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Direção: Hl�LlO l.'ONTE�

o preço
tende a

do
sofrer

arroz, . ao 'invés- de elevar-se, .:

.

sensível baixa. I�FLugNCIA DA GR_;' 'TD �

PRODUÇÃO ' DA ,ATUAI.J

SAFRA. PORÉM, o PREÇO AINDA E COMPENSADOR. FAVORECIDOS OS CO�SU.MIDORES

frendo baixa, isto porque oi
industriais começam a en

contrar dificuldade no. colo
cação do .arroz beneficiado,
cuja procura declinou bas
tante nos últimos dias em

virtude, ao que parece, elo

V I·SI·t"a do Dep' . Jorge Lacerda início da safra de outros Es-
tados rizicultores e de maior

produção' do que o noss i,

Atendendo aos deseios dos entre vivas e palmas dos pre- Mas, mesmo assim, não ha

seus inúmeros amigos e cor- sentes, que doravante seria verá, certamente, baixa ex-

O próximo dia 17 assina- florescente cidade de 1954, reieqinarios, visitou a nossa deputado federal de Gaspar, cessiva, de sorte que os la

la o 20° aniversário da e- cam ruas calçadas, bons pré- cidade, no início de ianeiro tamanho era seu apreço pela vradores têm garantida um s

mancipação política de Gas- dios, muitos outros em p. passado, o ilustre depuia- nossa terra e seti povo, renda bem compenssdora pe

par, construção, comércio e in- do federal dr, Jorçe Lacerda, Esta sua afirmação e mui- 10 seu cereal. Por outro lado:
,

Foi, com efeito, a 17 de dústria prósperos. que, com raro brilho, tem tas outras eletrizaram real- ficam aliviados os consumi

[evereiro de 1934, que o Mas. se Gaspar está - assento no Palácio 1 inulenies. mente o ambiente, que vibra- dores, que estavam ameaça

eel. Aristiliano Ramos, en- com o padece dúvida - O dep. Lacerda, que se va, num espetáculo inusitado, dos de pagarem preços exor

tão à testa d govêrno de em (/lena evolução, deve-o fazia acompanhar de sua e memorável. Discursaram, bitantes pelo precioso e in�
Sa.nta Catarina, como In- Iu amentalmente a uin ho- 'digna espõea, chegou pela ainda,' o sr, João Balista dispensável alimento,
terventor federal, assinou o mer«, já há muito desapa- manhã,àssistindo, às 9 horas, Beduschi e o vereador Gados .

,rlecreto n? 499, que criava rccido dentre os vivQs---;-Le- a missa na :!grejfl Motriz: B, Fontes, êsie para saudar ----'-'
--��---

o Municíuio de Gaspar com opoldo Schramm, que lutou Ao meio dia foie- lhe ojereci- o digno .paruunenior em no-I "
• • -

I
o território "",'-'" antigo dis- tenaz e desassombradamen- da uma grande cburrascada, me do seu partido político Câmara ]\1UllIClpa
trito do mesmo nome, des- te pela sua' autonomia, e, à qual estiveram presenies, Findo o olmõço, o dr. La- de Gaspar

'

membrado da granle comu- tend a conseguido, gover- alem do homenageado e- sua cerda esteve em poleslra com

na blumenauense, nau esta terra, sem emhar- espõsa, prefeito sr,
-

Júlio os seus amigos, ouvindo-os ELETÇAO D_ S C01VlIS-

Sua instalação procedeu- go da sua condição de ho- Schram, o reemo. tigário, o oiauomenle. À tarde, no co- SOES PERMANENTES
se em 13 de março daquêle mem de poucas letras, com preside \e da Câmara dos relo do jardim público, home-
ano, visão e tino admiráveis, re- II ereac res e muitas oulras nageando-o, a banda « São Pe- Em sua segunda reunião

Incontestàvelmente, só des- velando, ainda, honestidade pessoas gradas' senhoras e dro> executou Lindos numeres ordinária do corrente ano,'
de (\ merucravel 'data. lon- a tôda prova -e extraordiná- representantes de /ôdas. as musicais. realizada terça-feira última,
gamente suspirada pelos ria capacidade de trabalho, classes sociais, Ezaluuui» a O depl1,lado Lacerda se re- como preliminar dos traba

gasparenses, poude a nossa Graças' a essas esplêndidas personalidade do ilustre »isi- tirou, somente pelas 10 horas lhos legislatívos, foram elei

terra trilhar o carr inho do qualidades, conduziu o NJu- tardes, falem o diretor d,iste da noite, tendo êsse simpôli- tas as comissões permnentes

progre�so; da,ntes vegetava ni�íI!io com rara felici�ftde, jornal, tendo s', excia., em
i
co ges.io repercutido agradà� da. Câmara Municipal, que

presa a metrópole poderosa Alem de, ter-lhe consolidado 1 resposta, profendo uma 0- i nelrnenie no seio da popula- ficaram assim constituidas:

da qual quasi nada rc oe-] a situação econômic , re-li- i ração belíssima, plena de con- ção em geral, já çrcia pela Comissão de Finanças, Or-
bia em troca do muito que zou gestão grandemente be- ceitas judiciosos e irreioroui- honrosa visita. çamentos e Contas do Mu-

lh� dava,'
.

[nêfica, assinalada" em todos veis, para, ao fim, proclamar, nicípio:
Com uma receita de cer- os setores, por obras públi- Arnoldo Krauss

ca de 60 contos 'anuais, de cas utilíssimas, mui as das Carlos B, Fontes

comêço parecia aos mais quais ainda hoje atestam as H..ESUMO INFORMATIVO Norberto A. Koerich

descrentes que a novel 00- excelências do seu govêmo Comissão de Legislação;
muna não poderia vingar. e o apontam à perene gra- 'C f

,'" do de- do País.' No Hio registra- Justiça e Redação:
P idã d

A I .on orme comumcaa I / t t
"

b 1 d V'
, ubro, ,�mgtano: nos

t
anos tpl ao aos seuf'S co,ldterran�os'l Delegacia de Polícia, que lrb-am-se ,e�pem, ura4sU'�

a S�ll:� Dr'd�' 8;r o}
ianna

§U, sequen .es, o aumen o 80n- r-or ter, tra,ns,orUH,l o, asstm, br' t ' 1 cál 'e ,ra, sll,penores
a gra. �), I Ro alio .Jünt ler

eÍvel da ar:recadaçào, sem' a feição da Sua terra, Le- pu ,lC;t�OS nOR rOl '� ne"nl'to nesta cidade,' vimos o Lr-I Termina.da a ordem do
1 t 'b

.

� 11 S l' f'
.

1 f ve mIOlO o emp acar • J

I A ,- d"
'

" '

SQ)recarregaroscon n

UlllUe,SjOPoao Clramm.lrmo,u�11eal'd
",1 d'ê 't munlQ]� mometro acusar

nara,
me- dia, O sr. PreSidente am'llg·

'f' J' � d
'

'h
os velClIlOS ,S e v, 1 <')8 t b"

'
, '- d'

,

vela con Irmar a nossa oes- pOSlçao externa, anaO-l e '

N- d" a /11- nos ue t) ; ,am em a s,?,n- llOU nova reumao oi' máI'lil

t"
N <' 'd 1 1 d d qlO. ao elxe para �

b
' " .

't"
, 'r

'

tdna9.a? pa�a, a auwnorma

I md
ere�l o re evo ;,800 � o a� tima hora o seu carrOl ami- ra, cQ1�a ,qdue JamaIS ,m�l:.1· p�ra a prÓXIma terça-lemi.,

a nllnIstratrva" emaIS comunas eatarmcnses 1
" .•

'e nlesrno
mos aSSisti o e que par<�ce dIa 16 do eorrente, quandO

1,'
'. " A" go eitor Ja qu, � ,

" , .

d ' > '

t�J� e o qu1e se v�: a I'ece�ta Com � saudação que ?ra CONTRÀ A SUA VONTA- ter sldo, aqUI, a m,a�or r

e será enca;mmhad8o a ma�efla
munlcipal tlitl'apalSSa mUlto fazemos a nossa pequenma DE

A t' h 1'0 da todos os tempos. Fehzmdl- do expedIente apresentado à
,

'

'I'h- d
'

1 d G
' voce era ser sue

1
- f h

a um mI ao e cruzeIros, mas lonrá a aspar, reve- P t' b.( A l'b d de de '8
te o ca or nao ez nen ,uma Mesa

" « e ro r�sl), I er a h -

"

'

estando em franca ascenção, rel1ciamos, pois, a memória, -

-

Ih VItIma. EntretaI).to, provocou
D 1 d li SOCIar-se, ou nao, que e

1 d'
,

, d,'" ===========:::1
e ontro a o, me 10r dêsse varão ilustre que tan- C' t't

,- d" o desaoam,ento e trovoa .1 .... ,

diz ea pujança da terra to soube amá-la e engran- out?rfga1, a Bon�ll ulÇ,ao esa- acompanhadas de forte ven-
te m e lZ raSI, «e par A , d l'

gasparel1se, a arrecadação decê-la, 'A 'E to, tendo este, numa e ,\8,

estadual, aqui, que, de al- Ao atual governador do mgles ver» .. , ,sperar, p0�- causado o destelhamento de I
f1;umas centenas de contos, l\:lunicipio, o digno Prefeito tan�o. pode �ed peo�, p�s muitos prédios e derrubado Arrenda-se uma TORRE!
há poucos ano�, elevou-se I Júlio Schramm, pela efe- vocel c�rIe 3m a o �:sco o� arvores diversas, na cidade

FAÇÃO E MOAGEM DE
.0 ano pá�Sf,do a mais de i méride tão cara a todos os emp �ca- o com mu lia, p

e no interior,
contrapeso C A' � R, completa e em l)�l-

tres ml'lho-es d'e cruzpirosf
� ', ..

,

n;:. D

, - gasparenses, as nossas cor- feitas Gonclições de funciona�
No tocante à sede· Lio díais congratulações, - lIER-DEIROS d,e Ar-

1\, FORT' ISSIMO calor cas-
�v'Iunicípio, lIlurneros me- mando Sales de Oliveira mo-

Ih r t Da t,I'ilOU, desde o dia 20 de 1

o amen 03 a ergueri:J,m, <, vertI 'llna, ação civil, ue

I B ,1 lD "V 1
.... 7 I A- ()"

'

't'
'

e'ros
« reguesia» feia e poLIre de ."1 i" lV -.laneHO a 'e os pnm 1

'

!!)3,� '�;��!lrgi� ª .i5on�t� I.i O methor:._g_� cidade
'

düis de fevereiro, tOllo o sul Conclui na 4a, página

Na última. edição, em des- sôbre a questão do preço do I
os segundos deveriam pa- em S, Catarina, Agora, en

taque à primeira página. in- arroz entregue pelos1avra- gar-lhes mais pelo arroz em tretanto, fomos informados

sel'imos uma nota. com da- doresacs industriai s dos <en- casca, e, nesse sentido, ti- que não sõmente o referido

dos que nos foram forneci-I genhos». Queixavam-se então nham dirigido uma petição preço não será aumentado,
dós pela parte interessada, los primeiros entendendo que ao representante da COFAP I como, ao contrário, está so-

Vinte anos!

'Atenção!

füentu,
Tr'atar nesta cidade, .co'à

c, v úva DoraHcio Gl1fcia, (!U

Jom o sr; \lidaI" PamploIl.J.
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CASA ESP�CIAL IZADA E-}4. O'TICA •.
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RELO'GIOS DE PULSO, BOLSO, PAREDE
E DESI'EH7'.4DORES

As melhores ma:r�as pe l os melhores preços

PORCELANAS,
RA

CRISTAIS E AR'Í'IGOSPA.
PRESENTES

OFiCiNA PRO'PRIA_
-,

��1,',�::

__ ,t'
------_":----_'--'-.

.Cantmho Feminino
Organizado por EDITll

-: AS "- PA (JLO I
WH�HMU'1�I-J Ltda.
Rua Dr. Nereu Ramos sino

.

Caixa Postal, 2 Telefone, '14
Gaspar • S ta. Catarina

A·L G U É iH

Para alguém sou o UrLo entre os abrolhos,
E lenho as formas ideais. do Cristo;
Para alguém sou a vida e a lu: dos olhos.
E se na terra existe, é porque exisu»

Esse alguém, que pretere ao namoradô
Caniar das oies minhas ,tOZ,
Não és lu, an]» meu, idololrado!

.

Nem, meus amiqos, é nenhum de ibs!

Quando al'a noite me rei ino e deito.
1\,[euuicõtico, triste e fatigad'J,-

b ' .,Esse alguem a re as asas- no meu, tet.o,
E o meu, sonõ desliza pe fumado.
Chovam bençàas de Deus, sõore a qLl,e chora
Por mim, alem dos mores! êsse aLyuém
É de meus dias a espledenle aurora,
Es iu, fi< c:� relhinlui, oh minha l\llâe!

Gonçal'ves Crespo
A HEC. 'ITA DA SE�IAàfA

-Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-
o na forma da lei.

Sany Donald fia Silva,
Oficial do Registro Livil

substituto, de Gaspar.

Bi�,;o:ilo de' ]\/laizenaALFAIATARIA
Ingl'et;Zie!lles:GASPi\:EENSE 600 qramuse de )}1aüena,de

_ 200 gramu,s de manidgaFernando .D'lwhêne 12.5 grr'm6s de jariníia d tl'í{IO(A mais antiga da cidade) 250 grama. de açuc: rConfecção coprichada de !; ovos, sendo 2 com duro»Ternos sob 7 ieduia '1 l b« l_� sa -quan: o as ,e.'Preços convidativos Misiurom-se a maizena. a jarinha de trigo, o açúcaRua Gasparinh,', sln.o ii manteiga e por último os oros Amassa-se bem comGASPAR - S. C. /Olo e corla...se com fOTnrinhas; jorno regular.---0'0' C Ú R lOS I DA]) E.S
Cafe' Bed' 11�sch' }·'I �Ce,.ta ei, um egípcio, dos tempos dos faraós, envio.J

"doÍ8 miL doces a SUlt .favorita, utifiz::udo .se de 600 pomboUma t;adição na Indústrut �cOl'reios. Foi êsse, _pnváveirrtenle, õ primeiro frete aéreode cafe. Sempre bom � puro mundo. - ".-

Aguardente de Can� : Acredita-se que a pala-cra m:tis Zonga de lodo!'') {h li,vovô e APERITIV O !lu.as lenha sido escrita por Oríslófanes num l de SU!l.S com�Satisfaz o mais exigente dias. Trata-s.e de um 'vocábulo grego qu.e, em p rfi)g��ê3entendedor significa «1 Ladinho»,mas em g ego requer 1'117 letras.Fabricante:
AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São PaulO' - Gaspar

Santa Catarina

� I j 11111111111 II1III1lI1I1It11lllllimu II i 1111111 i II 11111"1111111111111111n, I�. í ln Inu 11m 1111'

�
�_- MARIO' VANZUIT �L\_ !

Rua Cel. Aristüiano RariWs (]A�t'A.R ====-----�-----=�--======-===��========�===- ª
� x --

\ �Edital n·, 1.607 (de 2-2-54)
. Prefeitura. Municipal de G-aspar ª LOUÇAS FERRAG I<JNS E CEREAIS �Faço saber que preteR-

E 'D I rf',_ A L i=... Secção de A�,cxad_o e Varejo

=1
dern casar-se: Bernarde> ..i.-

,

-

\

�-
-

HosterteElisabetKaufmann, /�MJ;}OSTO DE L/C § ENGARRAFADOR g DISTRIBUIDORr ENÇA -- CARROS, CARROÇAS, -
'n N"\E

lolteiros e naturais dêste Es-
! .DA APRECfADA AGUARLJE �.

1 -""1 1 d
'

'd ARANHI-\S,- ETG.
-

taa.o . .De avra 01', reSI en-
-" 5 CANAS" iiit� em Belchior, nascido em JA1POSTO PREDIAL - 1.0 SEMESTRE �llmllllllllllllllllllllllllíIIlIIllUIllJllmll-lIIt11ll1l1l1ll1l11l"lIIl11unllmmUlIIIIImi27 de julho de 1927. filho

. '.
,.

-

_de Ernesto Hostert e d. Ca-I De ordem do Snr .. Prefeito torno, publIco qu�, no
t:'riIia Hüstnt. Ela, domés-' mês de .fevereiro. a�recada se ,na tef30rflria desta Prefeitu
ti\.:a, residente no hairro do raJ os ImpO'st�s, aC1ma mencIOnados. .cqrrespond(;ntes ao
tarcia Blumellau nascida corrente ex:eruclO.
em 11 'de novembr� de 1934 9s contr buinte� que não satsifizerem seus pagamenf lha de Guilherme Kau� tos dentro do mês· acima, poderão ainda fazê-lo nos me
{u1ann e d. Helena Kaufmann. ses de rr�arço e abril, acrescidos da ID,Ilta de móra de

10' e 20%, respectiYamellt�.
Edital no 1.608 (de' 3-')-54) Terminados os prazos em referência -serão extraidas

a.s certidões de dívida para a devida coonmça executiva.
Prefeitura Municipa:l, de Gaspar, em 1° de fevereirode 1954.

E mal na. 1.604 (de 1°-2-54( naturais dêste Estado. -Ele,
I' - lavrador, residente no mu-aco saber qll( 'pretendem «ÓvÓ»

d B .; 1'. '-, A : moipIO e rusque, nascv oeasar-se: Jose Antônio Hank .

23 d t b de 19')3G
.

h'
'
... em e se em ro ..... ,� _

:rUIl ernuna �ans�o, sol-, filho de Luiz Hazera e d, Fazenda» - Louças - Ferra-ti:: lf;;>S 0, �atura.�s. dest� Es- fereza Benevenütti. Ela, [ene - Armarinno» - Setudo. Elf':, operar;o, �eslden- lomêstica, residente em :Mi, ioe e lvlolhados - E.C1JO?·te DO bauro.do Garcia, Blu-
nas, dêste município' nasci 'uçõ» de Cereais 13 Aquar�n6nau, nasCld? em. 27 de Ia em 18 de dez .znbro d. dente - Serraria c 0'/ inhaJl,dho .de 1930, filho �e 933, filha de Alexandr. mentoe - RevendedoresMarcelino Hank e d. Mana Jeri.o d. e d. T. reza Hertoldí, da Standard Oil. Comp"',nyMandei Hank. Ela, domés

tica, residente em PO/�O F b .uununumnuuuuuunuunueunuur" i 8 ço sa er que preteriGrande, . nascida f'J1'} 25 de dem casar-se: Artur Semmke TEGELAGEMjunl.o de 1927, filha de Te.
'.3 OUvia Hostíns, solteiro. -

__ �'T A N G A R A' "obaldo Sansão e d. Helen,
C) naturais dêste Estado. Ele" deSansão.
«llaiate, residente em Cti.::' Irmãos Santos, & -Cta.

, patinho, Gaspar, nascido eu.. Fábrica de Tecidos e SacosEdital rc: 1.605 (de 1°-2-54) lO de novembro de I 924 de AlgodãoFaço saber que pretendem íilho de Paulo Semmke e End. Teleqr.: "Tangartá'easar-sz: Hilário: António d. Clara Semmke, bla, do-
Lcst.ins e Tereainha Zendron. mêstiea, residente em Ponte I Rua Nereu Ramos
solteiros, naturais dêste Es- Aguda, Blumenau, llaseidf'! Gaspar -- Sta. Catarinalado e residentes rIU Arraial. em 7 de julho de 1933, fi-lf 1 > •

'd I-: dia de Geraldo Hostins e .íiiilllHlIIllIIlIIHUlIIlIlllUlllllIIlllIIlI
-

__r.ie, operano, naSCI o em ,
de setembro de 1932, filho d. Virgínia Hostins.
de .Ioão Alberto Hostins e (Edital n° 7.525, de 3-2
d. Valéria Marta Hostins. -:>4. recebido por' cõpia dr,
Ela, doméstica, nascida em -Ofic�al do Registro Civú
18 de julho-de 1936, filha (�le Blumenau) ..
de Boniíácio Zendron e d.

,1Vlaria Ze�ron.
Edital n°. 1.606 (de 1°-2-54)
Faço .

saber que preten
dem casar-se: João Santos
de Souza e Guilhermina de
Oliveira, solteiros e naturais
dêste Estado. F�le, lavrador,
residente em Brilhante, muno

---��-----=�----=--==Itajaí, nascido- em 1'" de
. novembro de 1928, filho de
João Marques de Souza e
d. Alminda de Souza. Éla,
doméstica, -residente em Po
ço Grande, nasrida em 28
de junho de 1929, filha de
lvfanoel António de Oliveira
o d. Benta Alves de 'Oliveira.

Dr. CLAUDIO BEDUSCHJ

CirurgiãO' Dentista
Trabalho Esmerado e (Ta.·

rantido
Preços Módicos

Consultório:
Rua CeI. Arsit. Ramos

Faço -saber que p:eLen
clem casar-se: Guilherme
Razera e Bfnvinda Fortu�
nata Eertoldi, solteiros e i

José A lberici
TesQureiro

AlOIS SCHM1TZ'r.
Venda e (JQnsertos de Rádios

A�aba de receber Motores a gasolina p,ara
fornecimento de luz

Rádios' das afamadas marcas "SEMP" �,

"TELEFUNKEN"
"

,

Bicicletas da Conceituada' Marca'"Goericke" (alemã)
Preços desde Cr$ 2.300,00

Rua CeI.
.

Aristiliano Ramos - Edifício Alfr�do
GASPAR � STA. CATARINA, �

.

!
) -
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VOZ DE GASPAR

Prova d'
r

gua
DEPOIS DE E8TAH PEI\_DENDO POR 2

para
" os pupilos. de

.

Lino
a O O l'UPÍ SE IMPOS AO GUARANÍ POR 4 a 3. - os VISITANTES DECAIRAIvI

EENSÍVELMEN1'E DE PRODUÇÂO.
=�'��======�==�======�==========,=--========�-Na tarde ternpeétuosa dl

último domingo a equipe E1S'P.O.'R" TI_S�'I'O SADIO OS "jogos do �rupí no Torneioreprasentativa do C. A. Tu- -
. lV .

.
.

D d 19�4
.

pí foi submetida a .uma du- Cada vez mais se acentuo atletas. Arrotam que seriám, rlX tra e ;),
ra prova frente à aguerridr o desinteresse do público capazes de resolver o pro- Para conhecimento dos d�s-, meiras (Gaspar)fulcnge do Guarani F. C., gasparensa pelas lides do blerna de ordem técnica e portistas gasparenses, publi- Dia 7-3.54 Tupi x FIo ..

de Itoupava '.:lnbe Atlét.i(_:o Tupí, Iinanceira. Porém, se lha- camos abaixo, a tabela dos resta (Gaspar)Amhos 08 quadros estão Até aqui venceu O grêmio mados a ocupar cargo de. jogos e respectivos bcai� em' Dia 21-3-54, ntral Cruz x

passando por completa trans- aIvi-verde tóda sorte de obs- diretoria recusam-se a e �-er- que o C, A. TUPI. c�tara em Tup� (!�sto_Centra )" ,[ormação em SUtiS linhas; daí táculos para sobreviver e 0- cê-lo, ou, quando o aceitum, ação como participante elo "Dla 2�-3-b4 Guarani x 1 u-
o aproveitamento do ensaio cupar um lug ir de destaque ficam inteiramente inativos. Torneio Extra dá L. B, F. PI (Itoupava) ,',aquático a que foràm subme- no cenário Cesportiyo do Va. Numa viva demonstrseão pelo troféu Ministro Luiz

�
Dia 11-4-54 TÚpI x rasto

tidos os dois times. le do Itajaí. Uma dúzia de de desprêzo por aquelesquelGallatti: ", ver�e (Ga8par�, . 1'"Os visitantes desenvolve- atlas lutaram ininterrupta- a��m procedem, os rapazes Dia 14-2-54 ( manhã) Tor- Dl� 1�-4,;.54 I U�l x União,
ram maior volume de jogo mente os seus idealizadores que óra constituem o plan- neio inicio _ local: .campo do de �lInbo (Gaspal) ,enquanto p saram terreno para dar a Gaspar lima a- LeI de amadores do Tupi, G. E. Olímpico, Blumenau. DIa 25-4-54 Olímpico x
sêco; fã .medida qdue o ter- gremiação que representasse tomaram a si o encargo Dia 21-2-54 Tupí x Pal- Tupi (Blumcnau)

-".;!:_ ��,reno 01 enxarcan o em con- condignamente a pujança dr de suetentarem a luta con-
sequência das tartes chuvas nossa mocidade na prática tra a crise que ameaça o � .

que desabaram à altura dos do esporte. nosso esporte. Além de pra- Grupo Escolar Prof. 'Honorio Miranda'20 minutos da primeira fase, Debalde, porém, foi o tra- ticarem o futebol como ver-
o panorama

.

.ias ações 80- balho árduo e persistente dadeiros amadores, alheios CURSO NORMAL REGIONALfreu grande transformação. dêsse punhado de abnegados, ao r<:J.boliço dos maus costu- «PROF. FERNA'NDO MACHADO VIEIRA»O Guarani, que havia cons- porque até hoje a maioria mes das «luvas», «bichos» e EXAMES DE ADMISSÃO:truido o placard de 2 a 0, da nossa gente parece igno- gratificações, que tantos dis- INSCRIÇÁO: 16 a 20 de fevereiro.graças à impetuosidade do rar os efeitos benéficos des- sabores e, malefícios trouxe- REALIZAÇÃO: _22 e 23 de fevereiro.
. .

seu 'ataque. decaiu sensível- sa boa causa, neg ndo apoio mm aos pequenos clubes, DOCUMENTOS: certidão de idade e certificado de C0n�mente de produção, cedendo ao clube que nos Iezou um promovem eles rifas e suhs- clusão do curso primário elementar.
., .

terreno à ofensiva tupiense. valioso patrimônio, do qua' crições para estabelecer o PROVAS: orais e escri as de português e antrr;ebC& ,Ainda na primeira fase os se " ltaca o belo campo de equilfbrio nas finanças da orais de geografia e historia; 0,candidato devera .�bterlocais igualaram a contagem L_oI, cujo aprazível te- sociedade, nota mínima 50 em cada matería p�ra ser oonsiuera-com �en�os de bela fe�turH-:! anto poderá voltar a ser o Forrm 08 próprios defen- .

rio apr-ovado.o pnmeiro de .autona de I rreno ermo que era antes, sares do alvi-verde que ani- MATRICULA: de 20 a 25 de fevereiro.Saoía, aos �5. mmutos, _e"o se não houver colaboração maram osdirigentes do clu- INÍCIO DAS AULAS: 4 de março
_

segundo de Ninha, .aos 3}) tl�'1 e auxílio daqueles que des-- be \1'particlparem do Tor- INFORMAÇOES: Diáriamente, na Secretaria do Curso.1ft- �tapa derradeira cara- í frutam de situação Iinaneei- neio Extra da L.B.F., prcn- .

cter�ZoU-8e ,�O�Q autêntico ra privilegiada, afim de que tiíícando-se a redobrarem
fu_�eo',1 aquátioo. talo es- sej« aliviado o peso do Iar- seus esforços em busca detado

. aI�gaJlço da cancha. do gue vem endo carregado uma tuacão destacada noOs «tC�lOS» s�
_

adaptaram pel
.

reduzido e saerifio: do certa ne que amanhã se ini-melhor as condlçoe� adversas
grupo que €empre o sust '\I'.e, Cla.do I :.l,m�do, assediando com Agora que clube «indio» P. rtanto, é d:,gna de cnfrey_uellCla, a meta gu LrneCl-
vae reiniciar nova campanha CÔllllOS a disposiç[io dos \'ada por Dan e, do que re- futehoU"ltica, observa--:;e o 10r080s at 3tas tupienses queí:>ul.-:uu a co uc{uista Je lliais indif8renüsmo de muitos e evidenciam, assim, sell i.U'd..._ois ten -"os.

.

1:::L1bfL) des._'rn-· antigos associados; gente que- raigadó a 1101' pda �ai/j,Í,3\-;t.a (.
patou 'pa�a o Tupí aOí> �4 se diz bl�nfei'lora da agr.'mi- que envergam.

"

ln. e bauá aumentou jXtra açoo, mas qqe nem siqnér

I
Bem- conuiz o ,norI}l� que� � 2, 'a,�s !J4 .m., ca,btm lo a \'ae ao ca.mpo a,ssistir à�, à nossa agremiação lhe el11-l\-Ilchei UlWll1Ulr" a dlfer('l�ç;� I co(npeti�ões que ali se reali� presta uma triLu tão guer- ,

para .4 � 3, ao taltare;n ClIl�
zam para não despender COln reira: TUPI.

_

.

.co .

num.H,os para o LernHno o ingresso. Rara a frente. mOCIdadeda pele,la.
_

_

-

.
De outro lado encontram- ga"Spar ,.)Use! Imbuidos deOs q�adros: TUP! - 'Yll- se os criticos e cépticos, que' tamanha confiança nos _d'�8-mar! V

ll)i�;n. te, �. C':1Q-�l;1 Zeca, nenhum auxílio prestam, lI,las I tinos �o CLUBE- ATL�TI:Pev.l.e V\ ��lnUI; E;l \depo�s c}ant::bm por uma eqmpe CO TUPI, nada podera de� 1

�lol::w), �\jmha'_,N�� (d�POl' mais pJderosa, descrentes! ter a máI'cha glorio�a
- do

_Sab,a(»), N ana � ::;abl�. GU A�
que são da capacida.de dos pavilhão que defendeIs.RA�'fl - Da�iel, bdga,r� e nossos j?vens e dedicadosAtm: Gerd, Sehramm e 'Nel-

sino; Neo, José, \l\'licüel,
Corrêa e Cid.

.

. A arbi tra.gen:l do encontro
esteve. a cargo do sr. Leo
ppldo Wehrúuth, que se hou
ve a contento. Pel�s bilhe
terias do estádio alvi -verde
passou a inSIgnificante quan-

___.

Posto Shell
, RUA GEL. ARIST. R AMOS -- G A S P ii R

Gasolina e O'leo
Lavacão e Lubrificação de autos e eaminhões
Bate;ias "GOOD·YEAR" -

Bic icletas "MARArrHON)J

ATENDE DI A, E NOITE
-

< �

IIn dustria TTTe vt i}1 '-üiJl

.

('( TíGaspsr u, FL

TECiDOS

CACIQúE'

-·_-x --

TüALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAL3

LINDAS· PADRONAGENS

tia de Cr$ 'l::W,OO o que. de .. =�.:;;=�:;:;=����=�
monstra o· dédnteresSé e má
vontade do nosso público
pela sorte do esporte gas�
parellse. Sóbre .êste assunto
tecemos oporLuno comentá
rio em outro local.

BAR "U N I Ã O"

PISOS PARA BAN/IF:IROS, ROUPõES

(Côrc.s firmes)
Rua Sáo José 8/11.0 Caixa Postal, 19

End. Telgr: "TEX7'IL".
G A SPA R STA. CATARINAo melhor da cidade

$;;; _:=
••__il

---,_.-�
.. �--_- . _t_

II.'•...
TELrlÁ� �"'RANCEZAS, COLONIAL PAULISTA,

COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

CUMIEIRX

JNDU'SIRIA CERAIVIICA d8 Bylvio João Zirn1l18rman11
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Te1. n.l. 11 Caixa PostaJ, 32

GASPA� - STA. CATARINA
-

Tijo!os comuns, tijolús w'rfurados de todml\ OH tipOE
tijolos curvos para poços

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM
.RAPIDEZ.

�

MI>
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Resum Juvenato Coração de Jesus, das,

o. . . (Conclusão)
,e indenização, contra a Irmãs Franciscanass qUTiS permitimo-nos ln- Inião, responsabilizando o

.1\ cham ce abertas as matrículas para o:, -eguintes cnr,c'lur:r)' ,'r. Getúlio Vargas pelo ba-
308: Jardim, da Infância, Corte e Costura, Bordado, Pinimento do saudoso ex-can-j

,

mo e Datilografia .Dia, 18-,0 sr. Arno, lidato à presidência da Re-
'1" a-ll h. manhã.D ggan, dedicado [unciotui- -úblrc». cuja prematura mor-

13-17 h' tarder;') (',1" Fébrica do Linho, te teria sido causada pelo
idã d

.

•

, 0,

:)ocumento exigido; certi ao e nascimemo.«Circúlo», lesgôsto de ver-se dester-
ado da pátria. Também o--Aos anise sarianles, siti- sr. Julio de Mesquita Filhoceros parabens dêsle sema- �stá acionando a União, pa-nário.

.::). pedir-lhe contas das vi-ENLACE olências que sofreu por par-Civil e religiosamente, u- e do ditador Vargas, quan'lem-se hoje pelos taeos do lo da vigência do seu ne-nairimônio, nesta cidade, (lando «estado novo>. Por Logo à primeira cena dês-o jovem João Ramos e a srla ora, são, apenas dois, pro- te soberbo drama, que a War- Amanhã, às 3,30 e 3.15
.;armem dos Sanios:

cessos. ProvàveImente os co- ner Bros. se orgu.Lha de a- Um alegre filme em lin,O noivo é [ilho do sr. Jo- 'res do. País ficariam lisos, presentar aos apreciadores das côres Gene Nelson e Vir;é J, Ramos e d. Isabel Ra- se tôdas as vítimas das tru- dos grand�s �ilmes, o .espec- gína Mayo em: .mos; a noiva é [ilba do nos- .ulências estadonovirtas re- lador é atmgido por vwlenla '

O PROFESSOR E Aso amigo sr. Pedro Beniqtu corressem ao Judiciário para emoção: aos pés da pT'otago· - CORISTA-los Santos e de de sua es- iedir indenização. Assim, nisto; Ann Sheridan, Jaz a Ba. feira, às_ 8,15 - O pri-
Fazem anos.' ,DO"',sa d. Gertrudes dos Santo,", .

d h
. - cadaver de UTn homem Quem I

.

f" t 1
, trraças a Getúlio, am a O}.j.

.

.'
meu-o lime cneco apreseti U-

Din. 14-0 sr. Crland: a quem cumprimenlamo: 1, Nação sofre êsse prejuízo. era êsie homem e porqne ela -lo en� Gaspar:Pomplona, competente me- iuniamenie com os iooens 6 d is- Porque não paga do seu bol- o matou? !sso lhe, m?sl,;o!,á VERGONHA
cõnico da importante firma I 'inios nubenies.

'

.

d b o deseruiolnimenio da hislõria, I ,'. te'· 18 anos
SQ..._ o «paIOS po res», que " " . mproprw a·' .

«]ndú,.,tria Textil Gaspar SA.,
NASCIMENTOS é dono de milhões no Rio loda .ela �acudLda ,p'91 irden-

Aouel« mulher eslava marca-
desi« praça»;

.
'..

O lar do sr: dr. Amadeu ?rande, os pre�uizos .qu� êle sa vLbraçao dramãiica. Ann da pelo destino. /Dia 15-0 sr: Leoooldo Beduschi, abalizado médico /nes�o �al�soUi'1 De�xaI ? Sheri�an, que ain�a ,há pOU- Aqnartlem: Ji1,4.RA. MAROSchmalz, abastado industrial; residente em Curitiba, f de -rário .publIco suporta-los e co »uncs, maravllhos�, em
com Errol Flyn'l: JO,4NAum dos diretores da Fábrica sua digna espôsa, acha-sr .Iemasiada torpeza. .

«A .Sentertç-a»� »: la.yez, o
DiABC com lngnd Bergmand L' h

maior papel de sua. c,arrell'a I O TESOúRO DO VULCA ti
e ln as «Circulo», o im- engalanado, desde o dia':

S em «A Cruz, de um Feca�o': com o FiUw de Toruui
portante esiobecimenio que { elo fluente, pelo nascimentc AO PAULO, legítimo ("The UnJa�thju,l»): Ela in-

.motivo, 0e orqolho ltara (I de uma linda menina, pri- orgulho de tôda a Nação e, terpreta neste filme a "our«
d

nossa cidade. O sr. Schmal: mozênita do feliz casal. atualmente. a maior cidade d II J d Cine São Pe TQ
�

"e tuna mu.I- ler aa SO(;�v. , ,e
é ,cavalheiro de fina educação' -Também no dia 4 de brasileira, éom�morou, em

ql':'�� rm,..1TI momento de i 'e-
H,' à� 8 'lO h�

e sempre pronto" a auxLliw corrente Q.., sr. Bruno Bedus·· 25 de janeiro, o quarto cen- fL t DJe .,) , ...1( ,'.
a lodos os bons, empreend,i- chi e sua exma "''''po'''sa, re- tenário de, sua fundaç§.o. O

.

cx�o, en rega-se � "\
wn a. vA>n- um' dos melhol'es jilme s

'='

tUi'etro sem esanpulo.. S

f 'i H(/'lywo!)d [,indu
mentos. A data do seu ani- sidentes em Itajaí, foram acontecimento atraiu miiha' conseqiincias dê.<;te alo são e� os./m l' �>l

.

�tê � uma
v�rsario há-se servir, sem dá- endquecidos -com mais um ,'es de forasteiros, na:cionais lariveis lel1ando-a até o. !1O- �� °l';� :0, esp e�[ 'J[zís;ima é o

1nda, para que sinta o quan- herdeiro, um robusto garoto, e estranjeiros, que assisti- micídio. De fab, a hel'oma f1LS or�� .

agr.(;a,C(,
_, , _

é benquisto nestà cidade, a- - Muita felicid"de'] d,.,_ ram aos extraordinários fes- d t l' 'i '
.. Ih q;Le ap, c"enta, pa.ra o se,], en

a.
�

es ,a pe tCU a e mna m' tL ef"
f t

través das man�festações de seJ'amos a ambos os' l'no- teJ'os, dentre eles, a -inaugu. d d
.

I" e lcan amen o.que po e sel" a mzrar (� ?u
'

O I:I\TSPET01R, GERAL
apreço que T'fItÇeberá dos seus centes e a saus extremosos ração da Catedral, 1m dos d t t d d 1'1

.

e es a a, segun o os pnn- C" D' Da:v o Bar
ai,)�LgOS e' admiradores, entre progenitores. maiores e mais bell)s tem- ,. d d

'

om anny .

v
v

-����/;;$��p.
pIos do mundo. CLP;:; el:n�� �l�';��l, ainda, blrapBates:. '.

C $ 600Lew .Ayres e Zachary Scott, reço umco
.

r .....O SENADOR Francisco ambos bem conheciJos nossos. Pl'ó:cimo Sâbado: li cnuzGallotti, em ges:,o que im- O primeiro atua como o a- DE . ú/vf PECADO. Compressionou muito mal, disse miqo devotado do casal (Ann _,.-rnn Sheridan e Lew Ayres.públicamente que vai plei- e Zachary), q(le ludo jaztear o aumento dos subsi- para vê-lo feliz.
dios dos congressistas para Aguardem o grande lan-
quarenta e oito mil (43.000)/çamento de «A Crnz de Ltm VOZDE GASP.A,Rcruzeiros mensaisl Ora, esta, Pecado» no próximo sábado,«seu Chico», que lhe adian- dia 20, no cinema queridotará a «bolada»� Ou o sr. da cidade':' -- o cine «São .depois dê ta.nto cIDlsmo, Ped,:o», que, fJ,ssim, continu,a Correspondência C. P. n.o 9
pens� em 'reeleger-fe� ... Ca- apresentando os melhores jil-

Número avUlSO: Cr$ 1,00ramba! como diria' o caste- mes da temporada: .

\ssinatura anual Cr$ 50,-00�l�8.no, já é ser «pra lá de

SOCIEDADE
,

'

Transcorren; dia 9 p. ptu-.

eado, o aniversário naialicu
do sr. ALberto F'l'ilsche, pro.prietôrio da iôbrico. «Lacii
col», situada 'na Coloninh:
O

.

sr. Friische.pelas suas qualidadcs fie pessoa .c:·!)cera e

presíciinxi, qoz« de íF ande es
tima nesta cidade. Dêsse mo
do. a sign ificativa dala .te i
ensejo para que os seus inu
meros amigos lhe iriinüaesen
as mais sinceras homenagemtendo se reunido à noite: nt
bela residência do aaicerso
rianie, onde houve uma gostosa cervejada num ambienu
que primou pela perjeiiccordialidade.

CINEMA
Cine Mogk

(Bons filmes e boa projeção)

Diversões
"4 CRúZ DE UM PECADO

Emplacamento de VeículosA Delegacia. de Polícia os seguintes documentos:do. lVlunicípio de Gaspar 'Talão do imposto de lice,naVisa a ,.todos os interessa- ça (municipal), referente aodos que, desde o dia 8 do ano de 1954, e certificadocorrente,
.
está procedendo de propl'iedade.ao emplacamento dos veÍ-" Outrossim, avisa que, paculos auto-motores (automó- ra maior rapidez ., do servi�eí.s.J camionetes, '"'�arilinhões, ço,

,
atenderá no segu,inteombus e motOCICletas) e horario: Das 7 às 11 30<:las bicicletas., horas, pela manhã, e 'deOs proprietários, deverão 1,30 às, 5 horas, à tarda.requerer o emplacamento Aos

-

sábados, sómente dasdos seus veículos mediante.7 às n;30 horas.:
'

petição dirigida ao Dtlega- Gaspar, 10 de Fevereiro dedo de Polícia, instruída com 1954.,/:!,.",•.,��.�-.c '.
•

Se1naná'rio

mgenuo»."
<4núnciQs por, preçOs a.

cornbi,nat.úlllllllllnnmmllllllllllllllUllllUIIUI 11111UIIII li 111111UIII illll II 111111111111111 ri IIIII I!
F:frtnácia Santa Cruz

, (Fundada em 1926)Farmacêutico: ANFILÓQUIO NUNES PIRESGrande ,variedade de remédios 'e drogas -. Avía' Re
-- ceitas com prontidão e cmdado -,Edifício próprio """:-Praça Getúlio Vargas - Gaspar

A direcâo não assunte r�8"ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA A�OIS T. ponsab�izidade pelos concei"
tos emitidos em artigos as ..SCHM_ITZ - ,AS M:�:aJHORES MARCAS E OS sinado8 ou sob pseudônimo.,

,

. 'I OMginais; mesmo não pu-MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIçõES blicados, não serão de-.

II volvidos.'. 1111111111111111111 n 11111111111111111111111111 Inllllll lIlI,UIII ílllllllllllllllllllllllllum, I f I <h I

Móveis - Máquinas de Costura - Rádios
Escolha sua 1naquina ri\) Emporio das Maquinas! R e'vendedo'r autorisado das 1n(1,rcas, P F A F F e N g r; C H I de fama munclúi.l1-. i-I -1-· A, ZUENDAPP, SMILE, VESTA, NECCHI FAMILIAR, GABINETE E ZIG�ZAG E OUTRAS.Rua 15 de Novembro, CASA- RADIO PILOT E M OVEIS DE A L F R E D G O S S IV E I L E R -;-:-1-1'.. .... ,1 226 I-I .Entre o Banco do Braqil e Hotel .Elite I-I B L U M E NAUP. 'S. - PLANO EC ONOMICO DE VENDAS A PRESTAçõESt

I
z-? ...�... .. &4.
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