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'"Gasparense! Cumpre o teü dever cívico!

Será encerrado no próximo dia 4 de aqôsto
'o·. alistamen to eleitora, f . N:�:::�::IT��::U���E�I:N:���s:!AP:�� �o::o;

- DLTIMOS DIAS PARA UMA CAMP.1NHA DE IIVCEN1! IV0

Oonsoante 'o calendário r maturidade para nos cons- vou do assalto comunista ••

; organizado pelo Tribunal Re-
tituirmos em comarca, rom- O voto, é, assim, mass O comunismo já faz vítimas na América

gi�nal Eleito�al de Sant.a pendo o .último elo que nos que um ?e:er cívico. Notícias da cidade de Gua- a08 demais países do Novo

Catarina, o ahsta}Uento elel- pre�db· a Blu�enau. .

.

porque COIl�tItUt��, �a :er- temala, capital do país cen- Mundo.

toraI encerrar-se-á, em "todo l' altam, ainda, �5 dias dade, o mais eficiente ms- tro americano do mesmo no- Para anular quaisquer des

{) Estado,' no dia. 4 de agôsto p�ra, o er:cerram�nto das ins- ,t�umento contra ,as �rr�me: me, dão conta de que] 7 po- mentidos, o novo govêrno

.

de lJ54, às 6 ho;as da t�r- ,cnções. Urge, ,POIS, �ma ca.m- \Id.a�_dos,maus ,a pátria, a líticos anti-comunistas foram revolucionário, após deser-

de. Esse prazo e também .panha extensiva e mtensíva religião e a famílIa.. torturados e mortos pela po- terrar os, corpos, mutilados,

,

para o recebimento do� r�- para, recuperarmos o qUt�nto Gasparense! Não delxe,s de lícia de Jacobo Arbens, ex- exibiu-os ao povo.

,

querimelltos de transferência possível o ,te�po pe�·dldo. votar, se puderes. faze-I?! presidente guatemalense re- : Que dirá disso certa gente

.(de uma zona I�ara outra) e Se, com� e SabI?O, pooem�s Entre tantos candidatos hás centemente deposto pela re- açodada que vinha pro

substituição de títulos (quan- fazer mais de mil novos eleí- de achar algum" honesto e volução vitoriosa daquêle testo contra a intromís

do esg�tados). Somente os tores, não podemos conten- bom, que seja digno do teu país, que, graças a Deus, são (sic) estrangeira (queriai.i

pedidos de 2a. via (caso de tar-nos com apenas 700 ou sufrágio. fez fracassar o plano russo dizer, norte-americana) nos

extravio de taulos) serão re- 800. Combatamos a descreu- ....!.•••
'

• de dominio da América, co- negócios guatemalenses? ..

cebidos até 23 de setembro. ça, o desinteresse, a indife- Nesta cidade os interes- meçando pela Guatemala, Ou será que só a:intromissão

A nossa terra, infelizmen- rença dos cidadãos, apontan- sados serão atendidos na Pre- donde partiria a agressão russa deve ser permitida? ...

te, não se tem mostrado in- do-lhes o exemplo de outras feitura Municipal.Grupo Es-

J A_'
----

teressada, como lhe cumpria, terras em que o voto cs sal- colar, Oll nesta redação. .S A B I A. 7 Locais Breves
no reíôrço do seu contin- ..

' Onze governadtires de Es- A
J;ente de eleitores. O muni- G ..... ' 1· A 1 e

lh a .Justiça lado serão substituidos em 3 USINA São, Pedro,�es-

cípio de Gaspar, em 1950. e üU lO
. Clllnca a � -. ,

de outubro próximo, eleitos de ,ante-ontem, qUII�3t�-felru,

COD;l uma população de pou- Soltando a granel'criminosos de ..'

-

Juntos com os deputados e se: esta
recebendo cal}a para_ r:a

co, mais .de }2.úOO:habitan- 'W" nadares, nas seguintes uni- m�ag�n: .da safra, de 195,),

tes,' pôssuia "'<{na;i ·'4":000 vo-'
cc .:.

'tôda R espécie �., I ..

dades-rda federação: Amazo-, CUJO�.lDlClO deve�a -oc0rr�r
,�tantei:l. Seria razoável e3pe- O juiz Valdir de Abreu I ma. Quasi meia centena de nas, Piauí, Ceará, Pernam- d�POIS de amanha, segunde-
-rar, pois, que, êste' ano, gra- fez declarações estarrecedo- sedutores, estupradores e buco, Sergipe, Bahia, Espírito

feira. Chamamos a atenção

, ças ao sensível aumento da raso IJepois de dizer que o I corruptores.
Uma dezena de Santo, Rio de Janeiro, São dos plantadores para o lID

: população (que deve estar Presidente da Rjlpública está estelionatários e dois falsifi- Paulo, Rio Grande do Sul e' port�ÍlteAVIS�q_ueestan:iOs
beirando o� 15.000), o elei- concedendo, em média, qua- cadores de moeda. Tudo isso Goiaz., pubhcand�o_ na última página

torddo se elevasse a 5.00a, tI'O indultos e comutações em tres meses»'. Nesses Estados coincide a desta e içao.

'aproximadamente'. Na reali- de pena por dia, aduziu: Por fim, o juizAbreu rnen- duração dos mandatos para o A PREFEITURA cobra,

" dade.porém, isto não irá acon- «Somente 'em abril nada cionou vários casos escabro- executivo e legislativo. no corrente mês, dois im-

,

tecerdadoolamentáveldesin- menos de 175 sentenciados sas de verdadeiros bandidcs Alquns deles eieçerão também postos-o predial urbano (20.
c teresse que-se nota em boa foram beneficiados. Dêsse que, condenados pela justi- »icc-qoiernador. Em 14 Es- semestre) e o de exploração

parte da população, ainda total, mais de. 2/3 são la- 'ça comum, conseguem, com lados, porém, o subsiiiuio e- industrial (gado abatido '_

, não despertada para o valor drões e assassinos. No últi- interferência de pistolões, ° »eniual do governador é o pre- 2· .!semestre). Nos meses se

imenso do voto no sistema mo trimestre tivemos' tres indulto presidencial depois de sidenie da Assembléia Leqis- guintes, de agôsto e setem

democrático, que, graças a centenas e meio de indultos cumprir apenas alguns "me- lativa, sãlvo em caso de, mor- bro, a cobrança será feit:l

Deus, é o brasileiro. e comutações de pena (qua- ses de prisão. te ou irãpedimenio, qiuuulo a com a multa de 10 e 20%,
Em Gaspar.outro-aspeto.dos tI'O

.

por dia), favorecendo �sta é �t Jud,stdiçaNdo ...,pr,i· substituição poderá ser Jeita respectivamente.
'mais importantesl precisa mais de .140 a�sassinos e metro magls ra o a açao 1

. -

'

- .".,

-

" ..

por e e�çao. RE;NDE'U a. fest'a ele ,F!.
'

ser considerado: é que pelo mais de 110 ladrões, muitos Infamante e vergonhosa, que
C)

número elevado defleleitores reincidentes e verdadeiros arrasa a Justiça ditada do J
Pedro. realizada em 27 e 2§)

demonstrarêmos a nossa pu- J1fofissioq.ais do crime. E mais alto dos Tribimàis. usto aurnento de junho p. pa8sado, a quan-

jança política e'a conseqüente de 20 autores· de assaltos Mais um retrato de Ge- O govêrno do Estado,por tia bruta de Cr$ 112.-5tiO,OO.

-N
' com violência contra a vít'i- tÓ.lio... atos' recentes, numentou os Serão festeiros em 1955:Srs.

ão será alterado verrCI'mentos dos funcionários Durval Pamplona., Rolf Zim-

O número dos A R��Cr�pçAQ Â._ FREI JUVENAL aposentados e dos oficiais e mermann e José Krauss;sra':L

deputados estaduais Gaspar - vive� rno:O;lCutos Inunciou comovid�s palavr�s praças da Polícia Militar. O Lilia Q. Mondini. Eyelin:1

E a qualidade?... de grande alegrla com a che- de evocaçãó e recoflhecl- aumento, para ambas as Schmalz e Sueli Vansuita.

"

Ao conlrál'ió do que era ge- gada de seu filho dileto, o mento no tocante aos fatos classes, passou a vigorar a O reVIDO. Pe. Vigário pr

. ralmente esperado em virLude revmo. padre frei Juvenal que (; levaram e mantiveram partir de P. de janeiro dêste de tornemos público o seU

, do aumento da população' do -O.F.M., que vinha de ser 01'- no seminário e culminaram ano.
sincero agradecimento a to-

,

Estado, continnará inalterado, denado em Petrópolis. com a sua feliz ordenação. dos que colaboraram para o

_na próxima legislatura, o nú-/' O píedoso sacerdote con- Termina-ndo, frei Juvenal O preço da cana
êxito da festa dêste ano.

mero de represen(antes à As- terrâneo,que chegou às 15,30 deu ti, cada presente a sua

,

um.bléia Legislaii1'a, ou seja, horas de Hábado, foi rece- bênção sácerdotab ,de açúcar Convenção Munici-
os m.esmos trinia e nove (39). bido por grande masss de No dia imediato, dom in- Ainda nada foi resolvido

" Foi o que decidiu a Assem- católicos, tendo à frente o go, às 10 horas, a Igreja de quanto ao preço da cana pai da (]DN,

bléia pela lei n°. 160, de 8 reVIDO. vigário padre Roque. S. Pedro repleta, foi celebra- para a safra do corrente ano.
-

Realiza-se hoje, às -2 e

de outubro p. passado, pro- Estavam também presentes da' a solene primeira missa. O processo pleiteando aumen- meia horas da tarde) no

mulgada pelo presidente Os- sr. prefeito municipal, vere· O néo-sacerdote jubilar foi to está com o presidente da Cine União, a ConvcnçãJ

,valdo Cabral. adores e ouÚas pessoas gra- acolitado por tres outros pa- República, 'que deverá enca- Municipal da UDN pa,ra o

.
!i;m 1955, portanto, a quan- das. Saudou o recém-vindo dres, tendo a: belíssima ce- minhá-Io ao Instituto do firr..? de escolber os candide-

tIdfl.del' no Législaliw não o congregado mariano sr. rimônia impressionado e co- Ayuçar e do Álcool afim de tos à vereança municipal d _;

, mudará, que i;slo já.Joi decre- Edmundo dos Santos, que o movido profundamente a to- que �ste fixe o preço,
-

Gaspar, n<Jpleito do próxi-

,'-' tado; resta-nos somente con- fez com grande brilho. A se- 'dos os - fiéis. Após' a" santa A Usina São Pedro, pro- mo dia 3 de outubro .

. jiar na mudança ... para me- guir, s. revma., acompanha- missa, frei Juvenal dignou- visôriamente,pagaráaosplan-

,��or da qualidade, que a pró- do de tod�s os fiéi�, d.irigiu- se bondosamente de éJ.ben- tado.res 170 cruzeiros por L�ia êste semanário

:mma eleição poderá decretar: .. se à Igreja Matriz, onde pro- Conclui na 4". página ·tonelada. A�sinatur�,; çJ:$ _50 ..00

, ....,\ .. :'.4*'
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v o z DE GASPAH
• j

ç' FEZ<N MM

�C ASA JULIO SCHRAMM., oferece para p_T0.nta errtrega a preços ao. alcance de tOdo,Ferragens em geral-Liquidificadores-Desnaiadetras-Espinqardas=:Fogoes Econõmicos-«Lustres, dioersos npos-Baierias «Delco »-Biciclel S,, Rádios- da afamada' marca «Phillips»-Lampeões «Aladlm»-Despertadores-jVláquinas folográ�icas-:Filmes «1nsco» e« Gevaerd»-Artigos Plas��--Mater'ial sanitário--Enceradeiras «Macstar», garantidas por 2 anos'-M,áqnznas de costura c V\zgorellp, qaraniidas pnr 15 anc,-Cl'istais-PireíC�!'Visite sem cOITlpromisso a CASA JULIO BCHRAMM e nela faça a sua compr,a que será bem atendido.
'

A produção é feita para
o homem e não o homem
para a produção. CP.D.C.)

['Oficina Técnica "Blume"
de J. J. MÜLLER Não perca sua elegância

por causa do ínverno:

Limposas, Consertos e Reformas Gerais em Máquinas deEscrever, Somar, Calcular e Duplica dores EMP,REGOR� 15 de Novembro, 1369 - BLUMENAU - Fone, 1542Melhores informações na redaçüo deste jornal
" �,,-,}.i �, ��,�

Posto Shell
o Hospital São Lucas, de

Curitiba, precisa de DUAS
MOÇAS, de boa aparencia,
alfabetizadas ou não, para
serviços de enfermagem.
Oferece hospedagem, roupa

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

redação dêste jornal. fi

agasaJhe-se elegantemente com Os maravilhosos artigos da

CASA B'lTERGER
últimas novidades em casacos, tailers e blusasrecem-chegados do Rio e São Paulo, alémde lãs em metro, xadrez e lisas.

,

Casa Buerqer
RUA CEL ARIST. RAMOS - G AS P A R

Gasolina e O'leo
Lavação e Lubrificação de autos e caminhões
Baterias "GOOD-YEAR" -

Bicicletas "MARATHON"
ATENDE DIA E NOITE Leia êsie semanário

Assitudura: Cr$ 50,00" Rua 15 de Novembro, 505, bem no coração da
cidade

- BLUM ENAUIudustria Textil Gaspar B, Ã,
TECIDOS J1'l!JLl�UVOS DE ALGODÃO

--x--
TOALHAS DE TODOS OS TIpoS N4S MAIS

LINDAS PADRONAGENS
PISOS PARA BANHEIROS, ROUPõES

(Cõres firmes)
Rua São' José s./n.o Caixa Postal, 19

End. Telgr. "TEXTIL"
G A SPA R STA. -CATARINA

Bicicleta Furtada
Terça-feira, dia 29, à noi

te foi furtada uma BICI
CLETA de côr preta, mar
ca «STEYER»; placa 82i.
pertencente ao sr. PAULO
ZIMMERMANN.

Quaisquer informações sô
bre o paradeiro da mesma.
sejam prestadas, por obsé
quio, ao proprietario, (rua
S. José, esq. S.' Pedro, ou
Banco Inco), ou a Delegaciade Polícia local.

'

GRATIFICA-SE BEM

""

TENHA MillS UM
RADIO G"E EM CI'SA!,

Banco Indústria e Comé.cic de
Santa Catarina B.A.

- Matriz: IrAJAf-
I -',." Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
,

'11 Endereço Telegráfico: "INCO"': CAPITAL AUTORIZADO Cr$ 50.000.000,00FUNDOS DÉ RESERVA . C R $ 46.000.000,00
DEPOSITOS ,EM 30/4/1954 CR$ 880.889.533,90

AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DOESTADO DE SANTA CATARINA, NO .RIO,

DE JANEIRO E CURITIBAf": ji" Taxas de DepósitosDepósitos à vista . . . . . . . . . . . . . . . .. 2%Depôeitos Limitados
Limite de Cr$ 500.000,00 . . . . . . . . .. 4 %Limite de Cr$ 2'00.000,00 4,1/2 %Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 5%

•.
' (Retiradas livres)

Depósitos a prazo fixo ,

Prazo mínimo de 6 meses 5,1/2?'oPrazo mínimo de 12 meses 6 %Depósitos de aviso prévioAviso de 60 dias . . .. . . . . . . . . . . • .. 4%Aviso de 90 dias . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,1/2%Aviso de 120 dias ., 5%
- CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL-I Abra uma conta no "INCO" e pague com cheque

Café Bedl1schil
Uma tradição na Indústna
de café. Sempre bom e puro
Aguardente de Cana:
VOVô e APERITIVO

Satisfaz o mais exigente
entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São Paulo - Gaspar.

Santa Catarina
�A.�i.��� ',,;'

l�tH'�� VER

! OS RAulOS
i

--

MOD@Lo MA,,�;15 - Dr.Jo; f::;iKCJ
de ond-ss: ",1,ol1ce exc&pc;()
nal; 5 vélv<l/ JS C-E; 5 'eares
diferente,; eleg(:IIt'� moveI,

!:H 'i 952 I

TOSSES 1 BRONQUITES'

VIUDO UfDUTIBO
(SILVIIRA)

GRANDE TÔNH)O --�------------------------------------'�Marmoraria - Serviço de Túmulos
Figueira - Gaspar

CL4úDI-lvO 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 de pagamento.Dê preferência ao que é gsparense ' Consul
te-nos sem compromisso.

T-ECELAG,EM
"T A N G A R A' "

de
Irmãos Santos, & Cui.

Fábrica de Tecidos e Sacos
de Algodão

End. Telegr.: "Tangará'
Rua Nereu Ramos

Gaspar - S ta. Catarina

INDU'STltJ!trefg����}l��L��o. S�1yl?}oa2ru��.1��rmann'GASPAR - STA. CATARINA '
• .,.

• ..._ ""1""' :-:�.- -- -

..,....-

.=; �,� .

-'lr�rf,.Ll"·"�F,..-t "'_I" "'tllI' rI----;O"'l".� ?!Til ''''lf� anrff�4JF�$;!:'f'�,�H�,�"

,-," �"-'''"Y":r",.. \'J',,.latr�'!fI'l'ELHA� .FRANCEZAS, COLONIAL PAmISTA,
COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos t,tijolos curvos para pocos 'FAZ ENTREGAS NO LOCAL DÂ OBRA, COM
RAPIDEZ

CUMIEIRA

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Amanhã, a primeira rodada, do campeonato
,

egional de 1954 Nesta cida?e o Tupí dará combate à aguerrida
r . .

eqUIpe da S. D. Vasto Verde
.

Abrindo a temporada ofi-I forçar dos digladiantes. Tan- .

.

I do corrente ano, a Liga to os «índios» como os vas- ·Registro Civil prefeitura Municipal de Gaspar
�furnep.auC7nse de Futebol toverdinos anseiam pr,r uma Faço saber que pretendem E O I T A L

marcoU para a tarde de ama� vitória, a qual dvirá embalar casar-se: IMPOSTO PREDIAL _ 2°. semestre

hã a realização de quatro o quadro vence or para os Bruno Schramm e Maria IMPOSTO DE LICENÇA _ Gado abatido - 2°. trimestre

nartidas: Paisandú x Olím- jogos subseqüentes. A repre- Regina Fontes, solteiros e De ordem do sr. Prefeito, torno público que, UO mis

P'co em Brusque; Tupí x sentação tupiense deverá naturais dêste Estado. :Ele, de julho andante, arrecada-se, na Tesouraria desta Preiei

,Vasto Verde, nesta cidade; alin?ar: Iti�ho, V�centc .e escriturário, residente nesta iura, os impostos acima meneionados, correspondentes (ia

Guarani x Carlos Re-?aux, Coti; Pa���co, Pevl. e Bet�- cidade, filho de EngeIbert corrente exercicio .

.

m Blumenau; e União x Ilho; AlOISIO, Antoninho, NI- Schrammed. LídiaWehmuth Os contribuintes que não satisfizerem seus pagamentos
�alrneiras, em Timbó. nha, Na�a.e Tuta. Schramm. Ela, professôra, dentro do mês acima, poderão ainda fazê-lo nos meses- (.:e

O prélio a ser travado no A preliminar entre os qua- residente r m Blumenau, fi- agosio e setembro, acrescidos da multa de móra de 10-e

estádio citadino está atrain dros de aspirantes também lha de Eurico da Silva Fon- 20%, respectivamente, sôbre o líquido.
do as atenções do _.público promete bo�s atrativos e tes e d. Hilda Barbosa Fon- Terminados os prazos em referência, serão exuaido»

esportivo gasparense, que grande entusiasmo por par- tes (edital n. 1660) certidões de dívida para a devida cobrança executiva.

espera presenciar .�m. bom te ?OS integrantes da equipe -Alfredo Schnaider e Ana Prefeitura Municipal de Gaspar, em l°,dejulho-de 1.954

cotêjo, dado o eqmhbno de aivi-verde. sa Costa, solteiros, naturais José Alberici - Tesoureiro
dêste Estado e residentes em

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

--

Gaspar Grande. Êle, lavra- Programa do 1'. Congresso Mariano .

dor, filho de Antônio e d. de Joinville
Margarida Schnaider. Ela, <

doméstica, filha de Estevam (Conclusão) Dia 18 de Julho - Domingo

e d. Virtuosa d-a Costn(edi-
Ás 3 hs.- Missa cámprl

DI'a ]7 de Julho com comunhão geral d .. S

Contra a ex-pectativa ge- Na partida pela decisão tal n. 1661) . (. .

Catedral' A-s 7 30 hs Ml'S congressistas, sacerdotes, re-
ral dos comentaristas do da terceira colocação entre -Genézio Nicolletti e Ma- .,.--

. sa com comunhão dos con- liziosos e fiéis em geral, IlO

mundo inteiro, a AI, manha Uruguai x Áustria, os aus- ria Stiehller, solteiros e na- �

derrotou a Hungria na pe- tríacos derrotaram OH sul- turais dêste Estado. Êle ope-
gressistas. Ás 13,30 hs. Ses- páteo do 13'. B. C. Ao EVaJ ,-

I são de Estudos LI'ea de So gelho falará o Exms.e Revmo.
lêJ"l final pela Copa do lVlun- americanos . pe a contagem rário, residente em Garcia,

. -

�
-

.

, ciedades 1 Invocação do Sr. D. José Lázaro Neves,
d � de 1954, por 3 tentos de 3 a 1. Com os resulta- Blumenau, filho de André e

v.
- ob

Divino Espírito Santo: 2' 4a BI'SPO Coadjutor de Assis: As
contra 2. Embóra os hún- dos dos últimos jogos ficou d. Alzira Nieolletti. Ela, do. '

-
.

, tese tema' <Ação Católica 9,�0-' Cafê aos congregados
garos tivessem construido o sendo a seguinte a colocação méstica, res,'idente em' Gas-

__

-

_.
'.'

_

� 'J

, o congr c. ., apos e Filhas de Maria comUl·
plaeard de 2 x O em oito I final da Taça «Jules Hirnet>: parinho, filna de Alfredo e eõ�ao � ;seu

.tolado » Dr PIm o Correa gantes no quarteljlo 13'. D.
minutos, .os alemães .

reagi- .Campeã do mundo: Ale- d. Florentina Stiehller (edi- . '.
.

)
� .

-

, , de Oliveira Presidente da C.,' ÁslO,30-Sessão mariana
ram espetacularmente con- manha l tal n. 1662)

.

. I' �
l

_ 1 •

, Açao Catól ca de São Pau o para as Filhas de Maria TIl,

sezuindo o gól de empate- já Vice-campeã: Hungria =-Leonardo Hostins e EIsa .

1_ <AIV' ! ,

b " • • 3 5" tese tema' «O COIl Liaa de Sociedades - Confe-
aos 22 .minutos da etapa 3". colocada: A:ustrm Maria Deschamps, solteiros

-

-.', .'
-

�

_- - gregado na VIda pública» rência por S. Excia. Bevma.
inicial, para assinalarem o 4°. colocado: Uruguai e naturais dêste Estado.Ele, .' .'

Dr Adroaldo Mesquita da D. Antônio de Castro Meve',
ponto da sua monumental Salvê os gloriosos cam- lavrador, residenté em Ar-' . . 1 •

J

vitória aos 39 m. da' fase peões da nov�00 Alemanha raial, filho de Hercílio e d. C�sta, VICe-PresWellte. �a Bispo de Campos; às 10,30
'� Cam ra Federal e ex Minis hs.> Sessão mariana para 'os

derradeira. Rasgaram, assim, democrática, autênticos he- Barbara Hostins. Ela, do- ,(:t,
• -1-tro da Justiça: 4 Pa avras congregados: 1- Apresente-

os' germânicos o cartaz do róis de uma jornada árdua, méstica, residente em Poço '
- ,

.'
'

'.

, de encerramento Presiden ção das conclusões das sec-

'futeb61 húngaro.
.

em que superaram, com téc- Grande, filha de Paulo Des-
_

-, 1-

. te da sessao Exmo e Hevmo sões de estudo; 2- Coníerêr -

A equiqe campã do mun- nica e patriotismo, os «in- charnps e d. Lídia Costa
D D

'.
1 H

r: .

'

de.

) ame ostm Bl"'PO e cia pelo Pe. Paulo J. de 80r-
do formou com a seguinte vencíveis- magiares, repre- Deschamps (edital n. 1663 .

.
_.

')
�, �

-

constituição: Turek, Posipal sentantes
.

a foice e do mar- Se alguém souber de olqum Lajes. As :-� hs. Sessao 80- za S . .J., Diretor da Co�f.
. Iene Pal d aportes Nac. das CC. Marianaaj Ãs

eKohlmoyer: Eckel, Leibrich tela no V Campeonato Mun-l
í

di t oponha o na
- aCII) os es ' .... i:l.

jlmpe lmden,o:
-

1- HinJ do Congresso; 2- Ho- 14 hs.- Bsnção do Sino a.
e Mai; Rahm, Ottmar '\Val- dial de Futebol! arma a el.

d' ser olertado a S. Excia. D.
te., Fritz Walter e Schafer. Gaspar, em 8-7-1954 mena�em os marianos aos 1

Edmundo dos._. Santos
srs. BISpOS presentes ao Con- Pio de Fr€ims pela� Congr.

0, Pal·sandu' levantou .0 Tor- Oficial do ReQ'istro Civil gresso - �epresentante da Marianas da Diocese d0 Jo

-�-----""----- Congo Manana de Blumenau; inville; às 14,30 hs.- Procü;- .

n· I'· d L B F IMPU-i1tZAS 00' SANGUE?l
3- Número musical; 4- 3". são Eucaristica, saindo da

elO ,lllelO a... · conferência sôbre o tema: «O catedral, atravessando as

VICE-CAMPE.4 A EQuIPE' DA S. D: VASTO VERDE UIXiR Df a060. fl���f ano mariano e a renovaçã,o principais rua') da cidado, até

Finalmente, domingo últi-I naltis) da vida religiosa nas con- a Matriz do S. CoraçãQ de

mo, no estádio do G. E. 4°. jogo: Paisandú 1 x __A_U_X_._T_R_A_T_._SI_fIL_IS ,J:regações marianas», D. Ge- Jesus, onde será roficiada a

Olímpico, realizou-se o tor- União O
.

raldo de Prottnça .8igau_d, Hora Santa do Congresso
neio início do campeonato 5°. jogo: Vasto Verde 1 x

CASA PAULO Bispo de Jacarézinho; 4- PI:1-\ Eucarístico Internacioh8l,
co-

oficial de 1954, promovido Olímpico O "- lavras de encerramento pelo mo abertura do Ano, Euc(.-
'pela benemérita Liga Blu- 6°. jogo: Pai"andú 2 x WEHMUrrH Ltda presidente da sessão Exmo. rístico no Brasil, '�rfce,rran-
men�tlense de Fut�b�l, sob Gua!ani 1 (decisão por pê-I Rua ,Dr. Nereu Ramos sln. e Revmo. Sr. D. Manoel da do-se com a Benção- dó 'SÊ;.
as VIstas de nm publico nu- na1t.Is), '

Caixa Postal 2 Telefone, 14 Silveira Delboux, Arcebispo Sacramento. Palavras de en-

meroso 7°' (f I)' P'" d'
, .' d C "b 6 LI' N' I t d res"o

'.
. Jogo _ma. �l"an u Gaspar _ Sta. . Catanna e urltI a; -.i. mo aCIOna. cerramen o o cong u.

Foram os segumtes os re- 3 x Vasto Verde 2 (penaltis) Fazendas _ Louca" _ Perra-
lIIij •

'14JIsult d d
.

N • Ad'
,
"

1� o�, �s JO�o.,.. .l�putaentreosquadros gens - Armarinhos - Se,

LAeT leOlCarl�s .JRogo. OhomplCo 1 x dIe basPIrantesd dos. mesmos r:os e Molhados' -. E;�lJOr.
,

'.

.

.' li..

20." e�allx A

c u .es, que evena ter se tação de Cereai� e A!?'lW:1"� 1

PaIm �ogo. Vasto Verdv 1 x rea!Izad? n� parte da ma- dente _ Serrana c almha· I ..
30

e�ras O
,

nha, fOI adla�a para outra mento.s - Revendedore� Marca de Garantia 1
,

. Jogo: Guaram 2 x T�-. ocasião, em vIrtude do mau da StandaTd
.

Oü Com7Jüny Comnosto de caseina

� c_o_b_r_a_n_ç_a_d-:-e_p__e-_t_em_p_o_. �-_ para
�

pinturas em geral. .

Dr.Cláudio COLA A FRIO PARA MADEIRA

Beduschi PRODUTOS DE QúALIDADE COMPROVADfl

. Honra das Democracias

Alemanha, Campeã Mundial
de Futebol!

7.U:IIIIII••*

F:}rmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)

,; Farmacêutico: ANFILÓQUIO NUNES PIRES

. Grande variedade de reméd ias e drogas - Avia Re.
' .._ ceitas com pro ntidio e cUIdado -

Edifício próprio - Praça Getúlio Varga.s - Gaspar'

Cirurgião-Den tista

Trabalho Esmerado ,e Garan
tido

Preços Módicos
Consultório:

Rua CeI. Aristiliano Ram(ls

]1-"abricante :

ALBEFTO FRITSCHE
.

Caixa postal, 30 End. Tel. q: Lacticol ».

RUA DR. NEREU RAMOS

GASPAR Sta. Catarina
.WM!WA
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.Transpor.tadora Wolfra-m L tda. 11MA1�1{lZ: Bl�menau-Alameda _Puque de Caxias, 166, Fone 1379. - FILI�IS: Curitiba- Rua João Negrão, 1683; Fone 2423Em Sao Paulo. Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96655- No RIO de JaneIro: Avenida Preso Vargas, 3440; Fone 431399. fi,1. ,AGENCIA: São, Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar
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�SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE J

= .....

'/
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'l, a;: '�í

D i ver s õ e s lTLTIMA I-IOltA
Cine Mogk NES;.O�TIVAiBo S f"l e boa projeeôo)

o pre 10 e amanhã e�_A=N�0=,=ll����������S�6���d�0�,�1�0=d�e�j�u��=o���1=9=5=4���������N=o=.=4=·6 '

n ,m� � tre Tupi x Vas� V�;
Amanhã às 3,30 hs. nesta cidade, teremos coroeiI_." I F

.

P IOF M A LEI DOS MAUS atrativo a extréia de W'lo\ . reI au o .. .

B I
" il.

"""===-
PUTL,!í 00CIED' fí.D'E com Tim Holt. mor e z naeqmPAe «llldialli .ti D P: Com destino a Rio Ne- O d .

�=�_ . .

t As 8 hs. .craque .aca emICO iro:I - - - - gro, VIaJOU on em o revmo.
CAMINHOS DA NOITE pr�ssIOnou ':lvame�te no eu.ANIVERSARIOS Dia 14-0 sr Antônio Braz frei Paulo da Cruz, ex-co-
com Peter Lawford e Dawn saio de quinta-feira, eSPe,Schmiiz, eheie da Casa Paulo adjutor da paróquia local, Addams. rando-se que o mesmo vFizeram anos; Wehmuth e ativo agente, nes- que irá exercer idêntica

Onze crimes que abalaram nha a deleitar a torcidá ga::Dia 24.=.6-A gala;lle menina ta cidade, dos serviços aéreos função em Joaçaba. Londres! E o assassino zom- parense com uma exibiGãMaria Letícia, filhinha 40 sr. «Varig»' O jovem e estimado sa.-
bava da Scotland Yard! Gran- de ,gala no cotêjo de amanh;Euri�es Folli e d. Maria Ce- -O 'sr:' Boaventura Schmilt. cerdote, distinguiu-nos com
de produçõo da Metro Tanto tupienses como vas:cilia S. Polli, que festejou o Dia 19-A- sra. d. Saro sua visita a esta redação,

. Impróprio até IS anos. toverdinos estão ôtimamen.seu 10. aniversário. Calil v ieira, virtuosa espõsa nde nos tro�xe o seu abra-
te preparados para acho.Dia 1°.-7-A gentil srla. do sr. Pedro Vieira. -eo- de despedida.

.
3"' "feira, às 8 horas. que de abertura . do Caro.Maria Dalores, filha do sr. VOZ DE GASPAR [eliciio. Formulamos a?-zeloso frei ESCRA VO DE SI MESA10 peon,ato de ] 954.

, iPedro B. dos Santos; os aniversariantes. Paulo, nosso amigo � cola- com Ida Lupino
.

e ,Robert Frei I eonardo O�F=--M�
,

-A inteligente menina Mar- _, ._._. borador, os mais smceros Ryan. ..J,
li, filha da exma. viúva Mau- NASCIMENTO votos de felicidade em seu Acuada em sua prõprio Re�ress�u ontem. a Her.rina Linhares de Oliveíra. Paulo Roberto. é o nome novo posto. casa, por um estranho! Ja- va� d Oe�lie,. de, cuja paró'Dia 2�0 nosso amiqo sr. do robusfo menino que dia mais outra mulher sentiu ta- qUla é VIgárIO, o nosso dis.Ernesto. Peznlin, industrial 25 de junho veio encher de B A R "U N I Ã O" fi:

manha horror! Alucinante! tinto conterrâneo frei Le.residente em Testo Central, -oleqria o lar do sr. Valdemar O melhor da cidade Arrebatador!
'

onardo Wilbert, que aquImuno de Blumenau. da Silva, correio funcionário Super màaima produção estivera particip'�ndo dasDia 5-A gracwsa srio: da Emprêsa Fôrça e Luz, e Mons: Harry Bauer da R. K. O. homena��ns a frei Juvenal,Lígia, filha do sr. José Cunha de sua exma. espõsa d. Li- e em visita a seus parentes
e aluna do 'Curso Normal zoleie da Silva. Esteve nesta cidade, ten- 5"' feira, às 8 horas. e amigos.
Regional desta cidade. Os nossos parabens aos je- do nos dado o prazer de CRUEIS DOMINADORES Acompanham-no os nossosDia 7-A sria. Marialva lizes progenitores. sua' visita, o revmo. monse- com Carla Balenda e Elliot votos de boa-viagem.
Terezinha, dileta filha do sr, _ _

nhor Harry Bauer, ex-cura Reid. grande filme da Wamer:'Hi,lário dos Santos, digno co- NOS SALOES da C�tedral de Fl?rianópolis Espeiacular filme Policial ABRINDO CAl\1INHOleior federal em Gaspar; Para comemorar a data de e residente em R�o .do .

SuL da R. K. O. A FOGO-A sra. d. Benta Garcia São Pedro, o Clube Tupi ote- Mon�. Bauer fOI m.dlcado ri hera «H» do dia «I).'J d d t 1 P t d D Próximo Domingo, em 2Becker, digna espôsa do nos- receu, dia 30, no Line união, ,can I a o, p� 0_ ar 1 o c-
sessões _ às 7 e 9 horas. Vo- quando a cosia francesa foiso particular amigo sr. Jorge aO$ seus associados um oni- mocrata Cristão, a depu- cê aplandirá _ PAfvnORA. inotulula.Becker: -

- mádo baile. taç�9 fedderal por San:ta Ca Com Ava Gardner. Cens.: Até 14 anos,Fazem anos: As danças prolongaram-se tarina, eyendo o seu Ilustre
00 No' preqr.: Jornal WarnerDia 1J-A sra., d. Adele até as primeiras horas do dia nome se� hom?logado peta C desenho. .

W. Costa,· espôsá. do sr.,Aldo seguinte, em ambiente seleto e Co�vençao Regional �o re- Cine São Pedro Preço; Cr$ 6,00Pereira da Costa; onde reinou a .melhor COI'-
fendo Part.ldo, a realizar-se Hoje, às 8 'hs. Próximo sábado:

__Q jovem Anselmo Dias. dialidade e alegria. em 23 de Julho.
�

David Brign, John Agar, AMBIÇÃO MORTAL--..,.----_-..-- Agradecendo a amavel e Frank Lovejoy e a jrance- Vi veca Lindfors e Kenthonrosa visita, desejamos a zinha Suzana Dalleert no Smith
- Mons. Bauer omelhor êxito.

VOZ DE GASPAR
,

São Pedro
"- A v'ISO AOS FORNECEDORES 'DE CANA

A direção da Usina São Pedro comunica aos seus
distintos fornecedores de cana que se acha aberto, a partir do dia 8 do ,corrente mês, o corte de cana de açúcar, =========é'====devendo a moagem ter início na próxima segunda-feira, A recepção ... Conclusãodia 12 de julho.

.

çoar, um a um, todos os queCom relação ao preço do produto, informa que o L dele se acercaram. Chegou
_

A. A. ainda não estabeleceu os novos preços por tonelada; a arrancar lágrimas à bên',porisso a USINA fará adiantamento por conta da cana ção de frei Juvenal a seusfornecida, na base de Cr$ 170,00 por tonelada; obrigan- extremosos pais, junto aodo-se a promover o competente reajustamento após a fixa- altar.ção de preços pelo Instituto.
Ao meio-dia foi-lhe' ofe-IGaspar, 9-7�54.

recido um almôço na resi
dência do sr. Afonso Sch-

. neider, e à noite,' no salão
Partido' Democrata Crista-o Cristo-Rei, uma bonita re-

. presentação teatral, tendoEdital de Convocação da Convenção Regional ambas as reuniões sido muitoEm nome do Diretório Regional convoco a todos os concorridas,associado.s, para a Conver:ção Regional do Partido
_

Demo- VOZ DE GASPAR, porcrata Crisiõo, a ser realizada nos dtas 23, 24 e 25 de julho seus responsáveis, participado corrente ano, nesta Capital, quando na forma dos artigos prazerosamente de tôdas as23 �e 25 e P..ara os fins �o artigo 24 letra f dos Estatutos, justas' homenagens tributaserao escolhidos os candidusos à Deputação Federal, Es- das ao virtuoso frei JuvenaltaduaL e �en_ator.ia. , . abraçando-o .e rogando �'Florianõpolis, 30 de Junho de 1954., Deus pela preservação doMartinho Callado Júnior->Presidente do D.R. Seu sagrado ministro em tô-
. ,Helio Callado Caldeira-Secretária-Geral das as vicissitudes do mundo.��,

Leia êste semanário
Assinatura: Cr$ 50,00

o Partido Democra t» Cristão, doS
Partidos Políticos, é o que mais propugná pela moral
cristã e pela intransigente Doutrina Social da Igreja, di
tada pelos Soberanos Pontífices

GASPARENSES! ALTSTAI�VOS NO P. D. C.I

-ALOIS T. SCHMI�rz
Venda e Consertos de Rádios

Acaba de receber. Motores a gasolina para
fornecimento de luz

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

wTELEFUNKEN"

Bicicletas da Conceituada Marca "Goericke" (alemã)
Preços desde Cr$ 2,300,00

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo
GASPAR - STA. CATARIN�

VENDE-SE
Em Joinville, uma ÁREA DE TERRA CULTIVADA,
com 200.000 ms2., com ótima residência, benfeitorias,
vacas leiteiras, cavalos, etc. Existe pequena plantação
de arroz, "sendo o terreno próprio para esta cultura.

,

PREÇQ DE OCASIÃO
I Tratar nesta cidade com NOBERTO SCHOSSLAND,

Rua São Pedro, s/n'
'''.-''!'�

,e vW
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