
Praticamente concluído. o belo e confortável
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MAGNIFICA REALIZA{;AO DO

e i ICIO a re Bl .ura
. urncipa ��r!l�:fJ:lij3C�;i1��1L

, INAUGúRAÇAO »o DIA 15 DE AGOSTO PROXIJlr10 - A 'ILUAHNAÇAO DO JARDIM FRONTEIRO
Acha-se nos retoques finais com a sua extraordinária , 'TU '

"I' A FESTA DEo prédio da Municipalidade realização, que lhe assinala E ,S PEORO . . . _'ga�parense. Iniciado há cer- a criteriosa' e benemérita A data de 29 de junho, porque repousa na palavra SAO PEDRO
ca de um ano, já estaria administração, pode orgu- dedicada pela Igreja Cató- eterna do Divino Salvador: Amanhã os primeipronto não fossem algumas. lha r-se de ter cumprido ve·· lica à comemoração do mar- As portas do Inferno não pre-interrupções das obras em lha e máxima aspiração do tírio-dos Santos Apóstolos valecerão. ros festejosvirtud.: da falta de material, povo gasparense, qual fO�f: Pedro e Paulo, o primeiro, Hoje, decorridos quasi dois Com a afluência e anima-
ou por causa do freqüente a substituição do arcaico e crucificado, o segundo, dé- mil anos, a Igreja, sob a ção costumeiras, realiza-se
mau tempo, que tem, aliás, venerando pardieiro, que há 101ado, é dia santo de guar- chefia serena e segura do êste ano a tradicional festaprejudicado tôdas as cons- muito ameaçava cair, por um ia e, em Gaspar, paróquia venerando Papa Pio XII, en- de São Pedro, o querido patruções na 'cidade. Sito à edifício condigno com o pro: de São Pedro, feriado mu- frenta novo e terrível anti- droeiro de Gaspar.Praça Getúlio Vargas, mas gresso do Município e da ci- nicipal. Cristo cujos tentáculos mons- As novenas, muito ooneor
com a fachada principal vol- dade. Quaisquer outras Ia- É também o Dia do Papa truosos partem de Moscou e ridas, tiveram início dia 20tada 'para a rua CeI. Aris- lhas que porventura lhe se- pois, tendo, J esús entregue ameaçam envolver todo o e serão realizadas até o dia 28.tiliano Ramos, o edifício, já jam imputávr is não podem, d direção da Igreja Mili- orbe terrestre: A fúria do Lindos fogos de artifíciointeiramente acabado por fo- de modo algum, obscurecer tante-a Sua Igreja na terra, urso moscovita, porém, com serão queimados' na fachada.
ra, oferece lindo aspeto pe- a sua grande obra- o paço 11 São Pedro, foi êle o pri- o fazer mártires da Fé, aos da majestosa Matriz, à.las suas linhas' modernas e municipal, a maior obra pú- meiro Papa. milhares, eleva o prestígio noite do dia 28.sóbrias, estando. com razão, hlica .já realizada em nossa Desde então, para assem- da Santa Igreja, que; à se- Já amanhã, dia 27, have-
.} susci�a� os mais elogiosos t�rra, pela qua� Jú!io Sch- bro da História, sucederam- melhança dos primeiros tem- rá festejos populares noseomentàr 0"1 de to�os-gas- r�m se creder:Cla, �n�ontes- se ininterruptamente, até a pos, tem no eanguc dos seus fundos do salão Cristo-Rei,parenses � fora�te)r?s que tavelmente, a gratlda� de atualidade, mais de duas cen- filhos sacrificados, a sémen- e dia 29, após,a Missa soaH tran ::,ltam., A .nOlt�, da- to&�s o� gasp.arenses. 1::.. esse

tenas de papas, enquanto, ao te fértil de novos e multi- Iene, das 9, horas, serão reda a profusa iluminação ex- .realisação filias av+lta

qUaRo, ao dérredo» de Roma sur- plicados heróis. .iniciados, no mesmo local,terna, ainda se toma mais ío se 'sabe que está sendo ziram e tombaram reinados e No dia de São Pedro, pois, prolongando-se até a noite.belo e atraente. Um vitral atendida E'xclu.8ivam�nte com dinastias aparentemente mui- .1 cristandade levanta o co- São festeiros os srs. Lourepresent.ando a velh� c�sa os
� r��u:s os f�ancelros do to mais poderosos. ração ao Céu pedinds.a Deus ranço Mondíni, Vital' Jocyda Prefeitura, tambem ilu- Mü-mcIPIO, ainda bastante Só a rocha dr Pedro per- que proteja e guarde o nosso Rosa e Waldyr Zimrnermann,rr:inado p'etrieamer:t? à r:oite, m?defltos, pretendendo o pre- maneeeu e permanecerá in- Sumo Pastor e lhe dê forças e as sras. Otilia Pamj.lonada a nota de originalidade feito Schramm entregar Q destrutível e inabalável, a para cumprir a sua missão Mondini, Eduarda Lins eà fachada. sovêrno ao .s�u sucessor ,s�m despeito das cruéis e sacrossanta e sublime,' de Dolor�s dos Santos Krauss.Internamente, nos dois nenh_um. de{u;�t orçarr:entar�o. sanguinariaspersegu'ções dos condutor de todos os homenspavimentos, ri edifício é do- Nao �era de a�mIrar,pOls, seus inimigos de todos os para os seus eternos -des- Locais Brevestudo de amplas e confortá- que a mauguraçao da es-

tempos e de todos os lugares t.inos. l.

veis salas, muito bem are- plêndida obra, prevista para
'

P dH/\ I'TICO ELO decreto nr. 641, e.jadas e iluminadas pela9;) dia 15 de agôsto.seja pro- ESPEL\!}' POL 21 do corrente, [ficarão isen-múltiplas janelas com vidra- cedida com desusadas sole-
1O Diretório Munici- onde �ão arredou o pé.Cada tos do pagamento de multaças foscas e do tipo has- nidades, consoante programa

os contribuintes do impostoculante. Boas .instalações sa- que' está sendo organizado e pal .da lJDN, d.e 9'asp�r, qual a seu m�do; entremen-á d f b territorial que apresentaremnitárias e perfeito serviço de que publicaremos em tempo. reunir-se- nos pnmeiros las tes, o povo ica s�m sa er
.

I Ih
,.

'h' l.:d d suas declarações na Coletoriaazua corrente e potável são .
. ele ju o próximo para apon- o que a, na rean a e, emn

F J IOF M Iidatos ê

d· tid f' d Estadual até 3 L de julhooutros complementos do no- r.· uvena, . . .. tar os seus caru I atos a ve- .tôrno da ISCU I a igura o

d d vindouro. O mesmo decretovo prédio. Para maior con- Chegará a esta cidade, no reança, no pleito e 3 e ex-lobo mano
.' ., A

dê O PDC 1 fixou o mês de agosto paraforto dos 'que nele trabalha- próximo sábado, dia 3, dc outubro êste ano. - rea izara a sU,a dO PSP C· t d 1 o pagamento, sem multa, orem, haverá urr servico de julho, o rvmo, frei Juvenal -

, em s';1a conv�n- onv.enção. es a ua nos

d 1 1 d d d 23 ')4 25 primeiro semestre do men-cafezinho, que será prepa- Bonomini Sansão nosso pre- cão esta ua, rea iza a las próximos las ,""" e,

20
'

lt' h I de j Ih
.

d cionado imposto.rado numa secção adequada, zado conterrâneo, que', na 19 e u Imo, omo ogou e JU o, para orgamzar, e-

com tôdas as instalações exi- Igreja Matriz de São Pedro. a escolha dos srs. dr, Arã? finitivamente, a chapa de GANHOU ba:5ta�te a cigidas .[: eh higiene. rezará a sua Primeira Missa, Rebelo e Germano BeduschI, deputados à Câmara Fede- dade e, particularmente, o
No palácio municipal fun- O revmo viO'ário frei Roque o primeir"o para deputádo ral e Assembléia Legislativa. nosso pequeno jardim públicionarã0 as repartições do convida a t�dos os gaspa- federal e o seg':lndo para Gaspar ellvülfá representan- co ,com o nm�o-e moderno

Município, a· Câmara de renses para a recepção ao deputado estadual. Ambos te ao conclave. edifício da Municipalidade,Vereadores, cartório do Re- néo-sacerdote, que será fei- são nossos di�tintos e. pre- _ O deputado estadual ao fundo da parte principal.gist.ro Civil e Tabelionato e ta pelas 3 h3.da tarde do re- zados conterraneos resldé
...
r:- Cássio Medeiros, desgostoso Para maior realc.e noturno,a Coletoria Estadual, fican- ferido dia 3, defronte a Igreja, tes em �lu:nenau. � ParLl-

com a orientação do seu par- o prefeito Júlio Schrammdo, outroSsim, resp,rvadas as no alto do morro. A Sta. Mis- do não mdICou can<:hdato ao tido-o P"RP, de apóio in- providenciou a melhoria dadependências para os serviços sa, festiva e solene, será cele- Senado.. condicional ao govêrno do iluminação, faz�ndo i�stalarforenses da futura COmarca hrada às 9,30 horas do dia 4 - O corr:phcad� e, �e- Estado, abandonou-o, decla- iunto aos p.asselOs dIVe:SOSde Gaspar. buloso. a_ffmre �o�o Cohn, rando da tribuna da Assem- 'postes de CImento com hga-Esta é, em linhas gerais a Delegacia de Polícia de JomvIlle, terIa,SIdo «t�m- bléia que se filiava ao Par- cão subterrânea (da corrente).obra do prefeito Júlio Sch- Em st�bstituição ao sargen- pe�tade em copo dágua>�?' lido Democrata Cristão, co- Quarta-feira desta s�n:aní1,ramm, quP., ademais, soube lo Lúcio Fleck da Rosa, que POIS o, homem, ao que dIZ
mó de fato, já o fez. Conclui na 4a. pagmacompletá-la com o melhora- foi dispensado das funções de «A Nação», voltou para a

mento da iluminação do ia�- deleaado de Policia dêste mu- Secretaria da Viação, donde
dim público fronteiro, onde nic(oio, assumiu o espinhoso se afastara, aborrecido com

foram colocados diversos glo- car{/o, em caráter provisório, o governhodor. l\tlaS, é· pos-
f}

bos que, juntamente com os o nosso digno e prezado con- sível que amanhã algum �or-de> prédio da Prefeitura, cla- lerráneo sr. Vitório Zimmer- nal 5posi?ionista venha �lz�r "reiap:t bem o local. mann, designado por ato de 15 o contr:áno -

qu� o Cblm
I nosO Prefeito Júlio Schramm, de junho, do govêrnodo Estada., está firme em J omvllle, de,

.

A J)lADA Df� SEMANA
PERGUNTA CRETINA

Um geiulista para wn dutri�ta: . 1 1
• .

.

-Então vor:ê acha que o CUSlO de vwa su,nu mUlto
últimos três anos?,.. I

..

.

\

Direção: HELIO I·'ONTES
Gerência: CAm:.OS B. FON,:t'ES'

-

Ano II GASPAR (Santa Catarina)
• M --�:.a:

Sábado. 26 de Junho de 1954
·aàm

Núm. 4�
3Mb ?AMa." MMfQi'##*b#4 8+ ur &L

OBRA QUE ENGRANDECE A TERRA GASPARENSE
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Voz D·E GASPAR
"F i _.�� ��.$'i!JW,

III Industria Te:ktifGaspar 13, A.

M,�I�_�w��e���s���������26����\�
A produção é feita Par�o homem e não o horn�para a produção. (P.D.C,)

�

Registro Civil
Faço saber que pretendecasar-se: III

Ar��teu So�res e IreneWessun g, solteiros, na tUl'a'dêste Estado e resident�Snesta cidade. Ele, pintorSfilho de Hilário João Soare'e d. ,lVl�rgar.�da Soares. Ela�-lomést.ica, filha de AntôlJiúPedro e d. Rosa Wessling.Se alguém souber de alywnimpedimento, oponha-o naforma da Lei. '

Gaspar, em 24-6__:_1954Edmundo dos SanlolS
oficial do Registro Civil

Não deixe para. amanhã o
que pode fa'zer hoje,

Garanta o futuro de sua
Iamilia com uma, apólice de

Seguro de Vida
- da-

E CEREAIS - "À_ Equitativa"Varejo dos Estados Unidos do Brasil
_ Sociedade mUW3 de Seguros

de virt a,ENGARRAFADOH E DISTRIBUIDOR
_ .Agente neeia praça:

-

DA APRECIADA AGUARDENTE
_ Carlos B. Fontes

-

"5 CANAS "

ª "Rua Cei.' .ArírÓtíLíanCJ �amod�I i I: III 1IIII11I11mIllIllIJIIUIliIIIll! 1IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIllllllI iii uuuuu '1� (Edíficio Joanún)

Ba11CO In d ústria e. G0rrt8rcioSanta Cat8flfla S.A..

- Matriz: IrAJAf-
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935'

'T' 1 '

r' "INC()"
- - x - -

Endereço k 6vegra.; tCO,' .TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS 1\1AIS CAPITAL AUTORIZADO o-s 50.000. cce.oe,LINDAS PADRONAGENS
. I FUNDOS DE HESERVA CR $ 46.000,000,00PISOS PARA BANHEIROS, ROUPõES

I
..(Côres firmes) DEPOSITOS EM 30(4(1954 CR$ 880.889.533,90Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19 AGENCIAS ·NAS PIUNCIPAIS PRAÇAS DOEnd. 'I'elgr. "TEXTIL" � ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIOG A SPA R STA. CATARINA � 'DE JANEIRO E CURITIBA

&W:e"WMª!I®§!_ a;-_ª""�!,:!��/�i±G�W�,�_�r2. Taxas de Depósitos
Depósi tos à vista

"'.' �.. 2 :7c
Depósitos Limitados

.

Limite de Cr$ 500.000,00 . . . . . . . . .. 4 %
Limite de Cr$ 200.000,00 4,1/2%
Depósitos Populares
Limite de o-s 100.000,00

(Retiradas livres)
Depósitos ü. prazo fixo

.

Prazo mínimo de 6 meses 5,1/2 %
Prazo mínimo de l%meses 6%

. Depósitos de aviso prévio
Aviso de 60 dias. . . . . . . . . . . . . . . .. 4%
A viso de 90 dias .. . . . . . . . . . . . . . .. 4,1/2 %
Aviso de -120 dias

, , 5·%
-- CAPITALíZAÇAO SEMESTRAL-

Abra 'uma conta no "INCO" e pfJ.{ttw com cheq'ue

de

EMXIH Df HD6Ufl��

';-UftM em

AUX. TRAT. SiFILlS

agasalhe-se elegantemente com osmaravilhosos arti 2'OS da

ALOIS T. SCHMrrZ·
Venda e Consertos de Rádios

Acaba de receber Motores a gasolina para
fornecimento de luz

." IMPUREZAS DO SANGUE?

Não perca sua elegância
por causa do inverno: 5%

ALFAIATAR IA
GASPARENSE

de
Fernando Duchêne

(A mais antiga da' cidade)Confecção co.prichada de
Ternos sob medida
Preços convidativos
Rua Gasparinho, sln.e

GASPAR - S. C.

DII.'IJI"i!lIfII_.EEtMlD!I·AW_iIil",n"-*_IiIMMiW__reg. BI@tiftIQ}W*.#iiRfJbZlt� EM#4MMf6SiMid'iiM f'!fI '.........,.,. ...
)

,

CON1INUARA.O OFERTANDO SEU GRANDE E VARIADO SORTIMENTO COAI DESCONTOS RXCEPCIONAIS.BONIFICAÇÃO DE 15% NOS ARTIGOS COM PREÇO SUPERIOR A CR$ 11,90RETALHOS - BONIFICAÇAO DE 20,30 E 40%. '

PREVINA-SE CONTRA O FRIO, COMPRANDO AGORA NASC A S A S P):1� R N A M B U C A NAS .'
/

PREÇOS ALUCINANTESl-����Jt'" �t:-tt.

MAIOR DURABILIDADE =- PREÇOS MAIS BAIXOS - CORES INDESTRUTIVEIS

Filial em BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 563 _- Filial em JARAGUA - Rua Getulio Vargas, 184

C�t\SA BUERGER
Últimas novidades em casacos, tailers e blusas
recem-chegados do Rio e São Paulo, além

de lãs em metro, xadrez e lisas.

Casa Buer er
Rua 15 de Novembro, 505, bem no 'coração da

cidade
BLUlVI ENAU·_

e

1\1T "0' 1" 1· ã)Bicicletas da Conceituada J.V.larca u.oerlCKe \ alema
.

,

'Preços desde Cr$ 2.300,00
Rua Cel. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo
GASPAR ,STA. CATARINAIII! i imnuuuuuu ii1UIIIIIIIIIIUlIIIIIU I III 1111111111111 i I i; 111111111111111! 1.1: 'lt� � 11Il �uun

�

,

-

-

- .:ª MARIO VANZ(UIT�L\
·GA;:)jJAR _

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEFUNKEN"
.

'---------------------
Marmoraria - Serviço de Túmulos

Figueira - Gaspar
CLAúDIl\O CARDOSO

(Administrador do Cemitério Municipal'tJ) �",.
- xxx---

Executa com perfeição, critério e rapidez todo e qualquer serviço concernente ao ramo. Preçosdesde 500 cruzeiros.Suaves condições de pagamento.Dê preferência ao que é gsparense! Consul-te-nos sem compromisso. I

...

-

Rua Gel. Aristiliamo Ramos -

- x-

LOUÇAS FERRAGENS
Secção de A taca do e

-_ x-
IADQUIRÁ O SEU RADIO NA CASA ALOIS T. ISCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS IMELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇÕES

�-"'c"

ATENÇAO! Ainda durante o mês de Junho
..

\
.

. i� ..�,_·--·n
::.' .

•

são as qualidades

Casas .p
dos tecidos marca « OLHO» das

r ambucanas
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Prefeitura Municipal de Gaspar ;Ê��U��?t�a L�-"""""'U"----"""'---
TAXA DE CONSl�!Jçl(}EActNSERVAÇAO DE Rua Dr. Nereu Ramos sn, l. LAC'

.

T····. I.C·.10LESTRADAS - 1°. SEMESTRE Caixa Postal, 2 Telefone, '14 d "'_

De ordem do Snr. Prefeito, torno público cue no Gaspar - 'Sta, Catarina �
ês de j h

I'

�mes e jun o andante, arrecada-se" na Tesouraria desta Fazendas - Louças - Ferra- �

Prefeitura, o imposto acima mencionado, correspondente qen« - Armarinhoe -- Se.
ao 1°. semestre do corrente exercício. cos e Molhados -- EX1)01·. I

�s contribui�tes',�ue nã'Js��,;sfiz�rem seli"s pagap._:en- Caçã6 de Cereais. e A��w;1'" I�tos dentro do mes acima, poderão ainda faze-lo nos me- lente - Serrana c alinha, �
f:le� de julho � agôsto, co:n.a multa de 10 e 20%, respe- mentos -

ReVe1UZ('dorCSI"ctlvament�, sobre o Iíquido.
,

da Standard Oil Conl.lJa11,Y
Terminados os prazos em referência, serão extraidas Ias certidões de dívida para a devida cobrauça executiva. ============
PrefeituraMunicipal de Gaspar, em 1 . de junho do 1954

José Alberici�Tesoureiro Café Beduschi I

Ili--ii-* =msiiiiiii,r__a__Ii,-iii Giiwaiiiiii.,l'jiiiil *iii.ii:._=iiir__ee__i*4_ú_ii.ii.__lii4m!Wii!il!)_sC.:ii4:n;w__miím__A MiilMi_'Titi·._".ii=",ii=�·i:·c;.·iiiiih11iiAiii:l=;:;mEcm'í�m��-__ iiiii............,.iim.=:ii,"ii!"�*ée�it�\i-.!2,:_ii.iii:m.ii4�"1
-INDU'B'rRIA GE'RAI\!IGA de Sylvio -João Zilnlllerma11n�

Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel. nr. 11 Caixa Postal, 02
.

GASPAR _. STA. CATARINA ,

,;

_ ....._:J.... , ..�'-

Torneio do V ra Cruz E. C.
Comemorando a passagem I Tupí teve como adversário sim, no último instante da

do seu 10° aniversário de o conjunto da S. D. J uven- 'peleja, traidos pelo segundo
fUlldaçLO, o Vera Cruz E. C., tus, que foi abatido pelos tento. A equipe do Tup� a

da localida.de de .Testo Cen- :�a"parenses pela contagem presentou-se COIfl a se,1;mnte
traI, orgalllzou mteressante de 2 a O. A finalissima foi Iormaç'ío: Aldo, Walmor e

torneio de futeból, que con- decidida entre Tupi e Flores- Risco; Testa, Coti e Zeca;
tau com a .presença de vá- ta, de Rio do Testo. Ven-} Eri, Ninha, Sabão, Aloisio e

rios clubes da primeira e se· ciarn os «indios» por 1 a O Tuta.
'

gunda Divisões da L .13. F. O até faltarem cinco minutos Como vice-campeão do

Tupí fez-se representar por para o término da. pelea, Torneio, o time de Coti trou

ullla equipe mista de aspi- quando o zagueiro Risco inex- xe a Ts ça Angelo Schramm.!

rantes e titulares, já que plieavelmente «catou» uma Os gasparenses [oram al

alguns de seus joradores ha- bola com as mãos dentro vo de gentil acolhida por

viam sido dispensados pela da área penal. Convertida a parte dos dirigentes do Ve

direção técnica do clube, em .Ialta no gol de empate dos ra Cruz E. C., a cuja fren

virtude de contusões sofridas florestinos, passaram êstes te �e encontra a figura sim

etn partidas anteriores. PI'O- a assediar o reduto final dos I pática e amiga do sr. Ernes

cedido o clássico sorteio, o I gasparensei",- que foram, as- to Penzlin.
�---------------------

Dr.Cláuàio
Bedussln

Campenato Mundial de "Futehól
Escócia O

li)
Em Genebra: França 3 x

México 2
Dia 20 (Domingo)

Em Lugano: Itália 4 x

Bélgica 1
Em Berna: Suíça O x In

glaterra 2
Em Basiléia: Hungria 8 x

Alemanha 3
Em Genebra: Turquia 7 x

Coréia do Sul O

TECELAGEM
"T A N G A R A' "

de
Irmãos Santos, & Cia,'

Fábrica de Tecidos e Saem'
de Algodão

End. Telegr.: "Tonçará'
Rua Nereu Ramos

Gaspar Sta. Catarina

Foram os seguintes os re

sultados dos jogos da 3a. e ta.

rodadas pela oitava de final
da Copa do. Mundo:

Dia 19 (sábado)
Em Lausanne: Brasil 1 x

Iugoslávia 1 (escore êste que
ficou inalterado na prorro
gação de 30 minutos)
Em Zurique: Áustria 5 x

Tchecoslováquia O
Em Basiléia: Uruguai 7 x

Cirurgião-Dentista
Trabalho Esmertulo e Garan

tido
Preços Módi cos

Consultório:
Rua CeI. Aristiliano Bamos

TOSSES 1 BRONQUITES 7

VIDHO [RIOSDUDO
(SILVEIRA).

GRANDE TÓN',OP

Peleja decisiva para o Brasil
A maior atração dos jogos voritismo em favor dos hun

das quartas de finais, a se- garos, enquanto nós, brasi
rem realizados hoje e ama- leiros, acreditamos na vitó
.nhã, na Suíça, é, sem dúvi- da do nosso selecionado.
da, o choque entre Brasil x I A equipe brasileira devem

Hungria,' apontados pelos [armar com a seguinte consti
observadores como represcn-] ituição: Castilho, Pinheiro e

tantes da força máxima do I N. Santos; D. Santos, Bran
futeból mundial. Da parte I

dãosinho e Bauer, J ulinho.Di
dos europeus há maior Ia- di,Indio, Pinga e Maurinho. =============
------------------1

Irma tradição na Indústria n

de café. Sempre bom e pnTo
Aguardente de Cana:
VOVÔ e APERITIV O

. Satisfaz o. 'mais exigente
. entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São PauJo - Gaspar -

Santa Catarina

Farmácia
.

Santa . Cruz
(Fundada em i926)

Farmacêutico: ANFIL6QUIO NUNE� PIRES

.

Grande variedade de reméd ios e drogas - Avia Re
___:_ ceitas com pro ntidão e cUIdado .--

Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar

----------------

Vepde-se ma TJ�Rl�E��O, CO.fi 440 metros de
= .-frente por 3(}O de fundos, todo de vár

zea, próprio para arrozeira, sito no Pocinho, 'margem
esquerda.

TRATAH, no local, com D. proprietária srta. In
grid Lange, ou nesta redação,

Vende-se Roda movida a áiua, de 4 metros de

I
.. = diâ�lc:tro, completa e em perfei;o es-

tado, para uma serraria. .eço de ocasião.

I Ver e tratar com o sr. Bonifácio Zendron, à Mar-
I gem Esquerda."

'V d Em JoinviÜe, uma área de terra cultivada corn

en c- se .!()O.OO m-2., com ótima res id ênci.; benfe:ibrias,
. -==vaca;; leiteiras, cava lOS, et c. Existe pequerrâ pbn

te ção de arroz, sendo o terr-eno prõpr io para Cllt.,. cuf tu ra . PREÇO
DE OCASIAO.

Trat;ar ne:ôta cidade com Norber+o Scl.oss land, Rua Sâo Pedroc stn

TENHA ')�HUS UM

R fi D (O G .. f EMel! S fi !

Um rô d!o <A r ;'0 pede o' fin·
der os pr Jfcrêrd(l$ ;;.'" T;;·do
O familio. p.cSO'\'ÇI ,1 ll"r-.

blcrno Inondo "')1(, t : =

mais urr: r .,;.jio G;: �\t�)'
rnodêlo prOf�OICh�'l� :flt ;J:;'"
côo mu"Jk";, �()m incOrf'flO'
róvel scrOf,é"u(.,

•

.g-
MODfLo "'A-ln, - !kéJ; ��'I!)(c:::
de ond JS; ('!,.o","u tll",·"pdo·
nol, S vulvula: G'·Eç- 5 ,.t�f�;:5
diferentes: 41'�:Jo,,'�! r.-,lNel.

VHtiHA \In

os RÁDIOS

) .

Marca de Garantia
Composto de caseina
para pinturas em geral.
Cd'LA· A FRIO PARA MADEIRA

PRODUTOS DE QuALIDADE COMPROVADA

ALBEp'TO �FRITSCHE
Fabricar te :

I
�xa r Cf tal 3)·

..- - -

End. Tel. «Lacticol> '- 1,1RUA DR. NEREU RAMOS
GASPAR Sta. Catarina

Oficina Técnica "Bt "

ume
de J. J. :MULLER

Limpesas, Consêrtos e Reformas Gerais' em Mâqu'inas de

Escrever, Somar, Calcular e" Duplicadores

Rua 15 de Novembro, 1369 - BLUMENAU - pr)ne, 1542
Melhores infot'mações na redação deste jornal

l·EL.t[A� FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA"

Il
COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

_

CUMIEIRA
·�-��..g"i...am.�MM&.....mmma�

.----�--��--------�

Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos fé

, tijolos curvos para poços .

FAZ ENTRECAS :-rO LOCAL DA O 8RA, COM �
����.�=''''__'_''"?''�... �.'

�
..

' :���,.!D1C.���. ..........--_,.,._,._�._�.,..
�

g:*d5549';h'Nkilliil'L��1 --=��"';_;;.:.:���,.�_ n."�_" �;����;;UI.iI-�H
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DE (;ASPAltvoz

pA:�N��t��N�A�GAS p r e i i r a m a

Transportadora Wolfram L tdaMAT1tIZ: Blumenau-Alameda Duque de Caxias, 166, Fone 1379. - FILI�IS: Curi�Iba- Rua Joao Negr�o, 1683.; Fohe 242óEm São Paulo: Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96655- No RIO de .Ianeiro: Avenida Preso Vargas, 3440, Fone 431399 ..AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-20 andar
SERVIMOS BEIVI PARA SERVIR SEMPRE

�

� J Cámara Muuicipal de Gaspar V C�mpeonatoPELA BOGIEDADE_._ Voltou a rcunr-se. terça- JUSTIFICATIVA:- Con- mundial de futeh_

- - - -

. ..
feira última, a Câmara Mu- si��r�ndo que o vereador sr. Pelas segundas co!oca�tANIVERSARIOS -O ". Luiz Fran�m. dlgno nicipal de Gaspar,com a pre- Hilário dos Santos tem" fal- das chav.es 3, e. Ll, .Jogar:;- e competente secreiôrio da Pre sença de cinco vereadores, tado às sessões desta Cama- quarta-feIra. última as se

Fizeram an )s: .feitura Municipal. srs, Ho.íolío Günther, Nor- ra por tempo indeterminado, ções da Suiça x Itália elOntem-O próspero indus- Am?,nhã-1 pr�ndada sria. bel to.A. Koerich, Rodolfo. Sem qualquer j�stificat�va, Iemanha x Turqu;a, cui!
iriol sr. Willy Schosslan�, Cl�udla Mana, iilha �o a� I Schmitz, Carlos B. Fontes e apesar de advertido do rISCO re.mlta�os foram ?S 8egWresidente em Joinville: Geniil, grwul.tor sr: �{fredo Nlc�lall Arnoldo Krauss. de se,r�lhe cassado o manda��; tes: Suiça 4, Itá�la 1; A

. prestimoso. e 0a�alh.etresoo, -o I da sn-«=: em r-oço Lida e a�rovad� a ata da considerando que o proceur- manha t,
_ Tu�qUla 2. A�sr. Schossland e »asiomenie Grande. sessão anterior, fOI apresen monto do representante do essa decisão ficaram clas\relacionado na sua terra e em --O sr. José Gerôncio Pe- tado à Mesa um" requeri- PSD é de franco menosprê- ficados para as quartasGaspar, onde também tem pa- reira, hábil carpinieiro-cons- mento firmado pelos 'lepre- zo a êste Poder, corno tam- finais, o.ito _ paizes: Bra�rentes próximos. VOZ DE iruior; sentantes da UDN provo- bém ao mandato que o po Iugoslávia, Uruguai, AustriGASPAR se assocza, com -A exma. sra .d. Adele cando4ta perda do mandato vo lhe confiou; consideran- Hungria.Alemanha, Ingla!!prazer, às homenagens que lhe Duchêne, dtgna espõsa do nos- do vereador sr. Hilário dos do, ainda, que é dever dos ra e Stúça.foram tributadas pela signi- 80 conterrâneo sr. Fernando Santos, eleito pela legenda representantes desta Casa seficaliva ocorrência.

. Duchêne;. .. do PSD, por motivo de sua fazerem dignos da confiançaDia 21-0 vivaz e intel�- -O menino Clovls,.fllho do ausência injustificada às ses- e respeito do povo que osgente menino Luiz Carlos.ji- casal. Carlos-do Rut� Fontes,' sões daquela Casa. Requeri- investiu de tão elevadas fu�.lho do nosso amigo sr. Anlô- D.za 28-A qracwsa sria. da urgência para a discussão ções-é que se impõe a aplinio Schmilz e de sua espôsa R_egma S�ar, [ilha da exma. da matéria, foi a proposição cação desta medida de in-d. Érica Schmiiz, v�úva Siria Soar;
. pautada sob nr. 6/54 e ins- teira justiça.Fazem anos: -O nosso velho amiqo sr. crita na ordem do dia para S.S.,em 22 de j unho de 1954Hoie+A exma. sra. d. Ce- dr. Pr?l�sio Leal Filho, cul�o votação. Por três votos con- Carlos B. Font{3s, o autor»cília Schramm, viúva do sou- e projicienie advogado em Rio lra um (vot . vencido do LOCAIS... (Conclusã.o)doso ex-prefeito Leopo�do Sch- do Sul.

"
vereador sr. Arnoldo Kr-uss), ,à noite, foram acesas pelaramm e dama de acrisoiadas � todos, os parabéns dês- foi o requerimento aprovado, primeira vez as lâmpadas do»irludes; te Jornal. determinando, então, o sr. novo sistema, que, junta-I

A União Democrática NacionaI I Presidente que a secretaria mente com as da fachadaexpedisse o competente edi- da Prefeitura, e outras mais,tal de chamamento do ve- emprestaram ao local aspetoreador representado. diferente, muito tt.jonito e aE o seguinte o texto do traem e. E pena somente-erequerimento nr. 6/54, que. isto nãg podemos "deixar de
propõe a cassação do �,a�- dizer-que os globos util�za· Cine São Pedrodato do' vereador sr. Hilário dos sôbre os postes sejam H" 8 h0Je, as S.dos Santos: pequenos demais. Acredita-], A BARREIRAmos que o sr. Prefeito, re- Beiie Davis, Paul Municonhecendo êste senão, colo- Margaret Lindsav,

,cará, oportunamente, globos 'Um zrande filme de mUimaiores para melhor perfei- La íl;ção� Cens.: Até 14 ano'çã" do conjunto, que, mesmo Preço: Cr$ 6,00assim, já merece o nosso e10-
Aio e o de todos os gaspa- L(âa êsie semanário

Assirudure: Cr$ 50,00

'-

Dl versões
Mogk

Amanhã. às 3,?O e 8
Iniciando a exibição di

afamados filmes da Metro,
seu cinema apresenta a grat
diosa produção em tecnico\OI
CANTANDO NA CHUV
Com Gene Kelly Donald (
connor e Debbie Reinolds,

O maior musical do anl

Aguardem: -:- PANDORA
O CONVITE e A PONT
DE WATERLOO.

3 grandes Iilmes-da Melrl
---00,---

Cine

apresenta como candidato ii Câmara Federal, peloVale do Jtajaí, o esclarecido cidadão HERCILIO
DEEKE, que, como Prefeito de Bltrrneriau , já de
monstrou a sua notável capacidade administrati
va e o seu. valor de homem público.

Para a deputação estadual, .08 gasparenses de
verão sufragar o nome do seu prestimoso e inte
ligente corrterr'ânec. WALnEMAR BEDUSCHf, que,Ievado à Assembléia Legislativa, irá batalhar pe- <Exmo. Sr. Presidente:los Irrterêsses do seu torrão natal. Os vereadores que o pre-Gasparense! Êsses dois nomes merecem o teu sente subscrevem, requeremvoto. HERClLIO DEEKE na Câmara dos Depu tr dos. a V. Excia., ouvida a Casa,e o nosso popular � 'estdrnado MARZINHO,�a As- seja decretada a perda dosembléia do Estado-e-para a nossa terra possuir mandato do vereador sr.i dignos e eficientes represerrtarrtes.

I
Hilário dos Santos, de acôr-
d disnosi d renses .

.

o com> as isposições o �__:___' _;____ ' -IIICorrespondência .(:airâ? Salário-mínimo? art, 25 'do Regimento Inter- Camara dos Vereádores do Município de Gaspar.;: Em VIrtude de um mrmdudODo Departamento Esta- de segurauça, foi liminarmelltt' no desta Câmara e art. 31dual de Estatística recebe- determinada a suspeuslic, pf>lo da Leí Orgânica dos Munimos um interes3ante ápa-' Supremo 'l'ribunal F@der�l, .

da cípios, atendendo ao fato denhado quantitativo organi- ?xecnção do d�er�to que. 1�)8tJtU que a aúsência, JJor mais de.' . lU OS novos UiveIS sal·anals t:'IlI' .zado pel<: sr. GlOvan�!. P. t'ldo o .P>1is, a vigorarem a par-
dOIS anos, do referido ve-Faraco, sobre os estranJelros tir de 10. de julho proxillJo reador às sessões desta Ca-'existentes em Iode julho Desse modo, ate' o julgamelltc. sa, não encontra justificativa.de 1950 noiS Estados de San- definitivo do mandado, qne se- Ol,ltrossim, requerem sejata Catarina, S. Paulo, Rio ra pf.'sterior -.a referid� data, 0>< expedido· por essa PresidênGrande do Sul, Paraná e

salaqüs contmnar1i,o Inaltf\rado'. cia o cQmpetente edital deM ato Grosso. Agradecemos Iene (nesta cidade, dia 4 de chamamento do vereador dea oferta reservando-a para julho, na Igreja Matriz) do nu�ciado, afim de que lheoportuna publicação. revmo. frei Juvenal Bonomi- seja assegurada plena defesa-Recebemos convite pa- ni Sansão, franciscano, nos- contra a presente represen-,-'ra as cerimônias da ordena- !:'o distinto cont'errâneo. Gra- tação. '

çfío sacerdotal (em' Petrópo- tos ao convite, congratula- S.S.,�m 22 dejunho de 1954hs,dia Iode julho, lla Igre- _mo:..nos respeitosamentecom o (ass.) Carlos B. Fontes, Ro-.la do Sagrado Coração de novo ministro de Deus e com dolfo Giinther, Rodolfo A.SchJesus) e Primeira Missa So- seus venturosos progenitores! mitz., Norberto A. Koerich
,

Edital de Chamamento do Vereador
Sr .. HilárIo dos Santos

Pelo presente edital convida-se o sr. Hilário �os
Santos, vereador à Câmara' Municipal de ,Gaspar, �leJl,Opela legenda do Partiçlo Social Democrático, a vHd;'fender-se perante esta Presidência� pelo' fat.o de. naOter comparecido às sessões desta. Câmara por mll,l� de
dois periodos legislativos sem apresentar justific[1t.l�a,
para efeito do eG.sposto no art. ,31 da Lei Orgânica
dos Municípios.

Dec'orrido o praz') de quinze dias, a contar da
data da pU91icação do presente .edital, se� que. Õ ,CI;tado vereador se defenda na forma da leI, aprecIara
Câmara, à sua revelia, o motivo da sua ausên��ia injus·
tifjcada, para então considerar a perda do seu mandato,

S. S. da C. M_ de Gaspar, em 22 de jünlÍo de 1954,
. f/odo(fo Gü;üher-Presidente __

.
.

1C ASA JULIO SCHRAMM oferece para pronta entrega a preços ao alcance de �odos:!Ferragens em geral·-Liquidificadores-Desnaiadeiras-Espingardas-Fogões Econômicos-Lustres, diversos tipos-Baterias «Delco»-Biclclela� ,
Rádios da. afama_d;t .

marca «Ph�llips»-Lampeõer; «AI�d�m»-Despertadore,s-!Vláquinas fofográ�ícas-�Filmes«1nsco» e <t: Gevaerd»-1-rti.gos p�ast:�s I
-Malertal samtarw-Enceradelras «j11acstar», garantzdas por 2 anos-Maqz�mas de costura« hgorellp, garantIdas por t5 anos-Cr�statS-Plrex III Visite sem cOIIlpromissq a GASA JULIO SCHRAMM e nela faç!i a sua compra que será bem atenJlido.·

.-
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