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GerênciaHÉLIO I"ONTES

Ano II GASPAR, (8.anta Catarina) -::. Sábado, 3 de Julho de 1954 Nú D. 4;)
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Recuperou a festa de S. Pedro; ··êste ano,

a afluência e animação do passado�!��:srr���:;�;e��
_----,--.

-

..

. "

Desusado nun Ler)

de forasteiros Máxima ordem e harmonia no ttanscurso dos festejos Estímulo para 1')5'5.

A�fesla de São Pedro Apóstolo, de Gaspar, era miiin. acesso fácil aos peregrinos à lçreia (ainda .. /--_.
-----�--•.�,.,.,.

considerada, �!l. t,ttle do Itajaí �'. quiçá" em �odo o Estado, missa cantada foi assistida por milf:[ares de fiéis �l��m;U� L '
·

I1ma�das mais l1npor�antes. Imcwdr;t hrt �als;de 50 anos, per?o,tu!,am o espaçoso templo); e a àeficiênâa dos joods de -oeaIS Breves
n� seçalo p�ssado, vem sendo realizada mfallV�lmente, no art�tLCw queima�os na véspera da festa, à notie, no dUo da A ' .

d�a 29 de J,!�ho, an� a ano, em louvo� do grande e que- majestosa lI.falnz.· A primeira falha foi iotolmenie ineniia- '

PRAGA de nl',m18,:3

ndo padroelro da ferra qasparense - Sao Pedro Apostolo. »el, lendo decorrido do mau tempo que fez ini
soltos pelas ruas Já c idar' I)

êleb d l 'i t
' I..

'o erromper f 1·
..

Tornou-se ce e re uran e truu o empo graças a enorme ()f equ.'enienienie os trabalhos' a segunda po'rem er j'
. parece, e ismente, ter 8H. 'e)

di I ii
.

D
.

d
' .

, " a acimen- id A

m;�s� e PtOV� que ae l! ,par LClpavad, le quasdz
to

f
os 0tS �w- te reparôsei: mais alquus cruzeiros gastos em bP.[os fogos conttI a. o menos, r). to-'

�ltll!;OS ca:Zatmfenses dNn fwmt ,g"an
es coas e dora� ,�tros, pro,!o�cwnariam maqnij ico espetáculo noturno tend� por cf,an.� atQsdPorcods-ols

m LIdores
atratuOS pe a ama, os es .etos, ou por pura etoçao ao cenario a silhuetq soberba da nossa Matriz tal requen a ores os OgI L OU

am.ado Apóstolo detentor das chaves do Céu. Com o decor- fez em anos anleriores. E é precíso conservar' e

como s.� ros públicos, não há o ql e

ri t t' l f I f' d . d b ·ih l'
" .. \

.

' se poss I 1< '

.

I r'

rer':lt?s anost, en:e
an o, a les

a
� 0dl p'e� en o. o seu. r [ _o, ve, unprunir ainda maior e'splendor a essas maniiesiações

rec �mar, pOIS evaram um

e 11 unamen e, so vez ou otura, a quina nuuor arumaçao. �exterwres, que dão fama à festa atraindo injoli I t sumiço em regra. E Já ela

E d
' .

.ve men e,tA'

sie ano, porem, a festa surpreendeti agradàvel- ca a ano, maíor numero de jorastciros. empoo ate-ontem, r orem,

f!le�l'.e os antigos moradores de' Gaspar, pois voltou", a .

ad- Este ano ficou sobejamente demonstrado que Gasl andava
um cavalo g�z .ll1d?,

qmru' - em grande parte, pelo. menos - a concorrencia e par pode restaurar (e deve) a sua máxima e lradici _

solto, u�n .�om passeio I?C a

ani,mação dos tempos passados, que. pareciam desaparecidas- [esta, fazendo-a . reviver nos moldes do passado eClOc�� Cel. Ar�silhaito. O qrau. .1-

para sempre. »aniaqern, pois em ordem e tranquilidade, o que �em sem- pede relinchava alegren eIlt�,

,

Na vésperá da festa, d!a 28,· ao. anoitecer, já se pre aco�tee�a, anliqtunenie. Queremos crer que o revmo.
a vontade, tre�ando .11'-'.9 ��1-

notava grande nume.ro de jorasleiro» na cidade. padre vlgdrw, sempre lã') esforçado e os srs. festeiros po- çaddas, posta
..
rido-se ati l' ?J-

D' 29 j d
"

' ,. A'

' sa o no melO da rua ()u li S

"ta . , tie« e cedo, o monimenlo aumenloii ex- ra o proximo ano, ante o êxito da festa dêsle ano sím- f' t 1 d N-
.

�
�

.

lraordinà/'iamenle com a chegada de dezenas de »eiculos lan-se animados e diposios a promover a revisão' e ��elho- 01 a roTPe a
o', ao vos OD:!

d
.... .

h l do i O -ia d ,I" d d
.

resto. ornara que os equ.

�� ",:UluE�pwS Vtt�l�t os, ,ra4en o ldn.�d�e/'as fdes$o�s. ir�n.-.I.�,}o tprogr.�'!Ja aJ �mb
e riPo

erem Pbroporcwnar a lodos nos (e caninos) sio·i{m \J 1:- om

;, �'w .·�o, ttao ·coges urríou graças fi me l; a prolXl €nGUJt ,ela ne- llf!llJ .

es _a' Q(,u.w(:J� maZ8, DnL, q, com astf,lnteh atr..(lções ,e I d " o.,
.

',�. ,

k{/í.acia de Polícia proibindo o estacionament@de'quaisquerdíVerLzmentos.lst()-e"lIma ,prop(f,ganda antecipada' "(um exerdnp
O' os· :su�nOti, c� i L_W....,

ca 'd' t h' t' I'
.

S- L
. G mês no m:n' ) be J "i

•

t
.

h' d
..

e Ü's' outros seus 11' aao.3,

,rro�. nQ rec o en re a wrarm ao UtZ e a praça. e,;-'
-. lmo, m t:l a e m enswa, a' e atra�r "\,llha- ,

f ..

lulio,,;,vargas (proxiritidades do 'reânl_:o da jesta.) Assim, os res. de eslranholr, com o que; afinal, lucrará a próprza Í- que « eram o ora» a t,(mp,.J.

tl�ieulb� ficaram postados em enormes filas, ao longo das grela, aliás tão neces$itada de recursos financeiros em v.i.s- PIORES que os a{lim�is nã.) os

riiM net. Aristiliano e São Pedro e junto ao Ja,)dim púLJlico. lo. das gran�i�sa�, obr?s e�ternas a quese ,?balançou o nosso ��:!;�:1�:t::��1�<! cb:�; :lf§, �
•_

As fes.fas tiveram inícío domingo, pela manhã, no.Nrluoso._e dmaml,co parOIJO, o revmo. frel Roque. A í fica João. Quárta e quinta-feira, � noit"

, I d
a sunest E d l d l ,/ d

c '·rtas zonas-cenfrais da cid .. de f -

,

tQCa .. ,e costume,' prosseguiram segunda, à noite e, final- :1' ao. , e nossa par e, a mo es a OJ erta estas co ran bambarJeatlas (êste é o "'ena> )

mente, reiniciadas dia 29, ap6s a. mis.Ya (cantada) das 9
tunas para a propaganda a que nos. rejerimos, em tempo de tal maneira que �e parel:a el-

h
porl

a:1rdecer, Isto é errado. Há ;:nesn o

:ora�, pr610ngararn-'se até as primeiras horas da noite do o
ano.

'

uma portaria da Secção d .. t:.rmcs,

referido dia, sempre na maior animação e na mais louva-!
em Fpc.iis., que o Diário Ofic'al pn-

l d h

bJ'ica diàrialUente, em cada nfs (;e

V� or em e armonia. Não soubemos de um só fato que
junho, proibindo em todo o ES"ado a

Itvessé empanado o brilho das comemorações da grande daf.a. CHEGA HOJE O· REVMO, l_1-'REI venda de bombas a menores cá sra

•

>
,

queima na via pública. M' s is::o

r
A renda dos festejos, como. seria de esperar, foi JOVEN'Al O F M Sera� festl'vamen nu, c'\ áditntou porque de' 1 niL-

comp'en d li ,I. d 'i' D' l
'

.J, .• 1
"

-
.

'

-

guém tO!Dll conhe"im' nto, r:e lUa-

sa ora, u rapas.'5an. o a cem mt· cruzezros. wu ga- t b"d d t
ne"raque só a poHcia, agin,'i) emn

r.�m{;s O resultado lij:uido, na proxima edição.'
.

e rece ,] o o novo saeer' o e gasparense energia,podel'árepriinir.êsseó rev01•

D· di" c'onfor.v-Íe vI·mor' notician- do de represent.ações teatraIS
tantes atentados ao sossêgo e inh·

,

uas COUI,$, apenas, e amenlar: prtmeiro. o es- lU P "' gridade públicos, Fica a nob con o

lado. das obras da nb,va escadaria de pedrf!s. que não per- do, chegará hoje a Gaspar e belos cânticos. Entrada lembrete para o proximo ano. que o

." O revm0. hadre frei Juvenal franca.
bombardeio dêste já paSliOU, feliz-

-----�-----------.,;__-------

l'
O d'

mente •••

Bonomini ,Sansão O. F. M., novo e ltosO ministro

I.
nosso distJnto e piedo!'3o con- do S�nhor é filho do esti- A ENTREGA d0S telr

n st Itu tos, terrâneo, que dia. -10 do cor- mado casal Pedro Anselmo gramas, assunto do qU3 nos

Depois do sàlário mínimo, menos lrahalham são, em ge- rente, na 6idade de. Pe'tró-' Sansão - d. Adelaide Bonomi- oucupáramos recenterrentc,

vem t d
' .

'd POII'S, est·ad:o do Rl'O" de Ja- ni Sansão, residentes'em Gas voltou a fazer-se normal-

. agera o aumen o. as con- rav, os mats protegl os e en·

lribuições aos Institutos de dinheirados. neiro, récebeu· ordens sacras parinho.
. ,.

mente. Após reiterados pc-.

Previdência, para patrõeS e O «pai' dos pobres»,se qui- da.s mãos do"'exmo: e rexmo. VOZ DE, GASPAR, nes.,. did<:)s do zeloso agente da

empregados sôbre os $al�rios zes-se realmente, ser tal; antes D. Manuel "Pedro.da Cunhá te registo, saúda afetuosa- estação local, sr. José Cu

aêst€!l.
.

de descer as iscQ,dds do Ca- Cintr�, biJpo 'daquela dioce- mente o revmo. fre! Juve- hha, a I?iretoria Rc;;iond

. ?,: govêrno, �o que· parece, lele (para lá não mais voltar), se. . I
nal com os mais, sinceros dos Correios e TelérD.g�'afc',

esta com mania' de a,umentos, proporia ao Congresso,' senão Os .... católicos" gasparenses
votoa de bôas-vindas" a esta �a capital do EstadG, pre

t���los e lais, que acdbarão li- a extinção, pelo menos a re- preparam .concorrida e festi- terra que é sua. e que or- encheu o cargo. vago, di')

qutdando as últimas reservas forma substancial dos Insti- va recepção ao née-sacerdo- gulhosamente o recebe. Concluí na 4a. pagÍl a

dr; resistência da:� cla;sses pro- hdos, por éle mesmo criádos, te, que terá lug�r pelas' 3

dutoras. Muito pior -é a situ- preverândo, assim� o dia em hora:; da tarde de hoje, de

�?ã.o do proletariado cujas que os ,ditos (ou malditos?), fronte à 19réja Matriz no

di}1cfJldades agravar-'M-ão ao muito antes das saúvas, aca- alto do morro;- Fará uso da

exiremo ante êsse noro e de- barão com o Brasil. Isso, palavra Um congreegado ma

$mnan� corle nos seus salários. porém, não chega a inte- nano.

Mas, é preciso enriquece r ressar o risonho velhinbo, que, Amanhã ..às 9,30 horas,

sempre mais os insaciaveis uma vez de volta ao.<; seus em :;ua terr� natal, frei Ju

�n�litutos; Já tão ricos e po- pagos, busca;� inspirar-se, venal celebrará a sua pri-

�r.osos, mesmo com o"sacri- com bastante «sombra e água meira Santa Missa, que V�rá

h�.r� d.o operário e de suafa- fresca na lição do �pres moi, caráter solene. Ás· 7 horas

1I'Hh�, cada tlez mai� pobres, Je déluge, do dissoluto Luiz da noite no Salão Cristo-Rei

fGJrllntos e sofredores.' XIV, para l,iDer regaladamen- ser-Ihe-á prestada uma ho-

lYesle pq,í� � assim: Os que te· os seus últimos dias. . 'menagem especial, constan-

Pai ... dos

.....

'Será realizada "no próxi- realizada nE'sta ciJa,k, f( i

mo sábado, dia 10 de julho ,reorganizado o Dir,:t 1'1)

as 14,30 horàíf, no cine ú- Municipal do rn.r\i( (} J. �

nião, a Convenção Munici- Representação PopIlLiT, L

paI da UON pJra a esco-I cando assim con:;,,: ti i, :

lha dos candidatos à Cama- Pr( 'Jidente, Vitórid J I:, I

ra �os Vereadores de Gas- Muller; Vice, F,r. ir .i)

par,
Gabriel Melato; SL�i'(' ,u iI )

_' No dia 10. da julho p. Afonso Sohvntz; V 'g .ii.

passado, em convenção r�a- Davi Vi1ilatti, Joilo �·.. ·Ji u(,

ConcLui na 4a. págiua
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VOZ nl: GASPAIt -
.... �-- .

Também o
. Uruguai despediu-se daTrab�j��t;;�:��t�t�aran_ Copa do Mundo, de 54,Preços Módicos

Consultóri?: . .

<: Enfrentando, quarta-fei:a tri?tico,. ameaçaram que�r�r conqu!sta do bi-campeonato da Alemnaha sôbre a Atistr�

Rua CeI. Aristiliano Ramos
'última, .a poJerosa seleçao o poderio da representação mundíal de futebol. Essa. pela elevada conta.rem de:

t-!!:!!>:'<......�. • 4
= � --.=

da Hungria os uruguaios ti- húngara, chegando ao final 'sensacional pelêja, ao con- 6 n 2. terá lugar amanhã, el1
TECEL,AG �M veram a mesma. sorte, dos dos 90 minutos com igual- trário �o. que svcedeu com Berna, a finalíssima da C�pa ,

"T A N G A �,� A' " seus vizinhos oontinentais - os dade no macador: 2 a �,de- os brasileiros, transcorreu em do mundo de 1954 entre (,

de brasileiros, sendo inapelàvel- pois' de estarem perdendo ambiente de elevado índice representações da Hungriae
irmãos Santos, & C�a. mente batidos pelos magia- por 2 a O. Na prorrogação, técnico e disciplinar, graças, Alemanha, enquanto Uruguai

'FáblflCo. de Tecidos e Sacos res, após a prorrogação de porém, os magiares .cons_e- naturalmente, ao trabalho e' Autria disputarão a tercei.
de Algodão 30 minutos, pelo escore de guiram- vazar a 'cidadela de perfeito do árbitro. ra colocacão na pelêja qUê

End. Teleqr.: "Tangará' 4 a 2. 01;\ defensores da "ce- Máspoli por mais duas vezes,
, travarão" também amanhl'

Rua Ncreu Ramos leste", ussando de sua extra- aniquilando 'por completo as Em vista dêste r.esultado na. Basiléia. !
Gaspar Sta. Catarlna ordinária fibra e espírito pa- pretensões dos uruguaios à e da surpreendente vitória, '

---001---

HUNGRIA '"4 <' X BRASIl�

'Dr.C1áuclio
B8duschi

.',

•

2
\,

VI

TEfiHIl MIlIS UM
RnDIO C-E EM CIS!! Sob intensa expectativa de 4 a 2. Djalma Santos generação ,9.9 espetáculo, saiudos _.-brasi�ei�os, realizo�-sii (de pênalti) e .Julinho �a.r- il�ó.'''afi,:' ..�gitação por êl.domingo último, na capital caram os gols do Brasil. A criada. "

.

_,

suíça, o esperado encontro arbitragem do encontró es-
'

,A seieção do Brasil formou
entre as seleções do Brasi1 teve a cargo do juiz inglês corri: Castilho, Pinheiro e'N.

, e da Hungria, pelo v Cam- Mr, Ellys, que primou pela .Santós; D: Santos, Brandãs, ,

peonato Mundial de Futebol. tolerância é parcialidadade zinho e Bauer: Julinho, Didi '

Pondo em evidencia a sua em favor da representação Índio, HUITlberto e Mauri�ho:caracterlstioa de jogo rápido européia. A peleja foi pen- :' Ainda desta feita não coa- ,

e agressivo, os magiares sur- tilhada de incidentes, que seguiram 08 brasileiros prspr�ederam aos brasileios com culminaram com' agressões 'a y.l;I.r que em nosso país se
dois tentos relampagos, aos socos e garrafadas no: ves- pratica o melhor futebol de3. e 8 minutos da etapa ini- tiário dos jogadores. mundo, como diz a crônica,
cial, o que lhes garantiu o O àrbitro mister EllY8, o Ialada e escrita do Ri ... "
triunfo pela contagem final maior responsável pela. de- São Paulo.

{
,

Iof
,

,
I,

Um ró dio �6 r,ôo pode oten·
der ai PI Acrê'1ciCl$ dr- tõdo
(() fomilio. RS$olva C1 péO'
lblerno k.ondo poro ccso
mois urr, rôdi" G·E, tst;,
modêlo pro�'Ofciur\o r�c'ap· '

I;ÓO mU'1ciiC::, :om incompa·
róvol sorori<!""dQ.

'�
IMooho II'<A·2:1$ - D'JOl !c';xes
<de O"ÓJS; c1,;of!ce exa,pcio
fiai; 5 v.:./vvbs G·E; 5 <e8res
dilarf:ntes; eI<9:Jonlr:l r..óve/.

VENHA VER

OS RÁDIOS - r!�· . ..:�l.;,�iÀ.�4;;,.., - ,;rA;;;i�

Posto ·She·ll

....

-

ALFAIATARIA
GASPARENSE

de
. "

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

Ternos sob medida.
Preços convidativos
Rua, Gasparinho, s [n.o

GASPAR '_ S. C.

, ,

"RUA GEL. ARIST. RAMOS - G A SPA RGasolina e O'leo II!'Lavação e Lubrificação de autos e caminhõesBaterias "GOOD-YEAR" _' fJ', '

,

-

Bicicletas "MARATHON"ATENDE DIA E NOI'l'E

IH 19521

Café Beduschi -
_

lndcstria Textil Gaspar S, A,TICOL Uma tradição na Indústria
de café. Sempre bom e puro
Aguardente, de Cana:
VOVô e APERITIVO

Satisfaz o mais exigente
entendedor

I Fabricante:
, AtJGUSTO BEDUSCHI
Rua São Paulo -' Gaspar -

Santa Catarina

L
;TECIDOS P'l!JLIJUUUS DE ALGODAO

�---:-X-_TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS''LINDAS PADRONAGENSPISOS PARA BANllEÍROS, ROUPõES,

(Gõree fir:mesJ
Rua São Josê 's/n.o Caixa Postal, 19End. 'Telgr. "TEXTIL"

'

G A SPA R SrA. CATARINA

Marca de Garantia
Composto de easeina
para pinturas em geral.
COLA A FRIO PARA MADEIRA

,PRODUTOS DE QúALJD.4DE COMPROVADA

I
II

Fabricante:
ALBEBTO FRITSCHE

TOSSES 1 I.ONQU1m,

VI QUO' CREOSOT IDO
(S'LVII.A) ,

"

G'�AND-E TÔNIOO

�---
Caixa. postal, 30 End. Ter. e Lacticol>

RUA.]>R. NEREU RAMOS
.

i_ GASPAR
, 'St._a. Catanna!i§a &ti*" Leia a «

'

V O Z DE -G A SP A R :. o seu Jornal

ADQUIRA O S�U RADiQ NA CASA ALOIS T.SCHMITZ _' AS MELHORES MARCAS E OS
_ MELHORES PREÇOS EM>S,UAVES CONDIÇÕES"

, .

CASA PAULO
WEHMUTH Ltda

Oficina Técnica "Blume"
de J. J. MüLLER

Limpesas, Consertos e Reformas�Gerais em Máquinas deEscrever, Somar, Calcular e Duplícadores
Rua Dr. Nereu Ramos sino
Caixa Postal, 2 Telefone, 14
Gaspar - Sta. Catarina Rua 15 de Novembro, 1369 - BLUMENAU - Fane, 1542Fazendas - Louças - Ferra- Melhores informações na redllção ,deste jornal ,gens - Armarinno« - Se,

Farma'cia Santa Cruzcoe e Molhados -- Expo'f'-
iaçáo-àe Cereais e Ag1t(J,r� " (Fundada em 1926)dente __ Serraria G (tlinl�l" Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES PIRESmenioe - Re1)e1Uledore.� I �rande variedade de re�éd ios e drogas - Avia Re-
da Standard Gil CO'lnpany

__ ceitas com p.rontidão e cuidado _

Marmoraria' - Serviço de Túmulos
Figueira - Gaspar

CLAúDINO CARDOSO
(Administrador do Cemitério Municipal

--x x x
Executa com perfeição, critério. e rapidez todo e qualquer serviço. concernente ao ramo. Preçosdesde 500' oruzeiros.Suaves condições de pagamento.Dê 'preferência ao. que é gspar�nse!, -Consulte-nos sem compromisso.

Leia êsle semanério
Assirudura: Cr$ 50,00 Edifício próprio _ Praça Getúlio Vargas - Gaspar
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INDU'SrnIA GERAMIGA de Sy)vio. João .ZimHl�rmann i.

. Rua Prefeito Leopoldo Scht'amm sino. - Tel. nL 1.1 CaIxa. Postal,;)�
.') �I

• "T�""p� GASPAR - STA. CATARINA . mi
'I 'l;����. ;R�����AS, COLÓNIAL PAULISTA. Tijolos "comun�Íi�1����:,:�;,;::;sp�;o!OdOS �s tipos 'II
Il COLON��L PORT�::�: TELHAS PARA "FAZ ENTREGAS ��JI���L�=:�: II

, --!!±:, .,

":;. Verba ()
A 'ministração geaI

Verba 1
Ex. e Fiscal. Financ.

Verba 2

Sego Púbica e A. Social
-

.

'Verba 3
Educação públit:a

Verba 4
Saúde ·pública

Verba .5
Fomento

Verba 6
Serviços industriais

'Verba 8
. 'Serv, de Dtil. Públ.

Verba 9·
Encargos diversos

p�Jra Muni�al de _Gasp� Registro Civil Programa dOd1e·' Congresso Mariano
-=- F�ço 'saber

'c

que pretendem Joinvile
.

Balancete da Recsi ta e Despesa Orcarnen- casar-se: Dia 15 de Julho
tária referente ao mez de maio de 1954 Francisco Haendcken' e As 7,30 horas, Missa cem

(]i'digo Receita Orçamentária '.
Receiia .»

A

Ilza Margarida Kuhn, sol- Comunhão dos Congressistaso Anterior Do mes Total teiros e nat�r.âü dêste.E,�ta- -Catedral; 13,30 hs., Sessão
RECEItA,ORDINARTA do. Ele, militar, residente de Estudos - Liga de 80'
Tributária neste município, filho de Bo- ciedades: 1- Invocação do

a) Impostos
" nifácio e d. Albert�n.a Ha- Espírio Santo; 2- Saudação Dia 16 de Julho

o�it 1 ,Jlmposto Territoria121.185,00· 1.160,00 22.345,00 endcken, Ela .doméstica, re-
aos Congressistas pelo presi- As 730 horas Missa cO'U

0"12 1 Imposto Predial 44.3�8,00. 44.31Fi,00 sidente em São Pedro de dente das CC. MM.- da Di- Comunllão dos congre::.3i.,t: s
0·17 3 Imp. s/Indo e Prof. 127.9/0,00 .1.135,00 12�.105,OO �.lcân,t�r�, mu�� S, ,José: fi- ocese, sr. PauloZimmermann; _ Catedral; 13,30 hs., E N ',i)O�'18 3 Irnp. de licença 104.1,76,00 46.90;S,pO 151.03,1',6'0 lha Iegitima dó, Jaco (K,,��1ll 3- la. tese-tema: »Forma- de Estudos _ Liga d� S(J-

O· 273 Imp. s/jogos e div. 220,00, 160,00
.

380,00 e d. Ana Hoffmann \e(:lv�l ção do Congregado »-Prof. .

d des: 1 _ Invocacã i (O
1658 bid

/.. cie a " �

, .' ,b) Taxas
.

.

nO'. , r�c� 1 o por copia João Mosimann, da Congre-I Espirito Santo; 2 _ 3a tuso-

'Ú14 Taxas de. expediente ,448;00 ,102,00 550,00 do Reg. Civil de S. Pedro gação Mariana de Blumenau; tema: A Vida da Con; regr-
122. * Taxas, cfJ?-d e emol. 528,00 150,00 678,00 de Alcantara). .". 4- 2", tese - tema: «O Con-

çâo Mariana _ Neleo 1 (e

223 4' �I1axas de flS?eser�.d",9.430,O_O 3.019,00 12.4.49,00 -- �anoel Adolfo Re];n('�t e gregado na Soeiedade=-eDr. Miranda Coutinho da COi _

1 24 1 Taxas .de h.tnp. pub. 3.624,00 '-,' 3.624,00 M.ana Benta d� C:_uz, sol- Biase A. Faraco, da C. M. gregaçãoMariana daCatedral. Patrimonial '
,'. teiros e naturais deste Es- N 8 do Desterro de Flo- d

.

J' '1d
'

1
.. , e omVI e .

.

� Ú2.0 Renda .de capitais 2.200,00 -,-' 2.200,00 tado. Ele, _lavra or, resl(.en- rianópolis; 5- Pa]av�as?e en- 3 _ Palavras de encerrsmen-
'. Receitas diversas . te em Pocmh�, Ilhota, f ilho cerramento pelo presidente to pelo presidente da S"'S83,\),

4129 Receita do cemitério 880,00 44,00 924,00 de �dolfo �emer� e d. E�- da sessão, Exmo. e Rey. 8�. Exmo. e Revmo. Sr. D. JOf-
413 O. Quotaprev. no art.

1': �stI?a. Mafl� Reinert. �la, D. Geraldo ,de Proença Si: quim Domingues de (li v�i-
.

' 15 § 2'. C. F. 17.546,40 -,- 17.u46,40' domestlCa,.l'esldeflt� e� I)oço gaud, Bispo de Jacarezmho; ra _ Arce-bispo de 1 ioria-
'.1 15 o QUOt9 prev. no art.

. Grande, filha de J ulio Rosa 6 Hino das Congregações / li'i

d L"
.

d C
- ,

- � nopo IS.'

20 da C. F. 100.000,00 100.000,00 ria .Cruz e .

_

uiza a ruz Marianas. As 20 hs., Sessão 4 _ Hino das Congregações
Receita Extraord.. (edital n? 1.6b9).

,
Solene-Palácio dosEsportes. Marianas.

612 ° Cobro da div, ativa 1(}.358,40 6.010,00 16.28.3,40 Se alguém souber de algum 1- Hino oficial do Congresso; Á 2000 hs. Ssssão Sr �
620 O Contr.· diversas

.

-,- 75.000,00 75.000,00 impedimento, oponha-o na 2- Homenagem aos diretores IS, P ].t.. d s Esr'lrt6'3.'

O M' lt 2 '"'64 10 34300 3 107 10 r d L' id d F d
-

d ene - a (:J,CIO o .c<',

621 ,lU as
.

.',. , .' ., � forma
. � ez.

I
faleci os a e e!açao as

1 _ Hino do Congr fSO.6230 Eventuais
. L 4t31,00

_

20,00 1,451,00 Gaspar, e� 1-7-1954 cq..MM. da �lOce�e. de 2 _ Homenagem aos con-
447.078,90134.071,60 581.150,50 Edmundo dos Santos Jomv!lle-Dr. �ose A��ClO S', gregados iniciadores c imoul-

7 716,30 1.972,50 9.088,80 Oficial do Registro Civil Mor.eH·la Netco, f3- A N�me�o, sionadores d.iMarianisrlo e'o.

454.795,20136.044,10 590.t\393,O mUSICa; 4- on erencia so-
J' '1

..

d 1'VOS �r An-O'HlV] e am a Y ,- �� • _,

Saldo urovindo de 1953
.

13�.7S3)50
,..

.

.

.

.

t D t Batista de COí'-t" . .

,_ (1.' 1IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUlIllllllllllillll!IIIlUIIlIIIlIIIIIlIIJIIlIIIIIllllllllllUWWWlIlIlIIln enor .oua
.

' J, ,. c',� :
72�.(Í:t2,80 .:.. :. gregação Mariana N. o, C o
,=

�.' MARIO VANZUIT�A � Rosário, de Joinvile.
'Total :: .1 � � 3 - Numero Musi < J.
Cr$ ,S Rua Cel...� A'ri.stiliano Ra'l1'W8 GA:ifAR E 4 - Conferência.-O Capital

" ª..... .
'." \ J-

__ x....-

'
.

� e o Trabalho á face da dou-
•3.198,20 12.579,30 57.777,50 ª LOUÇAS - FERRAGENS E CEREAIS j trina Social da Igreja v+

§ ,

Secção de Atacado e Varejo � Congro .Dr. Geraldo He2ie.�-
2,200,00 llADó,OO ! _ x _ .

ª ra de Menezes, Ministro co

r,}
§ ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR ª Supremo Tribun�U do Tru-

4.793.00 §
DA APRECIADA AGUARDENTE ª balho e Preso da Conf. Nd.

§
"5 CANAS" ª da CC. MM.

60.012,00 . 13.582100 73.594,00 § � 5 - Palavras de enccrr8.men-
::lilllllllllllllllllllilllllllllUllIlIIlIIlIIlIIllIIlIIllIIlIlIIllIlIlIlIlIIlmlllllllllllllmlwl::: to pelo Sr. presiden te (. a

Sessão Exmo. e Revmo. ]).

Antonio de Castro 1\1c yer -

Bispo de Campos.
.

·6 - Hino Naclúnal.

(Conclui no próJ..:imo númerlJ)

, '"1
,

»

bre o tema: «l�ureza e sau(1('g
- Dr. .Ioaquirn de r1.Ltr

Barreto, médico e Ccugr-
aado de Curitiba; ::; - Hino
to

Nacional.

Dflp. de diV. origens

Despesa Orçamerdôria Despesa
Anterior Do mês
Cr$ ,CI:$

_',

t .

'9.295,00

4.429,00 310,00

,150,00 9;),00 245,00 - Não perca sua'

por causa do.

el�gância

Não deÍJ):e pa,ra anHll.lhã o

. que pode fazer ho) e.
,Garanta o futuro de Sl'a

familia com uma apólice de

Seguro de Vida
- da -:-

,

"A Equitativ8�'
. dos Estados Unidos do Brm II

.

Sociedade mutua de S('gur\\s
de vida.

,,4geJ! te nedta praça:
.

Carlos B. Fontes
'Rua CeI. Al'idtiLiano � '<am,:;J

(Ed-[ficio .Joanim)

AUX. TRAT. SiFIUS

25.054,90 1.600,00 26.654.90

3.897,00 �.250,OO 6.147,00

216.806,60 108.069,70
- -a24.876,30

inverno:

Dep,: de div. origenk

30.004,90 12.858,80
394.937,60153:544,8U
.7.15&,50,' 2.116,60
402]97,-10155.661,40

Maio

42.953,70
548.48�,40

,

'·9.276,10
557.758,50
187.481,60
589.578,70

.

agasalhe-se elegantemente com osmaravilhosos artigos da

Discriminação
Em Banco

, Vinculado
Bonus
'Cófre

do saldo:
Cr$ 43.981,30 'fr.

,« 60.000,00'
"

» 45.000,00·
)oi 113,�83,PO,
» 167.864.30

Gaspar, 12 de junho de 1954

CASA BUERGER
Últimas novidades em casacos, tailers e blusas
, recem-c'hegados do Rio e Sao Paulo, além.

. de lãs em metro, xadrez e lisas.

Casa "Buerger
Sal�o que pa�sa para

Sabino':B. dos Santos-Contador José Aberic�-Tesoureiro
Jui io- Schramm-Prefei tO

.Rua 15 de Novembro, 505, bem no coração da

. cidade
- BLUM ENAU

IMPUREZAS DO SANGUe?

- ..- ..__ ..__.._--_\\.--- ..
--------------_._.��-----
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�II CA�A JUL�() SCHR.t\MM. oferece parap!o.nta entrega a preços ao alcance de to--{, !�rI aqens ou geral-Ltqu.zdijwadores-Desnaladezras-Espmgardas-Fogoes Econõmicos=Lustree, diversos lipos-Baler-ias «Delco»-Bi .

I dos:
Hadws

I d� ajam��a. m�l'ca «Ph�llips»-Lampeões «Al�dlm»--Despertador�s-!Vláquinas folográ�icas-:Filmes «Ansco:. e« Gevae'rd»_ArtigosClcl:;a�-Nla"enal samtarw-Enceradezras «Macslar», qaroniidas por 2 onos=Môquinas de costura c Vlgorellp, garantidas por 15.anos�Cristais-t. IIcolG J S . lre::c-....1l,=======Visjte sem compromisso a ASA. ULIO GHRAMM e nela faça a sua .�ompra que será ben: atendido,

; .

.
.

.'

.,

"� .

!"
'.

'1: .,

I

,I

\

t •

Cine lVlogk
��P�I�ã��?1
Curitiba, precisa de DUAS
MOÇAS, de "boa aparencia,
alíabetisadas

<

ou não.;: para
serviços de enÍermagem.
Oferece hospedagem, roupa

lavada e o ordenado mensal
Cr$ 650,00.
Melhores informações na

redação dêste jornal.

�

Convenção Municipal da U. D. NCONVOCAÇÃO '

r�lf1) pl'éSent�_ ficam conv�c8dos para a ConvenMUlllClpal da .União Democratica Nacioual - Se ��de Gaspar, a 'ter lugar no Cine União dia 10 de j�hOcorrente (sabado), às 14,30 horas, os seguintes 81'S'
o

presen.tant�8 d�s diversas secções eleito�a�s, pr�.viám���e�colhldos. Jalm:- Beduschi, Pe�r? VJeIra� V�tori(} P,Zimmermann Joao de Souza Parnplona, Walter- Becichi" Miguel. Silva, Vida! Pamplona, �olf ZimmerIQ.�:'Jose Benedito Spengler, João Dalla Rosa, Pedro Bell"no dos San�os, SerflfiI? Dalla ��Sá, João ,P. da 8iI��'Lauro da _SIlva, Hel'I�llmo Fa�hmI, Ar�u� Degau, Ped�Zabel, Joao Beduschi, AntOnIO Barbiéri, João GabrielSoares, José Laurindo dos Santos, Hilário Soares eBart�l?o dos .S�ntos, be� como os srs. membros do Dire:tório mumc�pal, Prefeito e vereadores eleitds pela legen,da do Partido -

.. Gaspar, 3 de julho de 195(Rodolfo Günther, _ .. Presidente do.. _Diretór�o MuniujpaL

Espelho Político Diversões

"

conlinuação da ·ia pago
Aloísio V. Desch" mps, Her
cílio Zimmermann e Ludo-
·V ll_;� Xavier Schramm. Bre- (Bons filmes e boa projeção)vemente reunir-se-á a Con- A' h-' 3 30 h.. man a. as, S.venção Municipal para in- Léo Gracey e os Anjosdicar os candidatos do PRP da Cara Suja em:á vereança gasparense. NA PELE DO LOBOCausou-nos surpresa a O> Otima Comédiamissão do nome do Sr. dr. As 8 horas,Abelardo Vianna entre os Marlon Brando (o jovem a'candidatos homologados. pe- tor premiado) e Tereza Wri- �����������la recente Convenção Mu- (1ht em:
nicipal do PSD à Câmarao.

_.
Bicicleta Furtad,ados Vereadores local. O· dr. ESPÍRITOS INDOMITOS
Terça-feita, dia 29, à noi-Abelardo, eleito sub a legenda (THE MAN) te foi furtada uma BICI-do mencionado partido, no Uma experiência cornpls- CLETA de 'côr preta, mar-pleito de i950, para compor tamente nova entre homens

ca «STEYER», placa 82&,o Legislativo gasparense, e mulheres. A história de um
pertencente ao sr. PAULOvem cumprindo - não há ne- homem com seus sonhos
ZIMMERMANN.gar de maneira assaz louvá-

.

em dolorosas ruinas, odian-
Quaisquer informações sô-vel , seu mandato graças ao do a própria vida.

bre o paradeiro da mesma,zêlo, â atenção e competen- Absorvente. Inolvidável. Car-
sejam prestadas, por obsécia com que, da bancada regada de emoções! Isto é
quio, ao, proprietario, (ruapesscdista da Câmara, defen- Esp�ritos Indom�toe . S. José esq. S. Pedro,' oude e I?ugna incansavelmer:- '" FIlme da Umted Artls�s I Banco Inco), ou a Delegadapelos mteresses da coletivi- No progr.: Compl. Naei- de Polícia .local,dade. Impunha-se, pois, a onale Atualidàdes Francesas
GRATJF!CA-SE BEM Bicicletas da Conceituada Marca "Goeriéke" '(arem'}

nosso ver, a sua indicacão à
'Preços desde Cr$ 2.300,00; � .reeleição, no próximo dia 3 s- Feira, às 8 horas "

Rua CeI. Aristilíano Ramos _ Edifício Alfredo
'"de outúbro. Far-lhe-ia, des- Boh Hope na formidável ":� :f' .::.;�' ':

GASPAR'. __ STA. CATARINA
comédia da Paramount: A F E S m'l.. J O A N" I N A'sarte, comezinha justiça o '

.

�.ti ..
.

.

.

,
_ �seu Partido, por premiar o NO MATO DO TU PI

" .

I"mérito indiscutivel, e Gaspar .

SEM CACHORRO Os':" JôlgúedóOS � levádo's a iiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii_iíiiii O' NOSSO A�IVERSÁRIºseria servido, como. até aqui, efeito no. estádio do C, A. L'oe' :::11' 0'.' Br{e've0' Dos nossos: pre��dos!l.�com a permaneceria. por 5" Feira às 8 horas Tupi, se, .bem que improvi- � JJ D gos srs. Ruy da SIlva AZ�imais 4 angs, na Camara, dO Progroma duplo: sados à �ltima hora idevido Contínuatão da 1a. página vedo, Osvaldo Camilli e
seu digno representante po- LEI DOS MAUS à constante ameaça de chu- Dioscórides de-Mello, reei;pular. Se, porem, nada di s- �com Tim Holt, e COMPA- va, alcançaram relativo su- mensageiro, já estando o dentes em: Florienôopoliasa acontece, só nos resta, NHEIROS DE CAMINHO, cesso. A diretoria do clube novo funcionário (um dili- recebemos amável telegramacomo gasparense, estranhar com Johnny Mao Browm alvi-verde mostra-se satis- gente menino) no exercício d� felicitações; por motivoe lamentar... .

feita com o desfecho da fes- de suas funções, com o que do primeiro ahiversário de... O Partido Social Progres- N.. B. Você aplaudirá ta, cujo resnltado Iinancei- ficaram sanados os aborre- I VOZ DE GASPARsista (PSP) de Santa Cata- P A N DOR A
'

ro será dado a conhecer na cimentos que a falta vinha Somos muito gratos à ni-Dia 18, no Cine Mogk � .

dI' d d t'!
rma, que não apresentou

������������ proxlma segun a- eIra., caul!lllon o a to os. mIa gen u'.za.candiJatos ao Senado, a-
\

'.

)

I�f:::: _os�l;l��nd����e�de�. Vende-se um TERRENO, com 440 metros de A União Democrática
,.

NacionalAristiIiano Ramos. >

======frente por 300 de fundos, todo de v�r- apresenta (.,'9rno candidato à Çâl1laraFederal, pelo
-- Noticia a imprensa flo- zea, próprio para arrozeira, sito no. Pocinho, margem Vale do ltaja'i, o esclarecido cidadão HE.RClLIO,rianopolitana que estão se esquerda. .

DEEKE, que, como Prefeito de Blumenau, já �e·exo:Q,erando dos seus cargos,- TRATAR, no local, com a pro19riétári80, srta. In- mOllstrou a sua not.ável capacidade adminisirati·para desinconpatibilizar-se, grid Lange, ou nest.a redãção.
. v..a e o seu valor de homem público.os srs. Bayer Filho, Olinto '

Para a deputa�ão estadual, 08 ga.sparenses de-Campos. Luiz de Souza e· V' E N DE· _ S E verão sufragar o nome do seu pl·estimhso.e inte�'Ferreira de Mello, secretá-
ligente. contenâneo WALDEMAR BEDUtSCHI, que,rios do governado.f Born- Em Joinville, uma ÁREA DE TERRA CULTIVADA, levado à Assem.bléia Legislativa, irá bátalhar pe�hausen, qu8 pretedem dis- com 200.000 ms2'J com 6tima residênCia, benfeitorias, los interêsses do seu torrão natal. .putar cargos eletivos em vacas leiteiras, cavalos, etc. Existe peql,l'ena plantação Gasparense I :Esses dois. nomes metecem ote�outubro próximIJ• de arroz, sendo o-terreno próprio para'�.:es.ta cúltura. voto. HERClLIO DEEKE na Câmara dos Deputado�.

PREÇQ DE OCASIÃO. r
e o nosso popular e estimado MARZINHO,na AI"Tratar nesta'cidade com NOBERTO SCHOSSLAND.. sembléia do Estado-para a nossa terra possuir,"

Rua São Pedro, s/n dignôs e eficientes representantes. •

ALOIS 1-'. S(�HMJ�rZ
Venda e Consertos de Rádios

Acaba de receber Motores a gasolina para,fornecimento de luz
--_.-.....o.

Rádios dás afamadas marcas "SEMP" e. '

"TELEFUNKEN"

Leia. êsie semanário
Assincdura: Cr$ 50,00

PARA SUAS CARGAS
P . r e Í ,1· r ama'E ENCOl\tIENDAS

,

Transportadora ·Wolfram -Ltda.
MAT .ttlZ: Blumenau-Alameda Duque de Caxias, 16,6, Fone 1379 - FILIAIS: Curitiba- Rua João Negrão, 1683; FoneEm São Paulo: Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96655'- No Rio de Janeiro: Avenida Preso Vargas, 3440; Fone 431399.AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar

SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

2423
..
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