stados Unidos se ccmprameteraro
a nos fornecer grandes quantidades Consultório:
le trIgo .

,
" I(Tribúúa da Imprensa, 20-4-:36) 'Rua' CeI. Aristiliano Ramos

EDITAL

I

,/

D 1ST R I B U I D O R E S: '�1,

PROSD'OCIMO S. A.
,

,I

RUA 15 DE NOVEMBRO 900 - BLUMENAU

Matriz em Curitiba Fi,Hais Joinville Blumenau Marii'lgáem

tt 4,
'

'2.t sewuc. .. k ':;04

AGENG-IA DE ESTATISTleA Df$
GASPAFt--

REGISTRO INDUSTRIAL
(Decreto-leis federais n . 4,081, da
,3-1H2 e n , 4,736;, de 23·IX·43)

'I
.

Ficam convocados a comparece
rem à Agencia de Estatístícá, à rua
15 de Novembro, 1,425, Sobrado, os

.

propríetarlos ou responsaveís- por
índustrías de qualquer natureza,
que se dediquem à extração, ti'ims-
formação ou.' beneficiamento d,ê

"

quaisquer produtos, fi fim de obte
rem os boletins destinados ao l'1!gls.
tro da produção rebti'!íl ao .ano. de

11955,. os qu-ais serãQ forn,ecldos GRA·
TUrrAMEN'fE ,

'Conjuntamente com os boletin8
do Registro Industrial s'el'á entre
gúe uma circular ílo Exmo. Sr. ç.�aI.I Comandante da 5a. llegüto l\'[ilit<lr,
acompanhada d,e ilm fO'l'lllUlario EO

bl'e a s-ituação militá!' dos emprcga.
dos do sexo m9.sclllino, maiore3 -ue
18 anos, qUe deverá ser igualmente
pmenchidos.

'
,

Estão isentas de preenchimento
do formulario as, ofieÍ'llas que Sé

dediquem aos 'Serv!(;os de Confec
ção, Conslcrvação e RelJaração' (AI·
faiatarias, oficinas mecanicas e ofi·
nas de consertos em geral),
De acordo com a legislação CJU!é

I rege a materia, o prazo para a de.
I volução das (3) vias dos formul:.wíos,

d,cvíc1amen,te p1'cenchida,s, até ·0
dia 30 do corrente Illê:�,
'A lei garante o sigilo das decla

rações prestadas aos. servicos esta
tísticos, As declarações lanç"adas nos
questionários não podem s,e}' utili
zadas contra o declaánte para fins
fiscais, trabalhistas ou outros quais.
quer' ,

A mesma l-ei pl-evê a m'ulta de'
duzentos cruzeiros (Cr$ 200 00) a
vinte mil cruzeiros (Cr.$ 20,000,00).
para os casos de recu:::a, atrazo ou

sonegaçãos informações prestadas
para ,os levantamentos estatísticos
oficiais.

I '

Para oses,clal'ecimentos que se

'turi1arG,lll neoessarios, fica. esta A
gência à disposiç.ão dos interessa
dos.

•

GASPAR, 7 de abril d,;;- 195fi.

l\li't0 deixe para amanhã o
1 "L q�a pode fazer hoje.
Garanta D f\1turo de l!l1a

família com :lma apólice de
Seguro de Vida
- da-

l'A Equttativa"
dos �stltdos Unidos do Brasil
Sociedade mutua de. SeguroR

db vida.

A gente de Ga.\�par
Carlos B. Fontes

VENDA AVULSA DESTE

JORNAL

ÇAFÉ UNIÃO
L"'·
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>;;ii������';"';'�.,,",,,,>,,,. .;;,�., ··,,;;,?..o;,../w '''.. ..' � .

-

Realizará o T u P í interessante t o r n e i o
v ar z e a n o de f u t e b o II;-���'��;;';�:��EIR�S' X,FI.
Por iniciativa de um I Aguardemos os resulta- do clube, após o que voítal O numeroso públíco que temente sobre .a meta visi

grupo de desportistas e I dos da reunião da Comís- remos com amplo e por- assistit; a partida pelo tante: Aliás, foi' esse p úni

�iretor�s do 'I'upi, dentre sãç, marcada para a l:oi� I men07'izado noticiário a campeonato estadual de co período da luta em que
os quais destacam-se os te de 2 de maio, na sede I respeíto .

• futebol,
.

entre as equipes o. público vibrou, pois até

srs.. Izídoro Correa, José .. . ... �. --.- .. . .���--� �. .. ��,.,...,.,...,- do Palmeiras e Fígueíren- I aquela altura o prelio vi-

Guilherme Vanzuíta; Alois] NOVO E.MPATE 00 SEL ECIONAOO .BRASILEIRO se, da capital; domingo úl- nha sendo disputado em

T, Schmitz, Vicente Sch- NA E UROPA I tiin�no belo estadío do câmara lenta.
.

mitz, Aldo P. da Costa e Olímpico, 'saiu decepcío-
'

BRASIL o x rt:HESCO SLoVAQUIA õ
Alvaro Corrêa, está sendo ,. Realizou o "SC\lucl!';' brasileiro I Evaristo (Alvarn), Dlé �Walter) e .nado com o fraco desem- Dirigiu o encontro com

organizado um zrandioso e I sob o comando de Flávio Cosia, sá- Canhoteiro 1Escurínhe.'. TCHEC05· penha das duas equipes, absoluta imparcialidade e

interessante torneio íute-
I ba�� �ltíJll.O em 'Praga, sua elUãl'h, L?V�QUlA - Dolejsi, Hertle c Mesmo embalado oelo in- correção o árbitro Gerson

, . . , ,.! exíbiçâ., em gramnllõ� europeus Hiedik; Novak, Urbun 'e Masapust; ". ,

... � .

bolístico, que reumni. Ol .. ! Desta feita (j "o,nzc' d;l C.J3.D. Moravick, Pospicht, Borevicka, Prada .centívo de sua ruidosa tor- De Maria, da Federação
versos clubes do interior I,apres€:ntou um ataque bisonho que e Pesek . cida, O Palmeiras não lo- Catarinense .--.A renda do
do 1\1 "'," . d .

"

.

� ,) d -. ,.1 nada realizou de pratíco, se bem

I
O· árbitro autrlaco Jeraník teve 1

• • -

t f' de Crâ
. um�lplo e . as C1Ua es

I
que os seus adversaríos tambern um desempenho pertcito . I grou slquer assinalar UHl encon tO 01 e -'f.f) •.•••

circunsvizinhas. náo Iograssem vasar a meta de Gil·' .

! único tento, com o qual pu- 29.890,00 e as equipes jo-
. Os jogos terão inicio pe-

I �a�.. apontando C:Jfl10 a melno- fi· I Vitória
.

insofismável dos II desse avantajar-se sobre '(i garam assim formadas: .-
'1 hã bed

..' gura na cancha. • I"
.

d I h PI' S b
.

a man a, o edecendo ao Um dos jornais de Praga, assim I�a lanos I representante a L a para . a meiras - ie ert, Zé
sistema de eliminatória, cxnentou o jsgo: 'Os brasileiro, Prellando q�arta-felrn, di� ?5 do f a peleja decisiva, que terr Gaucho e Gordinho; Laza-
de

.

acôrdo C0111 o rezula-
não convenceram, mas também os cor�'ênte, na c:dade de Ml.la:;, í' se., por palco o estádio da F .. ro Iéger e Lunercio: Jo-

- tchecos não consegulram obter a leçao elo Brasil fOI surpreendcn= l t.," '.
"

�.

'
.' '. .'

mente previamente apro- vitoria. o jogo' defenEivo f'oí de te batida pela represe·:;_[a<;.'í::> d� ü,a-iC,F." �m flot.·léinopohs� �as, Lazínho, Michel, Mar
vado pela Comissão I)ro. excele:ní€ qualidade entre os bra- l-ia pelo ,t'score de -3:«!. com guis (le! no proxmlO domingo] Per tms e Telmo.
motora do festival. 'I'od a

isileiros, faziam o que queriam cem a Virgí�io (2) ,:_; De Sore1; ICOl'it�a). i deu. pois o campeão da Figueirense' _.- Vilson
pelota. O prazer exagerado do jogo :Mms uma vez ficou earacterizado o j' .'. ; ,

a renda do torneio reverte- individual não permitiu ao .ataque 'ogo i�:pr0dutivo do ataque brasi- L. B. F. sua grande opor Trilha e Laudares; Aníbal,
tá em beneficio do clube brasileiro concluir com eficácia. A leíro, (jue. mostrou-s.e ímp�t�nte, tunidade P?ra tral1SpÔr C Hécio e Valw.f)r; _ Plácido,
"índio" e sera' ('t"'.sll·.l"nada verdade é qUi::! nun;::,; se viu em pal'a romper {) bloquetr da c,efesa

segu d - h t'l
.

d J I' h B
'

t' h IS't. Prag3 jogadores til,). �geis 'e tão 'azurra'." n O O· s aeu O
.

O cer- U ln O, � ln 0, _

'(fICO e

ao custeio das novas insta- rápid.os.,.'. . No quadro brasÍleÍlo, a!_:)el.ias dois' tame estadual, já que o jo- Sessa.
.

lações de agua e outros Ao termino do enco)J(l'1 a pla- e1.:�mel1t.os tive.ram ;;tu:tf;ào segur,a go de amanhã oferece Ainda pelo campeonato
teia aplaudiu entl.l.�iasticame:lte os <') ,destacada: Nllton ;'f\llt0S e DC()lll' .

• .' .,
.

melhoramientos do estadio brasileir-;ls, prestando.lhrs earinho n1la. maIOres pOSSIbIlIdades ao estadual de futebol, o Ca-

dos eucaliptos. S3 m:mif'"sta�:).o. {} Ji,:tblicn cerCO'J o 'schratch' italiano._ por sua quadro do Figueirense, 1e- xias, ôe Joinville, impôs-se
A data para a rr.."]'''·

� os brasileiros, al)n':"llde'0s ': SOlt'l
'fez, cumpriu uma a,'I:I';'31) pnm?ro. vando-se em conta os fa� ao Cruzeiro de Jobcabaea lZaçaO cItando a cada um a\itogl aios. s.a fazel1do por merec(!r o esplrnr,ldo . . �.. ,

desse atraente festival ain-I os quadros jogac,lnl [mim for .. triunf� de enor�,:: re;)f'l'cus�ãQ in· tores:..�a:r:po e �orcida '.
nos domínios dêste, 'pela

da não foi definiti'l;am,ente formados: BHASIL: - �lJ:I�J:�\.])C I terna:lODal, ' ,
.

Os rapazes-- do Palmelras contagem -<fê 3xO, No pro-
d

Sordi e NiltJll Sant,�,;: J)lalJn� ,'<'11' O match 101 assistido por cerca
d . 1 t

.

d"
.

assenta a, sendo, porém, tos, Zózimo e De('ju'tlb�' 1'3l111nhJ, de 100 mil-espectadores. - per eram exceien es opor- XImo ,: oill;mgo, ou seja a�

quase certa a sua fixação .-- ..---- tunidades para inaugurar manhã, serão conhecidos
PLACARO

.

SENSAÇÃO NO CAMPEONATO \
.

para 20 de maio proximo. I
.

PORTUGU!:S o marcador, notadamente os firtalist.-as, após o con-
INTERNACIONAL nos últim(os 15 minutos da fronto entre os meSIn<)s ad

Em Budap'este- Sele!;ão Hungm'a Dds lideres: B-2ufica e Porto no porfia, quando os "peri- versários, com reversão de
6 x BotafDIgo, do IUo 2. comando -cID certame, mnbus diri· .

Em Lausane (Suiça): Lausane 6 gidos por tecn'icos bl'asildros, quitos" pressionaram fot- campp.
P�rtuguesa (São Paulo) 5. Com a derrota d�) Porto diante

Em Grenoble (Fré1uçaj:' fliio Cds- do Sporting de Usina, por . .;1 tento

prd 'b l'
tovã.o, dio Rio, 4: Grenoble (local) a zero, a classifi'cação dos clubes

re lan O sa ac O a tar- 3. disput',ntes do call1.pl�ilinato portu·
de no estádio proletário' Em Roma: Luzio 1 x Vasco da gues da la. Divisão de Futebol pns-

aO Garcia, o Uniüo, ue Gama 3. sou a ser'a seguinte:

Timbó, levou de vencida a -x-

aguerrida equipe do Ama ..

o ATLETICO DE BllB,A'O E' o
zona:s, local, pela contagem NOVO CAMPEÃO ESPAMBOI.

de 3xO,. quebrando, assim Derrotando domingo .ultimo o

O 'tabú' dos alvi-ceIestes VaIIa�olido, d� �adrid, por 3xO, o

, . I A!ktIco d,;: lillbao sagrou··�c ramo

em seus dOmmLOS. peão espanhol de 1955.

UNIÃO 3 X

AMAZONAS O

�·-x -�

TOALijA:�, DE TODOS OS TIPOS NAS MAIS
1, lugar: F.C. Porto (Portu) 'e I LIN-DAS PAD.dONAGENS '<'

Benfica �Lisboa), CO,Pl 4.\. ?Ol1tos ,ga-

'1·
PISOS pj{IlA BANll.BIROS" ROUPOES

nhos;. 2. - Sportmg (LIsboa), 36;

I (CÔTeS fir·me'8)-3. - Belenenses (Lisboa) 35; 4. �

Sporting �(Covilhá), 27; 5. --- Bar-- I Rua Sã.o José s/n.o _
Caix$t Postal, 19

reil'cnse (Lisboa), 21; 6. - Lusitano I, I End. Telgr. "TEXTIL"
(Evora, Vitoria (SdllbaD e Sporting iii G A SPA R

.

STA. CATARINA 11(Turres) todos com 2U pontos. I '..I'iiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii"'iiiiiiii._iiiiiiiiiíiiiiiiiiij·.�(

--
.

..

_..

I-r11dustfjél Textil GaSDar B.� I
TECIDOS f'I!lLPUUos DE ALGUDAO

.

B,-ombas p a r a arrozeiraS
',:,

.

Das ME-)Jhoi-en Marcas Pelos Melhores Pn3ços

RADI03 « 8 E M P � --:._- 1\11 () T O R ES A G A'S O'L I N' A O U O L E O

Alais T. Schmitz & Cia. Ltda.
Sucesseres de Á10is T. Schmitz

Faça-nos nUla visita sern COllJprOnlisso
Rua Cei. ;t,.isliliano Ramos, 389' (Esqv i Ia da Praça Getúlio' Vargas)

t'"
-- ..---- .

---I--------z-.
__ o

I

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



voz G �t\ S.p A. n REFORMA DA. ., '. Vai ser ntu..dada a, capi�al
do Brasil

o lar do ·sr. 'l'adeu Za.chariejwicz
e d·e sua espôsa .dona 'l'er>eza Gení,
acha-se' engalanado pelo nascimento
de sua primogênita ELISABETH,
ocorrido dia 19 último.

Fà'lêltl al'll)il

Hoje - A sra , viúva dona G,31"'
trudes Wehmuth; O Sr. -João Pedro

tIos Santos, sargento datíbscoplsta
do Ministério da Guerra, fiO Rio Com a gentil srta, Frlda Pawlow8,
de Janeiro, e fi,OSSO conterrâneo; O i ld, de sociedade gasparense ,� filha

sr . Vital França, residente em Blu- . do 51'. Otto Powlowski, vem de a

menau; a srta. Erna vanzuíts, fi- [ustar núpcias o sr Alexandre Cos

lha: do S1'. Arnoldo Vauzuita.· ta Filha, locutor ela R.áC1io Clube ue

Amanhã - O j_9.vem Henrique Gaspar.
José dos Santos. Nosso votos de breve e fdi� cen-

sórcío . , País contra essa cscor- '1'Dia 1. /5 - O sr . Dário Beduschí,
industrialista nesta cidade; O sr chante tarifa, que mais IDavi Vailatti, da importante firma FAL.ECIMEN'fOS parece elaborada por um
'(';31nba Vailattí & Cia ., desta cída-

I
,., "I'e d pr ...eo proibitivolouco. A exemplo de muitos outros mu- cla;. rl':nos e"..

,

.

_ :.de: A sr". d , Maria M. de Souza,
I Consternou a sociedade Ilorianc- .

nicinios brasileiros e do Distiito Fe- (assim estimados pelo s,e� I}l.OP� ie-

espô:� do ": ,JOi.í.� Te�filo de S�.l:za: : .polítana o raleCimento
.

do ": clr Aliás, já se vê que o me- dera1. o prefeito Dorval J'amplona. I
tário) I1HS mesmas ceudícões l�nsó.A S1111, Inês-Maria, filha da viuva: J"sé Batista Rosa, p.rofessor da Fa- donl ,. ,t 1 nrornoveu a revisão dos lancarnen- rias doe lançamento. E ii Prefeitura

I Ar G' ,�'. .

I
.

. ' -, Lonno aumen o. COt1.1 o s J -( . ice areia:
. culdads ce odontoicgta de S. Ca·

'1' ." tos dos terrenos urbanos parn dei. nerdendo anualmente milhares de
,

.

,.
'

.

tarlna, ,::) de sua exma . espõsa srn .

I qual se pretenc Ia me-H'orar
t", da {'obn1llrl1 do Impngtr, TpGiln. cruzeiros ...

DlH 2 - O i;l'. RemaMo D,�m�)el', dOIl.-a Ema Press'er Rosa.
.

. a receita postal-telegráfica. 1'ia1, que incj.de sobre (j valor \'I.'l1a\ Daí o f.\cêrto da medida posta' emmotorista: O SI'. José FranCISCO
O dr 'Ra;íst� RóS;1 SttC:�Hl1hju se· i ,.

'-.

'I�ratica I)cr s. senhoria, o ('ual só.
' -'." �

..

.

·-:eI'Q t'>ont'''a.'prodlICI'\n tn de:> "'.0 1','liOvô'. iSchl'rl.ltt (.Inca). n'osso cont-errâne0 1 f· ..· ti. "cm �" O""e' .. ··1 " (11" I � u '- 1· .l ç 1 c:... �
\! ""

�un( a· �J.ra
.

1.1 � "a.'n.. <1,.0'" ", '"

I
' I merece louveI' e aplauso por ter to·

!'(',*lcnte em S, Paulo, '16, "�a""'"a. t,·.·'" dl'�S apo' '.' ,;:O.'l.• llÍa·o
I
ve'z' q.ue a l·n.tel;ca� '1.,' 1.1 i......! vai d'l b d '" aI': ""'-' ,,,'co, u -� �- .,.- •

-. - _

A iici8tfva. elo C'hde dI) Execujj_. ma ,e c esassom 1'a amen,,,
. c eieSa

t·" I
ao túmulo a sua extremosa CGl1s\.wt.e I decair ao mínimo. Q)u?nto \'0 gâ�,pa,'pn�,� fazia-se nec('ssal'Ía dos superiores interesses do MunJ·

Dia 3 - O menin,' JOl''''e llhJ • d t �'. ç
"�

.

"" • • dona Ernu. qUe nao POUu;:!: J'CSI' Ir -. .

-oipio C'ljl'S destinos lhe lOram con.
do sr. Natal CalJia;'i, residente em

ao cruel golpe da perda dI) C8pJ' às caixas postais e endere- por ser público e notórh que a

gl'ilh.!:"
..

'

_ .

.Joaçaba.
so. ços telegráficos, ::t grande d�o;,::iO�';�af��os e!�:�:nf)!�nl�:���"sCf)�1� n�r:;nto mais

qU�. s\)a�açâo. se �':u�Dia ,} - A sra d. Lúcia Schramm, ,o casal 'extinto também era rela- ". dI'
LC

• 1, 1 't.; 1 "I 'ou por absoluta lsençno pal'tldarw.A '1" J' I' S h
.

m'" 'lOI'la e es 1"O'l'a�' L' tJrl ,-"se em va 01' mUI ,q aOU8m (O r'e" .

.
.

eSptlS3 (Iv sr. li 10 •. e
.

ramm, ex· CÍonado e estimado nesta cidade,'" ü.. , ,�\,....; [1'
�

,.

t2ndo sido igualmentei:l.tiJl:;iclos vele-prd:eito municipal de Gaspar -e a· 1
.

I 1 n 'da
'

1'onde a gumas Y'2ZeS esteve, lOSpe( a- 11 (, pOIS pe O novo pre- PrOCl1i'Oll o Prefeito, fltl3nto ',105-
nistas ,e pessedistéls.bastado comerciante _e industrial; O 'd'

.

1 f'l]ele- na re.�.1 en.cla Rce
s·eu '1110, sr.

�o passar'am a se.r 1'1. xo (.'11 � l'
.

,. 1sr. José Pereira Passos.. pro'prietá- I, ,. t," '_.\" siv€', nao somente o1tu.adzar ')S iln·
, Vítor Guilherme • OSa.

�

, ," J
• Culpa, evidentem�nte, \Ião c::>be ,I;)

ri') eia Ça�a São Patllo.
., SO Os fICaS poderão desfru. raments d·?' acôI'do cdlii a e evaçao

Os deste Jornal, que foram0s aJvD dos 'Preços, mas também " prínd Prefeito que a lei do Jmposto, Ter·
• '. '�O' "1' d d' I tar. .. . o ,Q,'" [- '. � ,_ ritorial, que é de âmbIto' naclOllal,NOSSD� pal'ai)úTIs aos -:lllIV�'··sal'lan· da. bonac.de e ",eneI eza 6, r. p",lmenL eC.UlpaIal o .ti't):)SJl en.. .h

• •• .c·

I Batista Rosa e d:o sua virtuosa espô- Nes"a (>jd'�de pO'" PVel'1'1- tre os contribuintes em 1.o1'a1 [evan'l
tenha IlX�clo a taxa (1" 2% S() r�. otcs.

, L ..... a , I '".
'

valor aLrrbmdo aos tprrenos urba,• sa, s'entimos profundamente o Bel:. . do em conta a localização, <l topo. ,_,'-"
desaparecimento, expressando, nesta pIo, temos por absoluta.-', gra.fia e outros Iator�s QUI' são (':;(\1'

nos. Por. 18,5:>: nao

ha. �(.)fno
eseap"r:

t t
- O proul'l°tano pagara 'lt1Ualmentenota, à família enlutada e particu· n1en e cer o que nao so- 5a de aument;) ou dlminuicãQ do va- , � ,-' <.

1·' V't G R o
'

'� •

..

, 1 . rI .....
•

d'f'" 1 . 2% sobre o valor em que estunu a�arm�nte ,ao sr. lor . oJa e a

I brarao mela dUZla .nenl de
.,01 ,as tenas nao e 1 h.acas,

suas terras,dona Ester Ramos Rosa os ])OS;;08

d I Po isso não s'e justifica absolu".
uma e nem o OUtl'O r, E não está certo? Claro qu� e�'mais sÍncer0s pêsames. ,- .

I tamentf.'. a celêuma que alguns con·
I M tá! O remedio péll'il quem não qui-

as, O governo, ainda, tribuintes e�tão querendo l?v:mtar a

I I
ser confdrmar-so existe: Vender, ou

�
. t t .'. propósito da medida governamental. cànstruÍl',nao COu en e, anunc.w pa- 'C' 'o ter presente ('ue () pr2" ., ,.., d'ab .

D preC1vO
_

'

AlIas, out1"O nao e o espírito,ra reve novos aumento�) feito DJrval Pam:plo�a nao "\J�lentou lei, emin.�ntemente social, scnão €.

como o da gasolina, que se o ,Imposto Terntonal, .;'1ue lS:0 -�-l vital' que vastas áreas urbanas fi.

1 " 40 ()7 �'I alem. de 20% - lhe sel.,a dofe"o E'lll
quem nas Ina-os, de pOllCOC, f.'ln p,'"e.e evara a 70 sopre o 1" H' apenas l'evlsãr' ou co-I

- -
�-

e1. ouve "

_' juizo da coletividad·e. Se moderna .•

preço atual, ou seja, vai mo já dissemos, ATUALIZAC,\ü �o �ente se condena a exisíench de
----'----�--_...._-----------,.,.---- custar mais de '7 cruzeiros Territorial. ·2m face da véll:mzaçao latifúndios na zona rural, que dJzcr,

l�.', Srs'. Contrl�b"Ul-ntes
O litro.

dos imrweis lançados. se da cidade? N.ada talvez o1;>sie
] mais o s'eu progresso que c�sa teu,
,;,' .

De' o sala'rl'o-
.

Com efeito, teria cahimento, VOI' .,

f l' t' 11 d� ,pOIS Ven1 ..
- dênc.Ja, lU'e lZIn<eu.e tao espa la a,.", .

exemplo, qu'e um terreu0 cujo pro-I I d t··
, .

't J de tornar-se ou pzrmalH;cer dQ'
i e n us riaIS" mJnlmO, que se pre -enae pl'ietario sabidamente não G "'ende

no da maior' área possivel de terras
nasce a 3 000 "rUZel'J'OS 1)01' menos de 100 c;;nto..'i. f03�C lnn·
�

,) . '" . .. -. .

,

, urbanas, só pal-a .. ,�ssj01i,· o 5,'11 comi' .

Co.ç]0, para pagam·cnto. cto Impusto' .

Vl·VemO.C') i'l!::l e"poca da conco'.rrencI'a, ()11C1. e E Juscelino autorizando tunte aumcIÚo' de v;Jlol', de ano a
...

.

1 TeÍTitorial, em 10 ou 15 contos? -

,1110, ou mesmo de mês J. mós, cün·mais ganha aquele que mais vende. Vende a emissão de alguns hi- Não seria isto lesar os cpfres Il1mlÍ·
forme vem acontecendo i:m tnda a

cÍIJais? E o Prefeito po·j,��i'ia Clm·mais aquele aue ,mais anuncia, Intensifiquem lhões só para 1.)a2:ar o au- pRrte com!) consequenci�l, principal·
-

- sentir em tal?
a prop.ag)'�mda,' de seu estabelecimBnto através mento dos funcionários fe� mení,::. ela tremenda inflaçã.o q,ue

devora o pais.(.Ja 'fl': d' Cl b d G D t 10 h' d" Pois era o qüe vinha acontecén·_l .\.d 10 -' U e e aspar. uran e oras erals .

E'lltI'e.IIl.cntes, vai a cídac1e ile pri.elo: Areas' enormes e de grande \ a·diárias a Hádio Clube de Gaspar divulga os Que vai ser do Brasil, 101' lançadas sob íntima impoi'tan vanelo ele novos pre(UI)� - baSe do

Seus .artigos, Os seus produtos nos mais lon· nesta alucinada corrida. seu deEenvolviménto -- Já que os

CJue querem construir não podemg.ínquos rincões. inflacionista? fazê-b porque não lhe vendem o

.
Rádio Clu-be de Gaspar - Uma das ewis- Respondam os adeptos Catete enquanto a Nação, terreno, ou por ele p';:)dC'!l1 preço

A ..,

d S t C t
.

,

J l' j O'"
.

b d proibitivo.soras COi.lgactas e an a a arma - a ser· de usce mo oe llyen'a, que nem. arco, esarvor�- (No proximo número deste jorn81
viço do povo e das classes econômicas! por cujo voto o homem eS-1 do, cammha

l�exoravej-1 v('.ltaremos com outn:s COl1si.derações

, 1 tá gozando as delicias do \ mente para o ab.tsmo. a respeito da mamentosél Il��())'ta).

A '1 �
.

\.Â)f11 re açao (ia momen-

toso problema d(l política O presidente Juscelino
nacional, o comentarista Kubitschek de Oliveira as

João da Silva, da "Tribuna sinou mensag�m, �na cída
da Imprensa'\faz a seguín de goiana de AnápÔlis (por
te 'e interessante eompara-.j não ter o avião popido des
ção: ,cer em Goiânia), contendo

.... "H�forlI1al: a ,Const.it�ui. lO projeto de fixa a nova ca
çao, nas atuais círcunstãn-
das, é como comprar um pítal do Brasil no Planai
cofre reforçado, cercá-lo
de garantias e resguardos,
colocá-lo dentro ele casa

sob as maiores cautelas "--J

I e entregar a chave ao la-I
drão"du

to Central,'
Goiás.

'

Aprovado o projeto pe
lo. Congresso, vão ser to
rrndas as primeiras pro
videncias efetivas para
mudar a capital, do Rio de
Janeiro para o referido lo
cal.

estado de
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Em Brusque, no domingo passado,
Dia 23 - A ,$.:r4l. -d. Maria Pam-

i dia 22, foi kwada €I pilí batismal a

plena, .esP�s,a do. sr . Do�val. pam·l! graciosa m.enlna Silv�(;1.Mnríu,. n�sci.
plena; P, ..Mo deste munieípío . da a 25 de março findo e filhinha
Dia 25 ._ O sr. Bertoldo 13'01'11- do sr. Cyro Gevaerd e de sua es

hausen, so-propeieíâríq da oficina I pôsa d. Lilían G"wMrd,
S, Cristovão c presidente' da Câmll.· Foi padrínno de Silvia Maria o

ra Municipal de vere.adores..
.

I
seu avó paterno, sr , Wilhelm Wi,

Dia 26 - A �n\')nil1a 'Marlene, fi· chem, residente nesta eidade ,

-Iba do �r. La�ll'o Z�nl1'nMmann. Um. futuro cheio de felicidade, 'eis
..

o que desejamos à galante menina,

Fl.ltram tIlOS'

En1 dete·sa do Executivo
.

-

Municipal
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Rua Pr�feito Leopoido Schrarnm sin° Tel. n°. ] 1 - Caixa Postal, 32
GASPAR STA.CATARINA

'l'ELHAe FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA, FAZ EN1;I{EGAS
COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

.
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CUMIEIRA

NOIVADO

Na orgia dos,. ,_

.(Continuação da la. pag.) T
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NASCIMENTOS

� Veio alegrar o lar do sr. Vítor
JecÍ Rosa e de sua esposa dona As·
trid a pequenina REIDE, que nas·

C?U dia 20 do c:orrente. IParabens a ambos os casais.
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