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��.º- ALL�O D�f(�M�J2A CAt� QJ�. AÇÚCAR

Gerência: CARl,OS B. FONTES
.

Núm. 4,2 j

Em perigo d
II

lavoura e indú trj
acucar

,

D , ..

munlclplo
Justo anseio dos plarrtadores-s-E preciso defender

essa tradici�nal e importante atividade -

Impõe-se o reajustamento de }WCÇO, nesta safra
- Irrteresse do vereador Cai-los B. Fontes

1\ lavoura da cana de açú- que, para tanto, precisa.ou- próximo, muito mais caro o

ca;, outrora das mais flo- trossim, vender por melhor açúcar, que isto logicamente
�

r�escentes em nossa terra, de- preço o açúcar. Ora, o Inr- há-do acontecer em face da
.

elina ano a ano, estando tituto do Açúcar edo Álcool falta da matéria-prima para
presentemante à beira da não lhe permite êS88 aurnentr I, a, fabricação do precioso e Entra VOZ DE GASPAR, I'OSO, que não nos abandonou,l
ruina total. Todo o muni- Por sua vez, o IAA, dcpm- insubstituível alimentor Este

I com o presente número, em permitindo-nos cumprir até
cípio vê, con!r�ngido�,es�a de- de, no C3S0, de autorização f, co e a própria econominla-euseaundo ano de publicação. agora a missiio abraçada, de
bacle, que há-de refletir de da célebre COFAP, à qual,' do j\{unicfpio, gravemente I lVe;1huma comemoração ex- servil' à nossa terra airaoês dIJ
maneira senstvelmente des- ',egundo sabemos, para ater - ameaçada, dizem melhor que ierior, nem mesmo a clássica imprensa liire, ponderada e
favorável na sua economia, der o apêlo dos usineiro �;, quaisquer palavras. edkão com aumento de pági;' honeeia. Cremos, em sã cons-
pois,-J que é extremamente já se dirigiu .dando com-i -:- nas, está a registrar o fato. ciência.; assistir-nos o d��grave,-a que-Ia da lavoura da situação. Na Câmara o vereador I Mas! nada perde o seu signi- reiio de assim falar) pOl'qi1all�açuCB,reira provocará a pa- Porém, a safra de 1954 ['.1 Carlos B. Fontes levantou a ficado, que é puramente de to- ainda num retrospeio=«nílisação total e

�

definitiva está: Os responsáveis peks questão, propondo. um te1e-/ ordem moral, aborrecendo ma- sentimos termos sido obsolu»
da Usina São Pedro, gran- destinos ,desta comuna nã.

I
grama ao

.IAA, cu�os' ter,mos i nijestações=r= mais ou, lamente fiéis, edição por edidioso empreendimento de que podem ficar de braços cn· apresentou, 0, alem disso, I menos bombãsiices. ção, ao programa traçado em
Gaspar justamente se orgu- zados à espera das providên-] por indicação, .sugeria ao I Sugere-nos a data, antes de nossa apresenlaçõo.lha e no qual foram inver- cias

qu.: n,ingu�m sabe

ql�al. -I Ch.e,I,e �o Executivo, a

con-I ludo, .um .o�har retrospeiioo às Dêle, neste grato ensejo;tidos mais de dez (10) mi- do serao efetivadas. Urr-' I
vemencia de ser, por B. SE'- nossas aiiuidade», Se o ira- reafirmamos o propósito de

Ihões de cruzeiros!
'

clamar energicamente pel t nhoria tomada idêntica me- zermos (J, lume esta « Voz» nos não nos desviar, enquantoTudo está. acontecendo por solução rápida e cabal do dida. Ambas as proposições custara grande esfôrço, não vOZ DE GASPAR fôr edi
csusa do preço pago pelo. problema, a menos que se foram aprovadas.. Em outro poderiamos ignorar que, para fada. Que, pelas suas'�olIJ1Wg�
cana, (Cr$ 1:30,.00 por tone- prefira mw:al'. em IntUI' I

\
local (RtJ.mpamosp tr:kgramr.•. , mantê-Ia, rnaioree dijicf.1;lda:íe8 nos julgue o leilor- sereno eIeda), cvl1:,i,Jer�do ai naimen- "�.

.

::----� , I
era mister enfrentar e vencer. justiceiro.te baixo demais. De fato, F esta de Sao Pedro Aposto o Estávamos, assim, psicolõçi- Com � feitú

.

emocionada
não se pode negar que, em L Noveneiros: 1- Sr. Ernesto Schramm e srta, Delma I cdm_ente preparados para os pela grahd.ao, =:: a ":face do e-pantoso aument

dLl Si! ; 2- Sr. Mário Ali, ônio da Silva e srta. Olga I mais �uros embates da audaz dos os amuios -�e c��� oa
do custo de vida em geral, Sahel ; 3- Sr. Víliba!do Deschamps c srta. Emília Clara empre�!ada.. . � ,-

de fora --:-. que nos aüziliam,
o referido preço, cujo líquid. dos Santos; 4- Sr.Vidal Parnplona e srta. Maria Angela E S? for islo, nao pe,rec�u, ou auxiliaram, fa�endo (Jmal atinge a Cr$ 110,0(, T{oerich. 5- Sr. Augusto Schramm e srta. Isoldlie Lídia emmew,ajorn,adadopnmezfo Jornal, lendo-?, .assmand�-�,está longe de compensar 0 Schram�' 6- Sr. Lodemar Pamplona e srta. Hilda Nuss; a,no, o JOl';:al de Gaspar. �fe- dando-lhe a_nuncws, pl'eSiLpL�enorme e exaustivo trabalho

7- Sr. D;', Glauco Beduschi e srta. Erna Deichmann; 8- tLVan�enle" bastas tezes fon�os and.o-o, enfm�, con: a, su?- s�mque exige a colheita da alu-
Menino Leoberto Krauss e menina Josefina Amabile dos q,uasl� sU?1Ugados peZaf�dLga palw: E_ssa meslzmav:_l e un ...dida- gramínea, Um simples Santos' 9- Diretoria das Fiihas de Maria e Congregação aa "ul� �r:cessante e des�gual. prescmdwel colaboraçao cçn..confronto, C'OIIl_O arroz., pOI'
''LI

.

'

Aqm nao estamos, contudo, foria-nos a alma e apaga a1 t'
.

d' "v afIana.
d .J' l

.
-

(J ntul'_"eXémp o, mos ra llTcspon 1
F .,t· . 1 S' OtI'I'ln P"'mplona Mona1I·nI·' 2- Sr para eSj wr perca ços, que mcompreensao •

ue porve <fi1 f
'. , e::; eIros. - ra, <o o. '". ,_ '

t h ' tIl <'
ve mel1cC a mJllstlça no to

L M d" 3 S l';1d d L; s· 4 Sr VI'tor estes ex�stem, necessanamen- en amo.'! encon raao a gure",t
'

"1
' ourenço -,-011 1m' . -

. ra. � uar a ln, ,- .
.

d'
.

h d
can e a cana; pOIS aque e e

!'
'

R'
-'

. 5 S
'

Dolo"'es dos Qan-l-o" Krauss" 6- Sr te, paralelos ao peno lsmo em rzossa penosa camm a a.
pago, em média, 220 eru- �_?��. ��a,

- ra. < . o L � . , •

interiorano. A breve referên- A alegria da vií"Ória da pri.zeiros, com casca, por sac\) a

AlI' hlmmermann,:, .,' }' 20 d
.

ho. cia fizêmo-la para explicar a meira etapa-sempre a mais.l 45·l ... ,. s novenas terao m,cw no (Ia e Jun .
.

,

.
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"

d"
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ue qUL os. � e-se, aSSIm,
Durante todo o dia 27, domingo, haverá festejos falta de alg�ns numeras da a� na--se(a e�ses aTnLg�s ant-·,que é irrisório o preço da

, .... ]c C'· R' «Voz», ocornda quando. graves bem, porque Juntos f1.zemoscana, que, evidentemente, de populares no pateo dG SaLew flStO-- "e1.
"Zh . d d m iécnicc VOZ DE G iSPAR· ;untosDia 29 às 9 horas Missa Solene. .

. empecz os e 01' e.t r,. �maneira nenhuma, pode sel'
I'" _ "d

.

f -t
.

'

1 d t todo o dia. não puderam, em tempo, ser lhe demos um ano de VLdc�:iconsiderada menos' impor- I,m segUi a., .eb eJo poru ar uran e

superados. juntos podemos dar-lhe mni.....�ortante que �quê�e cereal. Lindo F:spetáculo I LOCal·S Brevec.., !-laje,' :um ano volvido, ren- tos OU�T'OS, ainda.
.15omos contrárIOs, cernotodo. C) demOS :graças ao Todo Pode- Asslm Deus nos alUde!mundo. ao aumento elo cus·· Am8nhã, do·mingo da San-

to de vida, já insuporí,áveL I tüssima Trindade, várias cri
mas se êsse aumento castign, anç3S desta cidade, em bela
\ambém os plantadores de e tocante cerimônia, VÊÍO rc
cana, ningl.l.ém poderá ne' ceber a Jes1ls Sacramentado,
gar-lhes o direito de phite- pela primeira vez, na Mesa
arem eles, pelo seu produto, Sagrüda dã Comunhão.
obtido à Gusta de penOSG Ao Lanqu.ete eucarí8:(_ico
tr�balho, um preço mais ra- ,i-:stúrão presentes ospais dOb
zoavel, que o atual não lhes felizes néo· comungan te_s, que,
per�ite sequer garantir 2 por tão jubiloso aconteci
SUbSIstência própria e de sua Incnto, oferecerâo, em sum:

família, det:lcneorajando-os, residências, belos feDtinhaf'
n,ecessàriamente, e os indu- íntima,s.
z�ndo ao abandono e à ex- Será, pois, o dia de ama

�Inç.ão dos canaviais para �e nhã dú grande gala para os

ed:carem a ocupaç_iío maIS pequenos gasparen�es, que

�endosa e, quiçá, menos 1.1'8· vão ao encontro de Jes�ls
)alhoS'a. .

ate'ldendo ao seu meigo e a-

t
A Usina rec�nhece P8rf:�i-1 JU�)r()Jo a.p�lo -, Deixai vir aamente tudo lStO e deseJa- mun as cnancmhas.

1'1� pagar mais alguns Cl'U- Gr.1tos aos convit�s com.
zelros por tonelada de cana, que fomos distingUidos, prolll.as nij',e> pode fazê-lo por",metemOi: comparecer.

A P'RIMEIRA ETAPA .

AMANHÃ é o dia dft
Santo Antônio, um dos san

tos mais simpáticos ao co

ração dos brasileiros. Na lo
calidade de Ga5psrinho es

tão programados festejos re-
I'

• 1
llglOsoS e popUlares, que, .se
o tempo permiti.r, espera-se

qu� decorram na melhor
ammação,
O 1\1AU tempo, que já

dura algumas seman::IS, vem
causando incômodos e estra

gos a todo o Municíoio, AI
o'umas ruas da cid�ide, me-�

lIOS centrais, estão em peti
('[.0 de miséria-esburacadas
i� cheias de lama, fazendo
��sta com que os pohres pe
Jestres mal possam transi�
lar, ou porque afundem os

pés; ou por esta�rem sujeitos
(Cont. na 4;:-página)

Câmara MUllicipal de Gaspar
Com a presença de cinco Ofício n1'. C-26j54 do sr�

vereadores, 8r8.· Rodolfo Prdcito Municipal, eneami
Günther, Norberto A, Ko- nhando o balancete e do
erich, dr, Abelardo Vianna, cumentos referentes ao mês
A.rnoldo Krauss c Carlos B. de abril p. findo, comuni:..,
Fontes, reuniu-se, terça-feira cação daCâmaraNIlm.de Tan�
última, a Câmara· de Ve- gará e indicações dos srô.

readores. Na hora do expe- vereadores Carlos Fontes,'
diente foi lido o seguinte: (Conclui na 4a. página)

A J?IADA DA SEMANA
Estran.ho U1CSll'lO •••

-Que coisa esquisita a assinatura de certos cida-
dãos gasparenses! Veja você,é aS8üh: Dr. llélio, Rosa,

I Silos�,�J:_ Zi/�: ��e!'cílio, lIílário, Reinaldo, José B.
SDenoLcD, Bd nal ,imo ...

I
L

-N:1o é possív.el! .,
-Eu também sú

acre.
ditei

dCP.OiS d,c ler, A an�e-oI��1tem, na «A Nação»; os Estat.utos da ConferellCIa VJ-
centina de Gaspar.

------------------
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TúmulosMarmoraria � Serviço de

Figueira - Gaspar

CLAúDIlVO CARDOSO
(Administrador do Cemitério Municipal

--x x x---
Executa. com perfeição, critério e rapidez to

do e· qualquer serviço concernente ao ramo. Preçosdesde 500 cruzeiros, Suaves condições dê pagamen
to.

Dê preferência. ao que é gsparcnse!·�te-nos sem compromisso.
Consul-

Banco Indústria 8 Cométcíc
Santa Catarina S.ll.

- Matriz: IfAJAt-

Fundado em 23 de Fevereiro de .1935
Endereço Teleoráiico: "INCO"

CAPITAL AUTORIZADO Cr$ 50.000.000,00FUNDOS DE RESERVA C R $ 46.000.000,00
---_._--

DEPOSITOS EJVI 30/4/1954 C�$ 880.889 ..533,90
A-GENC1AS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS»OESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO E CURITIBA

Taxas de Depósitos
Depósitos à vista . . . . . . . . . . . . . . . .. 2%

Depósitos Limitados
Limite de Cr$ 500.000,00' '.. -4 %
Limite de c-s 200.000;00 ..•...... 4,1/2 %Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.QOO,00 ... ,..... 5 %-

(Retiradas livres)
Depósitos a prazo fixo

_ Prazo.mínimo de 6 meses 5,1/2 %Prazo mínimo de 12 meses 6%
Depósitos de aviso prévio
Aviso de 60 dias. . . .. . . . . . . . . . . .. 4%AVl�D' de 90 dias ... . . . . . . . . . . . . .. 4,1/2 %Aviso de 120 dias- . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
� CAPITALI:ZAÇÃO SEMESTRAL--

Abra uma conta no "INCO" � pague com cheque
ADQUIRA O SEU'RADIO NA CASA ALaIS T.

SCHMITZ .; AS MELHORES MARCAS E O�MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇÕES
A produção é feita para

o homem e não o homem
�������.I�������IiIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIII:'IIIIIIIIII!'I����· para a produção. (P.D.C.)

de

Para a 8staçãO irvor.ial,
faça suas compras na

C�t\SA B-UERGER
que acaba de receber grande sortimento de sweters,

polovers, coletes, capas, ,chales e grande variedades

em lãs e easemiras.

Casa Buerger
artigos sempre novos,

por preços vantajosos.
Rua 15 de Novembro, 505, bem no coração da

cidade
- BLUlVI ENAU

Ilfll!!tlllblrt.I;')itllillllllllllllllllllllllllllllll11�lllllllllllllllllllnllllllnllllllllllllllllll

M·ARIO· VANZlTIT_L\
Rtt,a Gel. Aristiliano Ro.mo« .; GA:i?AR

- x-

LOUÇAS FERRAG ENS E CEREAIS
Secção de Atacado e Varejo

- x

ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR.
DA APRECIADA AGUARDENTE

"5 CANAS"
,II � 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" Ii Ii Ii Ii I! 'I.

Industria' lextil Gaspar. S, Ã.
TECIDOS l!'b'LFUU OS DE ALGODÃO

--x --

TÓALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
LINDAS PADRONAGÊNS

PISÜS PARA BANHEIROS, ROUPõES,.

(Cõres firmes)/

Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19
End. Telgr.. "TBXTIL"

G A SPA R STA. CATARINA

ATENÇÃO! Ainda durante o mósde Junho

As CASAS PERNAMBUCANAS
CONIINUARÃO OFERTANDO SEU GRANDE E VARIADO SORTIMENTO COM DESCONTOs EXCEPCIONAIS.
BONIFICAÇÃO DE 15% NOS ARTIGOS COM PREÇO SUPERIOR A CR$ 11,90

BONIFICAÇÃO DE 20, 30 F; 40%. -

PREVINA-SE CONTRA o FRIO, COMPRANDO AGORA NAS
C A S A S P J:1: R N A M B U,'C A. NAS

PREÇOS ALUCINANTES'
MAIOR DúRABILIDADE -- PREÇOS N/AIS BAIXOS - CORES INDESTRUTIVEIS

RETALHOS

são as qualidades�-dàs!tecidos marca «OLHO� das

Casas Pernambucanas
Filial em �LUl\1ENAU - Rua 15 de Novembro, 563 _- Filial em JARAGUÃ - Rua Getulio Vargas, 184

I;JL:W; m� ilib::dt�J"b& _;_�iiU12; IX,.. , liíilíf.filôlí!i_ 5 iiíil�Jliiií!'i.. ,

/' -

'I I na

---00·-_

Frei Junenal Bonomini S
são, Franciseom, Un,

- ,

convida u iodos para s

Ordenaç�o Sacerdotar�
que lhe sera conferipa Pe/ijExmo. Sr. D. Manuel Pedda Cunh� �intra: em 10, �:Julho proxuno, as 7 hol'
na Igreja do Sagrado Co�'ção de Jesus. '

Petrópolis-Estado do Riij-Julho de 1.954.

Pedro Anselmo SansãlJ
e Adelaide Bonomini Sansàij

convidam a lodos para Q
Primeira Missa Solene .

de seu filho
Frei Juvenal, O. F. M.

que a celebrará na Igreja Ma.
triz, no dia 4 de Julho pró.
xuno.

Gaspar, Julho de 1954.

======�====�===�

Não deixe pará amanhã o
que pode fazer hoje.Garallta O futuro de suaIamilia com uma apólil'e de
Seguro de Vida
- da-

«A EQú/TATIVA»
dos Estados -U II idos do BrasilSouiedade mutua de S«rglllOS

de vida.

.Agente neeia praça s

Carlos B. Fontes
'R.ua ' Cei. .:Ál'ídtíLiano 'RamoJ

(Edíficio Joaninú
=================-=

TOSSES J BRONQUITES 1

VIBDO [ftEO!OTAD�
(SIL VElRA)

G.RANDE TÔNICO

.:;.";
v. ,_,

� ... '; •
< !:.

�.:: .....
':.:

--
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Esplêndida .exibiçáo do -Tupí em
-

BrusqueNa etapa complementar os 'índios" deram um "show" de bola - Goleadores -' Juiz - Outràs NotasMais um proveitoso <tcst: ilhar a-tuação foram Peví,
realizou o C. A. Tupí na Cot-, Itinho. Lasinho e Tuta,
tarde do último domingo ao O centro médio Peví reali
enfrentar o renomado con- Zou uma de suas maiores
junto da C. E. Paisandú.na partid-s dos últimos tempos;
vizinha cidade de Brusque. o esguio <pivot> do quadro
Os brusquenses, que, aliás, alvi-verde fez alarde de uma

não acreditavam na vitória técnica apreciável, tendo,
dos visitantes, tiveram uma porém, em. desabono de sua

desagradável surpresa com o completa eficiência, abusado
superior desempenho da e- do jogo individual com dri- Fazendas - Louças - Ferra
quipe gasparense., Se bem bles desnecessários. Os ten- gens - Armarinhos - 8(3·
que o time de - Pachequinho t0S do Tupí foram consigna- cos e Molhados - E;'C]>or"
tenha praticado um futebol dos por Ninha (3) e Lazinho tação de Cereais e Ag'Uo,r
pobre na etapa inicial, reali- (2). Os <índios» formaram denie - Serraria c alinha.
zou uma exibição soberba na com: ltinho, Vicente e Cotí; I mentos -. Reuetuledore«
fase derradei�a, chegando Bet�r:ho, Pev!' e Pac�equinho; J

da Standard Oil Gompany
mesmo a ensaiar um autên- AlOISIO (depois Lazmho), An-
tico <baile> no estádio Con- toninha, Ninha, Nana e TutÍ:t.I
sul Carlos Renaux. ,Por fal ta absoluta de ou-' I

IMPUREZAS DO SANGUE?
O resultado de 5 a 4 pró tro apitador, dirigiu a con-

,

Tu�í não espelha a superio- tenda o sr. João Miguel, da UIXIR Df H�6U�IRAridade técnica do quadro tu- segunda categoria da L.B.F.)
piense, que teria obtido umà que deu demonstrações do
contagem bem mais signifi- parcialidade.
cativa se 'não fôra a par- Não houve nenhuma anor

cialidade do árbitro João malidade que empanasse o

Miguel. que, entre outras bril�o da peleja, salvo o des
mancadas, assinalou urna pe- cuido da diretoria do Paisan
na máxima inexistente con- dú na apresentação de uma

ira os visitantes, quando a bola adequada para a práti
sorte dos locais estava sela- ca· do futebol, pois a que
da com o placard de 5 a 3. esteve em jôgo mais parecia
No bando vencedor 08 uma bexiga de boi do que

elementos que cumpriramrne- prôpriamente uma bola.

CAS.A PAULO
WEHMUTH Ltda

, AUX. TRAT. SIFIUS

Rua Dr. Nereu Ramos s!n.
Caixa Postal, 2 Telefone, '14
Gaspar - S ta. Catarina RUA GEL. ARIST. RAMOS - G AS P A 1�I Gasolina e O'leo �

= Lavaeãe e Lubrificação de autos' e caminhões S
- Baterias "GOOD-YEAR" - ::
;

-

Bicicletas "MARATHON" �
:: ATENDE DlA E NOITE �

-

111111111l1111lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIII li 11111111111111111111111111111111m II U
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.." TENHll MIlIS UM -'-\;7'*,)/
1

RÁDIO C-E EM eaSIl!
"

,Dr.Cláudio
Bcdusch:

Cirurgião-Dentista
Trabalho Esmerado e Garan

tido
Preços Módicos

Consultório:
Rua CeL Aústiliann �am()s

Um ró dlo �Ó r.ôq pode aten.
der os p()fElrêr.ciOo; Ji;. t0do
o família. Resolllel I) W(,>'
blema levcndo para ccso

mais um ródio (i,E, t$t{l
modãlo pro.�orch)!�o racsp
cõo mundial, c,)m in;:ompa.
fável sOl'oridaJo.

'i'
Mo!)ho MA-2:l5 - 0,'0; ioixal
de ond",s; ekatice e..eepcio
nal, S võtvvtos G·E; 5 -eôres
diferen!es; 'e!agonlo m6ve/.

TECELAGEM ('

"T A N G A R A' "

de
Irmãos Santos, & Cui.

Fábrica de Tecidos e Sacos

Ide Algodão
End. Teleqr.: "Tangará'

Rua Nereu Ramos
Gaspar - S ta. Catarina

VENHA VER

OS RÁDIOS

Campeonato da L. B. F.
Na reunião de terça-feira '�tima da L. B. F. foi

d�signZtda a �ata d.e. 4 de julho .p:-ó:imo �ara a!ealiza-
- çao do Torneio ImcIO da la. Divisão, ' tendo sido, na

mesma ocasião, elaborada a tabela, do turno do cam

peonatõ. Para conhecimento dos desportistas locais, pu
blicamos, abaixo, os compromissos do C. A Tupi na pri
meira etapa do referido certame:'
11-7-54 - Tupí x Vasto Verde 1°.-8-54 - Tupí x Olímpico
18-7-54 - União x Tupí 8-8-54 - Paisandú x Tupi
25-7-54 - Carlos Renaux x 29-8-54 - Palmeiras x Tupí
Tupí 12-9-54 - Tupi x Guaraní

Os clubes indicados em primeiro lugar são os man

datários dos jogos. tabela do returno será organizada
após o término do 1°. turno, obedecendo à classificação
dos concorrentes.'

'

•
DE 19,52!

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

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo

ALFAI�Á��l�ENSE G_A_SP_A_R S_T_A_._C_A_T_A_R_IN__A__
de

Fernando Duchêne
(A mais antiga da cidade)
Confecção caprichada de

Ternos sob medida
Preços convidativos
Rua Gasparinho, sln.o
- GASPAR - S. C.

Campeonato Mundial de Futeból '

JOGOS DA OiTAVA DE FINAIS:
São os seguintes os encontros marcados para a disputa

do V Campeonato Mundial de Futebol,a ter lugar na Suiça:
Dia 16: Dia 19:

Brasil x México ' Brasil x Iugoslávia-
França x Iugoslávia . França x México
Uruguaíx'I'checoslováquia Austria x Tchecoslováquia
Áustria x Escócia Uruguai x Escócia

Dia 11: Dia 20:
Hungria x Coréia do Sul Hungria x Alemanha
Turquia x Alernaub.a Turquia x Coréia do Sul
Inglaterra x Bélgica I Inglaterra x - Suiça
Itália x Suíça Itália x Bélgica
N. B. - Os paises cujos nomes estão em negrito

são apontados pelos catedráticos como prováveis vence

dores, que disputarão as quartas de' finais.

Café Beduschi
Uma tradição na Indústria
de caié. Sempre bom e puxo
Aguardente de Cana:
VOVô e APERITIVO'

Satisfaz o - mais exigente
entendedor
Fabricante:

AUGUSTO; BEDUSCHI'
Rua São Paulo - Gaspar .

Santa Catarina

----------------------------_---------�.�

ALOIS T. SCHM]rrZ
Venda e Consertos de Rádios

.A.caba de receber Motores a gasolina para
fornecimento de luz

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEFUNKEN"

Farmácia Santa Cruz
(Fundada em 19'26)

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

Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar

TELIfA� FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA.
COLONIAL PORTUGUEZA E 1'ELHAS PARA

,IL rmw LZ SUMIEIRA LU' mwWWl'Jll; I

INDU'BTRIA CE'RAI�ICA de BJ)víc JOãO. ZimlDermann
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - TeI. nr. 11 Caixa Postal,--:12

GASPAR -
- ST1L CATARINA

,... 4

Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e

tijolos curvos para poços
"FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM

RAPIDEZ

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transport dora Wolfram L tda,
EMA1_KIZ:_ �l�menau-Ala�eda puqne de Caxias, 166, Fone 1379. - FI'LI�IS: Curi�iba- Rua João Negrão, 1683; Fonem Suo Paulo: Rua Carlos de Campos, 272� Fone 96655- No RIO de .Ianeiro: Avenida Preso Vargas, 3,J40; Fone 431399.AGENCIA: São Salvador, Hua Lopes Cardoso, 28-2° andar .
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De acôrdo com o último
levantament estatístico" die atual gerente do « Barriga vu.gado pelo Sr-premo Tribu-Verde -, que se edita em Ca- nal FIei tor-l, o noss Este donoinhas,

, tinha 36'i.290 eleitores, ocu-
-------

--·----r-r-L--�-J-,E--.-'G--R-A--M-A-,-I/o/c--A exma. sra. d. Ma- - O interessante menino pando 011° .Iugar entre as di- D I ver s õ e s 1� .A
,

ri J 'd o t di Rubens, lilhinho dr) sr. Nor-la ase os San os, uqna ",
versas unidadesfederadas, in- (.'1. "M ]consorte do sr. Sobino B. dos oerto Schosland e de sua es- clusíve o Distrito Federal. .

J lne 1 og:\.Santos) alto funcionário da põsa d. llse.; O maior coutingcnte é o (Dons filmes e boa projeção2Prefeitura Municipal. -O sr. Lino Schramm, do Estado de 8Lo Paulo, com Amanhã, às 3,30 e 8 horas:Amanh l O g L t o Nossos parabens aos ani- 300 O b Drama de ação bruta1...
- , ,(- a an,e gal' -

2.: ,,' 00, e o meDor ta e [lto Eduardo, filhinho do casal versariantes.
Sergipe, com apenas 43.1.52 Heróica tiventura de um ho-Laurn-i]; Ivilui Heiniq, -ri A N eleitore-s, O mesmo levan- mem e seus companheiro tiDi 1,f O ti d

. vI ..JA JTES
temerários eumprin-io 5a-

u: L.t- es una o Jovem Acompanhado de sua exma. tJame:nto dava para o BrasillValter Beduschi, aiioo fiscal
espôsa, d. Júlia, regressou

o (le1lorado d� 1.l.il77.826. grada missão!municipal,/
F dt' d John VVayne e Nancy ot-

'
i o, '.

arte-ontem para Floríanó> raeo, sem _UVI a, para u-Dia 15-A sria. Zifa Spen- I - soti emylc'{, filha do sr, Bernardo L. polis, onde reside, o sr,
ma po�n a?ao superior a

UMA AVENTURAHnimundo Bridon, apreciado 50.000.000 o.e almas. '.Spcnqler,
PERIGOS ADia 16-- O sr, Aurelino musicista catarinense. O ma-

-�_--- Grandc pro iução da War-il f estro
.

Bridon e espôsa per- B
.c nes, ancionário da ETUC.

ner rosD· 1- A . maneceram alguns dias nes- LOCal·S 3 f' ,

8 h
' ta j- exma. »iiua

••• (C.:mdusão}
- a. eira, as � oras.lI, • ta cidade em visita a sua

C R J R
Maria Elisa Deschamps,pro- a tombos espetaculares de- esar omero e une avoc -mjessõ li filha d. Cora e genro sr. Ed-

LADRÃO DE CORAÇO-ES
essora norma isla aposenta: vido ao

.

chão escorregadio,.. i '

, "da, residente em Belchior, A mundo dos Santos, tendóse tal como aconteceu a uma Impróprio até 18 anos.disti la eenhor 1 hospeda 'o, .aliás, na resi- .
e.

t d O r trato do 1 m m q

, LULa sen IO, a, peuu suas
Jovem que. IÚW en n a sor- e ::í ( 10 ie ue

. dência dêsse distinto casal.
Ih desei

pereqrinas oirtades, goza da
_:_:_ te de ser equilibrista, ficou as mu er- s esejanam ma-maior estima, havendo de ser, O sr. José E. dos Santos com o seu vestido em estado tal', na película que nuncaassim, muito cumprimentada; e exma. família agradece- lastimável. Os moradores poderão e squeeer.

,-A sra. d. Eljrida Vieira, ram-nos, em cartão, as TI e- dessas ruas esperam que o -5a. Ie.ra, à
s 8 horas.digna espôsa(')do noss» colega recidas referências' que fize- sr. Prefeito, logo que a chu- O filho detfFarzan, John.nyde imprensa sr. Evilásio Vi:.. mos ao seu pranteado pa-- va cesse, mande meter ali Schey.feld emeira, ex-diréior d'« V Gaspar» rente sr. Oswaldo Schneider. um pouco de macadame ou BO:;\1BA E A ESCRAVA

C· " areia, ao menos para atenuar, -Dia 20- Sensacional! de N. S. de Lourdes..

amara... (to�clu&ão) Tr�tando-sy de uma propo- provisôriamente, a, situação, IWO JIMA(Portal da GlÓlia) No, prog,: ComplEmentosNorberto A. Koedch e dr. SIç'ao que, c.arece de recurso se não fóI' POElsÍvel fazer já Em Tecnicólor; premiado Preço de costumeAbelardo Vianna, tendo os- orça�ntal'lo, ?�verá o sr, o revestimento completo do comJ omelhorfilme de guerra Mab'Jl'CS de 14 anos poderãotas sído incluidas na ordem
Prefeito se mamfestar só},re I'eito. C. S p

e;<irar.do dia plJra discussãó e vo- °t' ass�dnto, para que seja
I PAGA SE t

..

,
Alne ão edro _ Próximo 8ábndo:

- c lSCUtl a ou não a alteração - na esourana
1.:1·" h c ..." TA-O

taçao. ORDEM DO DIA- di' .

t't' , da Prefeitnra dura1He o cor-, .�oJe, as 8 S. O� Dr_.SGHAÇADOS N""1 t f' d' 'd
a €1 que mSl um o aU41-1 Á.

'. Um li d f'l 1". CfTORA]\!,r
�l1lCla men. e ,OI _lscutl a e lio de Cr$ 50.000..00, desti- rente mês, o Imposto de .

n o 1 me re �gl?SO. :1., �:'1 j

l'
votada a mdlCaçao nr. 4/54 d' A

f' F' I C')nstruça-o e Conservaça-o A PORTA DO CEU I com Joan Craufvrd, Dandde· , nE, o a esse Im. ma men- I.. . •

T t. d -' -

B S C I

. - autona do vereador Car- t f' d . de Estradas t, mbém co
ra I:h"se a peregrmaçDO l'yan e iel!e oc u'an.I ]01 t',' d -

e OI aprova o o requen-
,

,a .,.-
os on es propon o veemen-

t d' d nh':,cldo pOI·«taxa rodovlarla»t AI d . men o o mesmo verea or, v
.

e ape o os poderes muíu- .

d f' -, t Nos meses de J'ulho e agós
.

.'

P'd d sugerIn o a lxaçao a en ra- ," '. .
-ClpU:S ao sr. :esl ente ° da do novo edifície da Pre- to sera acreRcldo da multaInstituto do Açucar e do AI- f 't d I

-.
d' de 10 e 20 por cento, res-I J. 'd d

- el ura e uma p aca In lCa- .coo no sentJI o e que venha +. .

t d' prc"ivamente'.

d lilva com os seguIn es lze- li
.,a ser reajusta o o preç� da

res:REALIZAÇÃODO PRE- C _t�nolada �e cana de açucal' FEITO JúLIO SCHHAlvIM ONTINUA fi. agênciallt.;sta reg180, bem corno a �

d
dos Correios e Telégrafos-

d -Inaugura a em... desta cidade sem um' fun-aprovaçao o texto do tt'le- T 'd t" dgrama endereçado pela Câ- d ermdlllada. a ma

efIpa .a cionál'io pará" a distribuiçãoh or em o 'la o sr. reSI- d t '1 p ..

t f'r1úra_ao c efe daquela autar- d t I t' _ : os e cgramas. 1.'01' IS o, íCam
(,uia. Em/seguida foi votada elide evan ou a sessa?_mar- os ditos retidos na estação, àc. apl"o 'ada

.

d' - can o uma outra reumao ex- eSD.era de que o reRpectivoR
._, � v . a In Icaçao nr.

d'
, .

, . .
_'"/::;'4 d t' d I

traor mana para o prOXlmo de ;bnatários os p'1'0·curem
v u 1 e au OfIa o vereac ord'· _

ff. Norberto A. Koerich re- f
l� 15, d05cohrrentc, terça- porque é claro que o sr. asc')mendando ao Chefe do Ea, as 1 �oras. Agente não tem obrigaçãoel;xecutivo a inclusão na ver- D. Pio de _l1-'rei tas nem pode fazer o serviçQ deba destinada à ilumina\�ão Nó dia 9 último trans- entrega. O fato, entretanto,1-- d· t' d b' Ve.u'de-,oe U.ffi TERRENO, com 440 metros de

i úiJlica a despesa de con- correu o aniversário natalí- es a cam;an o a. orreClmCl1- -.;::1
t

. .
, .

- frente por 300 de fundos, todo de vá.r-
suu'o com a

.

iluminação da cio de sua excia. revma. o
os e pl'e]UlZOS ao comerCIO,.

,

d' t
.

'L l' , zea, próprio para arrozeira, sito no Pocinho, mar2.em
praça da Igreja Matriz. Logo sr. dom Pio de FI'f'litas, ni- In us na e ao PUI) lCO em

d "-'1 IJ .. esquer a.ap6 j foi discutida e votada edoso e venerando bisLpo geraL eve, por consegulll-'-
']'f

.

t D'··· l:l
.

1 ,{ATAR, no local, com a propriétária srta. In,
a. indicação nr, 6f54, de au- diocesano de JoinrilJe, com e, a Ire "Oflfl teglOua, em

grid Lan,�e, ou nesta re.dar.a-o.tqr' do vereador sr. dr. Abe- jurisdição na paróqnja lonal. Florianópolis, providenciar o . '>h T
• Vianna, propondo o VOZ DE GASPAR,ainda provimento do cargo vag?" \;'ende-se noda movida a áe;ua, de 4 metros dep' 'I1tO do auxílio conce- que tardiament�t apfí\Senta

Sei:3 meses, ou mais, que J" - - ���=-- düimctrp, completa e em perfeÍ_o es-
·r1. 'T •

. ,

I I ) ai!:Üen!.[IHlO,"l, ha.stn.m. tudo par·" l'nla ser'"
.

p d '�,

l-" • . grfJa para aqms1- ao ZelOSO pro aao os mais "
'-

'_' ," ••. '. ,lana. re-ço e ocaslao.'�ç
-

() c instalaç[í,o de um reló- respeitosos votos de' saúcle Êste B o seu Jornal I Ver e tratar com o sr. Bonifácio Zendron, à Mar[;lO luminoso em suas torres. c felicidade, Assil1�tura:' Cr$ 50,00 I j gem Esquerda'J

---- ---�=

Eleitores Festa Joanina do C. A. TupiA exemplo dos anos anteriores, () C. A. Tupi farárealizar no dia 23 elo corrente a sua trad icional festa[canina, tendo por local o seu estádio, Em nossso próxi
mo número publicaremos o programa dessa alegre noüada,

A XVIvERSÁRI08
Fazem anos:

Pl'�sidenie Instituto Açúcar
e -Ucool. - Rio - D. F.

Tendo em vista aumento
salário mirumo e continua
eleracão custo vida, esta Cá,
mara encarece Voss/lncia ne
cessidade reajustamento preço
tonelada cana de açúcar nes
ta regvão de maneira venha
()ferecel' melhor compensação
PT'oçJ_u.to socrijicada e lrab«:
lhoso lavoura, aliás já
em fase sensiiel declinio. Ca
iO erse Lnstituio não atenda
justa reinindiçocõo lavoura e

indústria oçucareira qasp«.
renses eslariio infalivelmente
condenarias desaparecimento
com graves rejlexos economia
dêsie município. Agradecemos
seu breve e atencioso protuui
ciamenio para soluçõo mo.

menioso problema.
Cordiais stuulaçôes (as.)Ro

dolfo Günther - PresidenteCâ.
mflN Municipal Gaspar.

I)refeitura Municipal de Gaspar
EDITAL

TAXA DE CONSl RUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
ESTRADAS - 1°. SEMESTRE-

De ordem do Snr. Prefeito, torno público que nomês de junho andante, arrecada-se, na Tesouraria destaPr�feitura, o imposto acima mencionado, correspondenteao 1°. semestre do corrente exercício.
Os contribuintes que não sa tisfizerem seus pagamentos dentro do mês acima, podC'rão ainda fazê-lo nos me

de� (Je j�l1ho e agósto com a multa de 10 e 20%, respectivamente, sôbre o líquido .

Terminados os prazos em referência, serão extraídascertidões de dívida para a devida cobra;jça executiva.Prefeitura 1\1unicipal de Gaspar, em 1 . de junho de 1954.

José Albel'ici-Tesoureiro

�___,___ .._-----
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