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OUANDO TEREMOS UM BOM HOTEL?

E' de inadiável solução o problema da falta

de acornodacôes na cidade
Demasiado humilhante ii atual situação _!,_Entravc

ao progresso de Gaspar - A idéia �a.

Foi encaminhado a regis- tim com slogan de propa

to, no Tribunal Regional ganda, nada mais há que

Eleitoral, o Diretório Muni- registrar nos arraiais eleito

cipal de Gaspar, do Partido ralistas da cidade. Dir-se-ia

Democrata Cristão, assim que outubro está longe .... Bom
.

constituido: presidente,· dr. seria se essa bendita paz

Hélio' Barbosa Fontes; vice- pudesse .reinar sempre, sem

presidente, Lourenço' Mon- ser perturbada pelos entre

dini; secretário geral, Jorge 'choques partidários, para bem

Becker; i-. secretário, Olívio de todos e felicidade geral do

Mondini; tesoureiro geral, munieipio, cujo progresso re

Augusto Debortoli; Vogais: I
clama trabalho em ambiente

Apolinário de Souza e Silva, I de fraternal compreensão.

Alfredo Kostetzer e Agenor ] -O Partido d ' Represen-
-

de Aguiar. tação. Popular, em Gaspar,
+Aparentemrnte a cam- como em 1950, disputará

panha política neste muni- uma cadeira de vereador à

cípio ainda não teve inicio. CâmaraMunicipal, DO pleito
Afora um candid&to pelo de outubru próximo, na cha-

PTB, que lançou um bole- Conclui n'a Ir. página

for-mação durna sociedade anôrrirna

" t" T O caso da autono. Já há alguns anos a nos- contrário.possa ser acelerado'

Marte per o d a erra'
. .','

sa cidade vem se ressentiu- como certamente sê-lo-á (e

No dia 2 de julho último nuarão sabendo apenas que mIa de Florianópolis do .da falta quasí total de fôr construido um hotel an.«

o planeta Marte aproximou- Marte tem água (embora O Procurador Geral da Re- hospedagem aos forasteiros pIo e confortável.

se sensivelmente da Terra. pouca), atmosefra, vegetação pública, sr.Plínio Travassos, que nos visitam ou que por A respeito do momentoso

Sessenta e cinco milhões e temperatura média de al- já encaminhou ao Supremo aqui transitam .. Existem ape- assunto ouvimos comentãrio.s,

(65.000.000) de quilômetros guns graus abaixo de zéro, Tribunal Federal, para jul- nas dois pequenos hotéis, em dias desta semana, SG

era a distância que medea-] estando, portanto, em con-�gamentu, a representação do .em más condições, sem ne- gundo os quais haveri s D!1

va enn e os dois astros. E- dições físicas de abrigar se-
1
Governador Irineu Bornhau- nhum confôrto, incapazes, cidade pessoas .intereseade s

norme, sem dúvida (a Lua res semelhantes a nós. Quan- sen contra alguns dispositi- pois, de dar abrigo a pes- na construção do hotel me

esta afastada da Terra só- to ao mais, inclusive no que vos referentes à substituição Soas acostumadas ao trata- diante a constituição de UIDa

mente 384,,000 quilômetros), se refere aos célebres discos do atual prefeito da capital mento dos bons hotéis de sociedade 'arrônima cujas L

roas relativamente pequena voadores, que alguns presu- catarinense, nomeado pelo outras cidades. E êste, tal- ções fossem subscritas per

tendo em vista que Marte mem virem do misterioso mesmo governador. Um dos vez, um dos aspetos mais todo e qualquer interessado,

se distancía de nós a.é 400 planeta, nada, ao que pare- dispositivos impugnados pre- deprimentes de Gaspar. prin. A idéia parece-nos ótima e

mirhões de quilômetros! ce, teria sida esclarecido. vê a entrega do cargo ao cipalmente quando se leva póssivelmente representa a

Os astrônomos
.
dirigiram Quiçá, um dia Deuc - o presidente da Câmara dos em conta que localidades. maneira mais segura de roE-

poderosos telescópios àquele Excelso Autor do imenso e Vereadoresfelernento do PSD, menores (Rio do- Testo, por lizar a obra.. ilue,
.

in�gàve��

planeta na esperança de, fi- maravilhosoUniverso, permi- agremiação que seria l.ene- exemplo, que é uma simples mente,. é grande e demanda

nalmente, comprovar a velha tirá a satisfação da curiosi- ficiada) pará que o ocupe vila) são muito melhor ser- vultoso capital. Mas, haven

crença .de que Marte seja dade, inata, do-homem. Até até a posse do titular que vidas, dispondo de farta e do interesse - como espera

habitado. _

lá havemos de ignorar, na Iôr eleito.. boa. acomodação para os que mos que há-de .haver-e- não

Não sabemos o que foi i Terra, se temos conpsnhei- O procurador de Repúbli-I viajam. fal.arão recursos financeiros

apurado. Provàvelmente, po-I r08 em algum outro mundo, ca, opinando, diz, aFina.l, que Mas, não é só, porque a em. Gaspar, sendo viáve',

rêm, o
. f�scinil.J:J�e mistério

I'
dentre os milh?e� que rolam deve. ser. (de.clà.a(�::::; a Í:1- f:"lta a que nos vimos r�fe: ainda, a contribuição de ck -

não fOI desvendado, e os pelos espaços infindos. constitucionalidade dos dis- rindo também se constrtui rnentos não gasparenses, umi

eíltudiosos dos B,stros conti-
.

positivos já indicados da lei sério obstáculo ao progresso vez que o empreendimento

P-O.LI,nrICO
estadual n? 1.074, de 16 de desta cidade, eis que muita é fadado a êxito certo.

·ESPELHO junho.ide 1954», por enten- gente deixa simplesmente de Cumpre.ao fim destas con-

der que os mesmos atentam nos visitar, ou, então, aqui siderações, leihbrar a pro

evidentemente contra a autono não pernoita, saindo, às ve- rnessa do sr. Genésio Linr,
mia municipal, " zes, já alta noite para Blu- feíta em março último, de

Aguardemos o pronunci- menau, Itajaí, ou Brusque, o ue o. Banco Inco destinaria

amento do Supremo. onde sabem que encontrarão � maior parte do novo pré-
boa hospedagem. dio .

a um hotel; acontece,

Locais Breves c

Tal situação contrange- entretanto, que o .dito edi

dora, dado o crescimento de Iício
I

vem tendo a sua eons

Gaspar e o seu constante trução protelada. Já não cc- ,

desenvolvimr nto, precisa ser meçarã' êste mês,' contrà-
I

remediada com urgência pa- riamente ao que nos fôra as

ra. fazer-se com que êsse ani- segurado, nem, talvez, no

ma-dor progresso não sofra próximo, e Gaspar não pode
solução de continuidade, ao esperá-lo indefinidamr nte ...

visitam Gaspar
Ca t.arina», empreendimento
de extraordinário arrôjo e

qne, uma vez. realizado, há
de proporcionar ao nosso

Estádo magnífica. projeção
110 terreno cultural do país.

O a1mirante Carneir�, a

propósito, fez uma iníeres
Almirante Carlos da sante palegtra no cine Mogk,
Silvei ra Carnei l-O após a missa das 10 horas,
Por primeirú, no domingo, escutada atentMnente por

?istingUiu Gaspar o distinto um grupo d':l gasparenses.
Intelectual patrJcío C'ulos da :\. sua apresAntação ao audi

Silveira Carneiro, almirante tório foi {eiia pelo cônego.
da gloriosa Marinha do Bra- Tomaz Fontes O ilustre

sil, que está dando inicio aos conferencistaj à mesa, esta

trabalhos de organização de I va ladeado ainda pelos sra.

uma «Enciclopédia de Santa Conclui na 4"' pago

A semana que passou foi
sumamente significativa pa

r.u a nossa pequena cidade,
E que tivemos ii honra de
receber homens I eméritos, de
talento e cultura,que aqui dei
xaram magnífica impress.�o.

FINALMENTE v.iltaram
a ser atacadas as obras do

importante edifício da So
ciedade Alvorada,. que esti
veram interrompidas alguns
meses devido a falta de ma

deira para a cobertura. En

tretanto, ainda há freqüen
te interrupção do serviço,
agora por causa das chuvas

que continuam castigando
tôda esta região. Informou
nos o construtor responsôvel
que pretende não mais «lar

gar» essa construção, para

poder terminá-li;1 durante o

próximo ano .. E .assÍm deve

"'er, pois Gaspar precisa, ine
gàvelmênte, do seu clube.

}1'OI fixada, em definiti

vo, a data de 22 de &gôsto
próximo, para a festiva inau

guração do magnífico pré
dio da Prefeitura Municipal. .

Brevemente publicaremos o

respectivo pro,_.;rama.

VOLTA a subir o preço
da carne frescanos a,çougues
da cidade. Em menos de um

ano passou de 16 para 24

(vinte e quatro cnizeiros),
que é quanto custa agora

Conclui na 4"" pago

CIENCI.A E ARTE
•

Grandes nOlnes

Discurso do deputado Jorge Lacerda
sôbre o divórcio I. -.:-:-:-.

meirasmamfestações d], cons-
D deputado federal Jorge ciência católica de Santa Ca

Lacerda pronunciou na Câ� tarina, de inteiro repúdio a

mara Federal, no dia 8 de emenda constitucional do 81'.

julho, o seguinte discuxso deputado Cardoso de MiraL�

contra a noya tentativa de da, que objetiva possibilitar,
instaurar o divórcio no país: no Brasil, b divórcio, para

«Sr. Presidente, chegam- 08 c�samentos civis.

me, neste momento, as pri- Conclui na 3a pago

,

I
Aspectos da vidá gaspar�nse .,Du.rante o concerto executado pelo aplaudido 'violi

nista' Spariaco Rigónatii, quarta·feira última) no Cine 1
São Pedro, um apreciador da boa música, satu.rado de I
fanta criánçada barulhenta, como se aquilo fosse um)circo de cal!alinhos, voltuu-se para u'a mulher que balan-

. ,

çava um recém-nascido e pergritdou-lhe enfastiado: I\l -Esta criança também aprecia música clássica?
I

.!...,COm,O .�ão, pois se eu a "troaxe porque ela só

dor-I·me cono mUSh,a ...

A PIADA DA SEMANA

Leia a « V OZ D E G A SP .ti. R »" o seu Jornal
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A produção é feita para
o homem e não o homem
para a produção, (P.D.C.]
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- - iS@4C\JWI}�INDU'STRIA GE'RAlvIICA de, Sylyjo João Zimll18rlTIanll. Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - 'fel. nr. 11 Caixa Postal 02GASPAR - STA. CATARINA '

Limpesas, Oonseuos e Reformas Gerais em Máquinas deEscrever, Somar, Calcular e Duplicadores
.aua 15 de Novembro, 1369 - BLUM.ENAU - Fone, 1542Melhores informações na l'eda-çào deste jor'nal

RUA CEL. ARIST. RAMOS - G A SPA R
Gasolina e O'leo

Lavação' e Lubrificação de autos· e caminhõesBaterias "GOOD-YEAR" -
Bicicletas "MARATHON"

ATENDE DIA E NOITE

'iiPW ;s !!3ii1iiiiiii M@ !4IRA

_IIncustne Textil Gaspar S, A.

CASA JU��9 SCHRAMM. o�erec� para pronta entreg� a preços ao .atcance d� tOdo,,F�rragens em geral-L�qmdij�?a�ores-Desruuadeiras+-Espmgardas- j; ogoes
. E,con.orn�cos-L�ls�res, dt�ersos t �pos-Baterias «Delco»�Bzciclelu8 S'IRad�os d� ajam��a. marca «Ph�lhps»-Lampeões «Al�dlm»-Despertador�s-!Vlaquuws jolograjzcas-.-Ftlmes «1nsco» e « GevaeTd»-_,-�rt�gos plasii

I-Matenal samtarw-Encerade�,.as «Macsior », garantzdas por 2 anos·-1V1aqumas de cosiuro.« V�gorelh», qaronlidas por 15 anos-Cnsta�s-Pil'e",COt,I Visite sem collipro:.!, GAê! JULIO �CJH&��aç"_;.:=ra '!:!!..8:,.!._�em_.��[Oficina Técnica "Blum�" . I O Part�d�.

.
de J. 'J. MüLLER Para a estacac iavamal, crat» Crlstão,dúsp,

tid P líticos.lé arI os o I icosje o que .-
1

' rnal�propugna pe a moral crlst'1
.

transi aege � � 1m, ralnslg�nt�. Doutrinak OCHa na greja mtada pelSobe-anos Pontífices O!que acaba de receber grande sortimento de sweters.
GASPARENSES! ALISTAl-VOS NO P .. D C.I·

M

TECIDOS l!'b'LFU LJ US DE ALGUDÃO
--x--

TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
UNDAS PADRbNAGENS

PISOS PAR.f..- BANHEIROS, ROUPÕES'
(Cõres firmes)

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

G A SPA R STA. CATARINA

Banco Indústria e Comé.cic de0Santa Catarina B.A.
- Matriz: IrA.IA!

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
Endereço Telegráfico: "INCO"CAPITAL AUTORIZADO Cr$ 50.000.0QO,00FUNDOS DE RESERVA cn $ 46.000.000,00

,
.

I

---'----DEPOSITOS EM �0/4/1954 CR$ 880.889.533,90
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS :00ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIODE JANEIRO E CURITIBA

Taxas de DepósitosD '

'to ' .

teposi s a VIS a
, 2%Depósitos Limitados

Limite de Cr$ 500.000,00 . . . . . . . . .. 4 %Limite de Cr$ 200.000,00 ..•...... 4,1/2 %Depôeitoe Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 ... _ . . . .. 5%(Retiradas livres)
Depósitos a prazo fixo

Prazo mínimo de 6 meses. . . . .. 5,1/2 %Prazo mínimo de 12 meses .:...... 6%Depósitos de aviso prévio
.Aviac de 60 dias

, .. 4%Avísodo 90 dias. . . . . . . . . . . . . . ... 4,1/27(1Aviso de 120 dias . . . . . . . . . . . . . . .. 5 %
- CAPITALIZACÃO SEMESTRAL _.-Abra uma conta no "INCO" e pague com cheque

faça suas compras na

# m

'. CASA BUERGER

polovers, coletes, capas, chales e grande variedades
SW4 4Mb &Mt&i&

em lãs e casemiras.

J?icicleta FurtadaTerça- feira, dia 29 à no'te foi furtada uma' Ele;:CLET A de côr preta, mar.
ca «STEYER»,' placa 82ipertencente ao sr. PAUI.OZIMMERMANN.
Quaisquer informações sôobr� o paradeiro da' mesmalseJaI? prestadas, por obsé.quio, ao proprietario; (ruaS. José, esq. S. Pedro, ouBanco Ineo), ou a DeleO'aciade Polícia local.

Ó

GRATIFICA-SE BEM

Casa.
artigos sempre novos,

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

• cidade
/

B L U lVI E N A U- -

iii

Leia êsie semanário
Assiríúllll'a: Cr$ :50,00

-�

Café Bednsohi
Uma tradição [1,(1, Indústna
-le café. Sempre bom e pnro
Aguardente de Cana:
VOVô e APERITIVO

Satisfaz o mais exigente
entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI,
Rua Sãó Paulo - Gaspar

San ta Catarina

TOSSOI BRONOUITES I

VI DUO (8 [UOTADO
(SILVEIRA)

GRANDE TÓNICO

BLUMENAU - STA. CATARINA
Rua 15 de Novembro 900 - Caixa Postal.Zâ - Fone, 1124

TECELAGEM
"T A N G A R A'"

de
Irmãos Santos, & Cw.

Fábrica de Tecidos e SacoS
de Algodão

End. Telegr.,' "Tangará'
Rua Nereu Ramos

Gaspar - Sta. Catarina

Marmoraria - Serviço de Túmulos
Figueira - Gaspar

CLAúDINO 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 1 Consul
te-nos sem compromisso.

MmE

��-'��"�-:.!"{t;.'-:><- .".�","";.�_
... "!I:-

_

.

-''''Y�_� -s- •... '�, ' ,.." � r

.•.
V :;-

1'ELlIA1:5 FRANCEZAS, COLONIAL PA�LISTA,
COLONIAL PORTUGUEZA E rrELIfAS PARA

CUMIEIRA

Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos' os tipos e

tijolos curvos para pocos
.

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DÁ OBRA, COM
RAPIDEZ

e Z ?l6§!!!CS4_ :.. . .iS
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Grande expectativa .em torno da partida
U'nloa-'oxT" T· b'

������..�&#�........� Leia a «VOZDEGASPAR»,UPI, em 'ITn o
Em prosseguimento ao cam- colaboração do eficiente ata- Dr.Gláudio ,

. DI0GUR00peonato da L.B.F" o Tupi cante Ninha, que hoje se BedUSChl D D.
jogará amanhã em Timbó, consorcia: Também a ausên-

Cirurgião-Dentista
. O nosso mandato, nesta

enfrentando a voluntariosa cia de Tuta constitue outra Casa, circunscreve-se, cerno

equipe da S. D. ,R. União, lacuna na formação-do quin- Trabalho Esmerado e Garan- é natural num regime demo-
num préJio que está mono- teto avançado alvi-verde, não tido crátic.i, aos imperativos da
polisando a atenção dos des- se sabendo até agora quem Preços Módicos vontade do povo, que para
portistas das duas cidades. ocupará a ponta canhota. Consultório: aqui nos elevou, como seus
Enorme caravana de torce- Contudo, os rapazes gas- Rua CeI. Aristiliano Ramos representantes. Corre-nos, asdores tupienses deverá acom- parenses estão possuídos do

CASA P'AULO sim, o indeclinável dever de
panhar a embaixada alvi-Ímaior entusiasmo e dispos- sermos fieis intérpretes dê
verde para incentivar os tos a vencerem mais um WEHMUTH Ltda seu pensamento.«índios» à conquista da vi- grande obstáculo na marcha Rua Dr. Nereu Ramos sln. A coletividade catarinense
tória, tanto na categoria de do atual Certame.

�

Caixa Postal, 2 Telefone, 14 já teve ocasião, tempos atrás,titulares como de aspirantes, A embaixada tupiense dei- Gaspar _ Sta. Catarina de pronunciar-se" junto à
porisso que em ambas as xará esta-cidade preoisamen- Fazendas _ Louças _ Ferra- bancada do meu Estado, a
competições a «parada» vae te às 12,30, viajando em oni- gens _ Armarinhoe _ Se. través de milhares de men
ser durissima, Para o c.rtêjo bus especial da Empresa coe e Molhados _ E�(:l'or. sagens, oriundas de iodos 'os
de amanhã o Tupí não po- Schramm. tação de Cereais e Aguar� quadrantes daquela unidade
derá contar com a preciosa dente _ Serraria c alinha. da Federação, contràriamen-

mentes -' llevencledore .., te ao projeto, que aqui se

da, S�a,r/llard Oiz'CoHt1HJlIYy discutiu, do sr. deputado
Nelson Carneiro.
A nova iniciativa, que ora

surge na Câmara dos Depu
tados, destinada a reacender
Of! debates em tôrno da ques
tão de divórcio, reelama de
todos nós uma definíção.

O projeto em apreço, do
Sr. deputado Cardoso de Mi
randa. é, evidentemente in

constitucional, pois viola.
flagrantemente, o disposto
no art. 163 da Constituição
Federal, que estabelece a in
dissolubilidade do vínculo
matrimonial.
Ao lado disto, cabe res-

Com dificuld e o Tupi
passou pelo Vasto Verde

Na largada do campeonato de 1954
as RUBRO-VERDES AMEAÇARAM O EMPATE ATe O OLIIMQ INSTANTE

DA COfVTENDA _- ARBITRAGEM ACERTADA DE ROBERTO PAULO,
DE LIMA - REfVDA - OUTRAS NOTAS

Oompletando a rodada tantes. assinalaram o seu pri- Pacheco e Bétinho, �na re

inaugurai do certame oficial meiro tento ao� 18 m.inutos, taguarda, enquanto que na

L.B.F., tivemos, nesta cida-' graças a um lmpedlm�nto vanguarda, apenas
. ,Wa��or

de, domingo último, o en- de Canguru, em que Itmho desempenhou sa_tlsfat�lrIa
'contro entre

/

as .equipes de <frangueou », O Tupí aumen- mente a sua função; ainda
titulares e aspirantes do C. tou a contagem para 3 a 1, assim perdeu um !,en.to cer

A. Tupí, local, e da S. D. aos 12 m. do tempo c.o�- to ao receb.er autêntico pre,
Vasto Verde, de Blumenau. plementar, para .Iair dimi- sente de Nmha, defronte ti

Na' preliminar os reservas do nuir a diferença aos 25 mi- meta de Geraldo.
alvi-verde impuzeram con- nutos, dando cifras defini- O <onze » gasparense apre
tundente revés aos visitan- tivas ao placar. Afora o ges- sentou-se com a seguinte
tes pela contagem de 8 to indisciplinar do jogadgr formação: Itinho, Vicente e

a 2. Jegers, n-enhuma outra aner- Coti; Pacheco, Peví e Béti-
Na pelêja principal" diri- malidade se verificou em nho; Antoninho, Nana. Ni

gida por Roberto P. Lima, todo o transcurso do prélio, nha, Walmor e Sabão.
foi igualmente vencida pelos Os visitantesperderam a gran- A 'renda do cotêj o foi de
«índios:.> pelo escore de 3 a de chance de empatar fi pe- Cr$ 2.170,00, da qual mais
2. Os vastoverdinos atuaram lêja, quando Waldemal' co- da metade destinou-se ao

desde os primeiros cinco mi- brou mal urna pena máxima pagamento da exorbitante
nutos com apenas deli ho- praticada por Psví sôbre um despesa da Liga ..

mens, devido à expulsão de avante rubro-verde, dando ,O juiz Paulino saiu-se ai
campo do meia-esquerda Je- ensejo a que Itinho se redi- rosamente de sua espinhosa
.gess, que insurgiu-se contra misse da falha no lance do missão. Se bem que ameaça
o

'

árLitro por haver êste primeiro gol, praticando opor- do de perder a autoridade
mareado com acerto I uma tuna defesa. quando do protesto dos vi
pena máxima contra a sua 'Em conjunto, o time tu- sitantes pela expulsãomuito.

, equipe. Os locais marcaram piense decepcionou bastante. justa de Jegers, o homenzi
aos 4 e 10.miI;llltos da 1:., Logrou fugir do empate, ou nho manteve-se irredutivel
etapa, o primeiro gôl, de pe- mesmo da derrota, pelo es- na decisão, tendo pudido, as
nalti, por intermédio de An- forço individual de seus in- sim, conduzir a peleja R0 seu

toninho, e o segundo de au- tegrantes. Como, elementos término sem qualquer outro
toria de Walmor. Os visi destacados, tivemos C_ ti, gesto de indisciplina.-

, Resultados
- --._, - +r-r-r-r-r-:

.i',.rit·

J.', tA,_?)..\,'-l
:)<i

-itl;i,í�<J, ',;',1U !1�1í� \'i;� iH'ini�>�··'"r�,f\��� Iii i�i�j:'i$l i Á;llL'&\\�"il�� u� h.�y�ll(o� .'_�J

,\I!X TRAT. StFIL�,J

da la. rodada
-

do campeonato la. idivisão '

Nesta cidade: Tupí 3 x Em Timb6: União 1 x Pal- �
Vasto Verde 2 meiras, de Blumenau, 2
Em Blumenau: Guarani 2 Em Brusque: Paisanclú 3

x Carlos Renaux 2 (a primei-I x,' Olímpico, d<i Blum8-
,ra Surpresa) nau, 2. N''ao deIxe parii CliJlanhi u

, que pode fazer -hoje. lua
Garallta o flltul'o de

familia com uma llpólice de
Seguro da Vida

- da-

�'A Equitativa"
dos Estados Unidos. ,do Brasil
Sociedade mu·tua de Seguros

de vida.
.:Agente neóta praça:

Carlos B. Fontes

}1�armácia Santa' Cruz
(Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFILÚQUIO NUNES PIRES

Grande variedade de reméd iós e drogas - Avia "Re
- ceitas com prontidão e cUldado,-

Edifício próprio - Pra�a Getúlio Vargas - Gaspar

...

�--------------_---------------------,-------·I
I

VENDE-SE
Em Joinville, uma ÁREA DE TERRA CULTIVADA�'
com 200.000 ms2., com 6tima residência, benfeitorias
vacas leiteiras, cavalos, etc. Bxiste pequena' plantuçãr
de arroz, sendo o terreno próprio para esta cultura.

t

PREÇQ DE OCASIÃO
Tratar nesta cidade com NOBERTO SCHOSSLAND.

, Rua São Pedro, s/n
.'

I
Vende-se um terreno com a área aproximada de
====�=L100:000 m2 (4,5/ lotes), sito no lugar

,

Fundo Pocinho, fazendo limite com o município de 1-
tajaí (Ilhota), próprio para arrozeira, já e!talldo pre I
parado para o plantio de mil (1.000) sacos. Água su-:
ficiente para grande plantação.
Tratar com o proprietário, sr. Artur Schmitt,-no local. t

1}llllllllllllllllUllllUlllllllli1IltlllllllUlIIlIlllllllllllIllU Inllllllllll;U',(í�JI�Il.:: 1íl;' 1. I
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! Rua Gel. Aristíliano Ramos. - GA:iJ-lAU,
::
-

::

-
-,

::-

-

...
-

-
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MARIO VANZUIT_�
r :

t�
,i ..
r
,
, ,

x-

LOUÇAS FERRAGENS E CEREAIS
,

Secção de A taca do e Varejo
-, x-

ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR
DA APRECIADA AGUARDENTE

I

"5 CANAS"
-Iii Illmlmll 1U1Il1I1I1II IIIII11I11I11UUlIllIUIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUW iii, " s

ALOIS T. SCHMrrZ.
,
Venda e Consertos de Rádios

Acaba de receber Motores a gasolina para
fornecimento de luz

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEFUNKEN"
,

-...I.o _

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

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

o seu Jornal

(Con'clusão)
saltar, a índole do nosso po-
vo éondena formalmen,
qualquer tentativa de insti
tuição de divórcio, no Brasil
Êsse sentimento

.
da noss:

gente é que deve ditar, nes
ta: Càsa, os atos de seus re

presehtantes, para que :não
seja traido o mandato qUI
lhes foi outorgado.

Nfolste instante, em que (

país reclama providência'
que consolidem os funda
mentes morais da sociedad v

à mercê, hoje, de impetuosa
fôrças desagregadoras, de tê,
da ordem, não seria Iíe; L
que ainda se procurasse Vl1�

nerar, em suas bases, UIl

dos esteios essenciais da nOE

sa vida social.
Sr. Presidente, não p1'0

tendo alongar-me, nesta oeá .

sião, em novas consider

ções il respeito dessa ma'

ria, já tão debatida por il(.s
tres colegas.
Estas palavras valem '(;'

mo definição, que ora ra<,c
na qualidade de católico, qu
me:oprezo de, ser. E tradu,
zem, 'sem _dúviga, o pema
mento do povo catarin:3llflt'
que· nos elevou à Câmar,
Federál, para sustentar 2",

suas idéias e defender a;,

suas aspiraçõeSl.»
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�voz D E G A SPA R Convenção da r. D. l�. de Gaspar D i ver s õ e S'=========.====o==o:===:===�:===�� Candidatos escolhidos
('I' M k

ANO II Sábado, 1r de julhode 195ft N°. 47 Consoante edital de con- votos, cada. De acôrdo com ,dne 1. og.._-vocação publicado por. êste os ent.endimentos prêviarnen- (Bons filmes e boa PI'ojeção)jornal, realizou-se sábado te estabelecidos. foi reserva- Amanhã, às 10 hs. da l1la.PurL 7í SOCIEDADE último, dia 10, a Convenção da uma vaga para ser pre- nhã. Ünica exibição,!!=:====
_fi_ ti.

Municipal da U. D. N. para enchida por elemento repre- liVill Rogers Jr. e Jane VVy.- - - -

para escolha dos candidatos sentativo do Partida de Re- man emA.NIVERSÁRIOS deu Beduschi, médico abali- à Câmara de Vereadores. presentação Popular, tendo o A HISTORIA DE�' zado do Sanatório do Portão, Reunidos os -srs. conven- Diretório Municipal desta a- WILL ROGERSFizeram anos: de Curiliba, no Poranà. cionais, em número de 35, gremiação, posteriormente, Um técnicolor Warner Bras.Dia 12-..1, exma. sra. d. Ao disiinio conterrâneo e a e constituída a Mesa que indicado o nomedo sr. Eva- -Ás 7 e 9 hs., finalmenteNercy Beduschi, digna espôsa m� espôsa, O} n?ssos colos de dirigiu os trabalhos, na qual risto Francisco Spengler, que, um filme que você aplaUdirá;do nosso amigo e conierrõneo [eliz permanencia em Gaspar. tomaràm assento, além do como candidato do P. R, P. P A N D O R Adr. Amadeu Beduschi, proji- .-;-.-
.

Presidente e secretários do à Câmara de Vereadores, Teenioólor, impr. até 18 anos,cienieee */iumanilârio médico NASCIMENTO Partido, srs. Rodolfo Gün- concorrerá às eleições de 3 com Ava Gardner, Jamesem Curitiba. Está em festa o lar do sr, ther, Carfos B. Fontes e Jai- de outubro na legenda da Mascn e o toureiro espanholDia 14-A gentil srla. Er- !Vey Rosa e de sua espõs« me Bedusehi, o sr. Júlio U. D. N. Mario Cabré.na Maria, jilha do industri- d. Marlene dos Santos Rosa Schramm, digno PrefeitoMu- Ainda na ocasião, usou da Mulher ou demônio? Quealisla sr. Vitor G. Rosa. pelo advento, dia 6 p. passa- nicipal de Gaspar, sr. Her- palavra o S1'. Hercílio Deeke, estranho mal provocava o
Fazem anos:, do, de uma linda menina, que cílio Deeke, dinâmico Pre-

que congratulou-se com os amor daquela criatura]Dia 19-0 jovem v icenie recebeu o nome de Rosângela. feito 'Municipal de Blumenau presentes pela feliz escolha -3a,-feir-a. às 8 hs., t'Val.Schmitz, diiiqenie juncionôrio Nossos suiceros cumpri- e "candidato à Câmara Fede- dos candidatos udenistas ao demar Wey e Gilda J\reryemda «Casa Paulo Wehmuth menios. ral pelo Vale elo Itajaí e sr, legislativo gasparense, bem UMA prLGALida.», :-:-: dr. Antônio Carlos Konder como pela maneira democrá- NA BALANÇADia 21-A graciosa meni-
. ENLA<?ES ._ Reis, candidato à deputaçãt? tica e harmônica com que Ala. comédia fina do ciona Josefina Amobile, filhinha Realiza-se hoie, em União federal nelo oéste catarinen- decorreram os trabalhos da- nema brasileiro.dileta do sr. João dos Sanlos da vitória, Paraná, o

entace\se. Abe;ta a reunião usou quela memorável convenção 5a.-feira, às 8 hs: , fiositae de sua espõsa d. Maria. matri�onial do jo�em Pa�l� da palavra o sr: Carlo� Eon- municipal, formada que es- Quintana e Fernando Sole: emDia 22-A sra. Lígia Fon- Mosa c?m � qeniil sria. Ivo tes, que concitou 08 seus tava por elementos represen- SUZANA--Mulher Diabólicates Lima, professora do Gi- ne Nlar�a Rieke.
... companheiros a promoverem tativos de diversas classes Filme mexicano,-impróprio

- násio Pedro II, de Blumenau. O noivo, nosso couierriirieo,
a escolha de candidatos ca- da comuna. Encerrando o até 18 anos.Dia 23-0 jovem Osuald» é filho .do s;. -(Íngelo Moser,
pazes de desempenharem com magnifico conclave, discur- -Dorrjngo, dia 25:Camilli, acadêmico de direi- e a noma e [ilh« do SI'. E-
dedicação e zêlo as funções sou nevamente o sr. dr. An- A, VINGANÇA DEto e economista residente em mílio Rieke.

:'r.. de vereador, que porventura tônio Carlos Konder Reis JESSE JAMESFlorianõpolis e nosso velho e VOZ DE GA.sPAR formu- lhes fossem confiadas pelo que, em vibrante e suhstan- 00'---leal amigo: la. V?tos de perene ventura ao
povo, colaborando, através ciosa oração, rememorou a Cine São Pedro-o sr. W_illy Fenner, [un- füstml� par. . . _ do poder legislativo, para o campanha vitoriosa da UDN

h
d

'

A_] 1 'd r 1 1 t con �
.",..

Hoje, às 8 s.
cionário a usina, oe a.L e; -.vWL e re:Lgws�men e .- progresso do nosso municí- desde os tempos em que BTA!

d h B o

AMBIÇAO :MO L rui
,

-A sra. d. S�lmaJ uma. sorciam-se Oj� os jooens !,u- pio. Sucedeu-lhe o sr. dr. constituíra partido de opo- , dconsorte, do sr. Wtlly Fennel'.; no Augusto Schramm, J,Llh.o Konder Reis que discorreu d O Um homem esapareced 1 d L E lb t d L d Tv sição em nosso Esh. o.
misteriosamente. Um impos-

-O Jovem Conra o, ap �- o casa nge er.-. �. w sôbre a finalidade da reunião brilhante orador foi demora-d i d t j 'Ih d S h M na Reqina
tor, perfeito sósia, apropria-

ca· o es n' an e, J. o o sr.
.

ç ramm,. e a.. .

e critério da .escolha dos damente aolandido. Após a
d f

.

F l f lh d '

a d a l'
se do seu luzar para es ruo

Paulo Zimmermann. on es, L a a »uuia sra. .

candidatos. sessão os candidatos recém- ub 1 'ttua B F t
'. tar as vantagens do primeiro,

A iodos, .(JS para ens ae � ,a . on es.
Procedida a votação e a- esco1.hido'" forrm cumprrmen- K t

D GAS AR O t
.

'l t ' 1 '

� '"

Com 1t'iveca Lindjors, en

VOZ E P. a o CWt era ugar as
'puranão, o secretário da Me- tado8 pelos seus correligioná-

'

17 h 'd"
.

do "i'

Sm,;th e Robert Douglas.
:-:- oras, na reSL encw

sa anunciou o resultado ge- . . (l •VIAJANTES . _

d ; Carlos rIOS e amIgos. Cen".: Até 14 anos
lrmao a no.va, sr.

ral do pleito, que apresentouAcompa�ado de sua exma. B. Fontes, seguindo-se, às
como os mais votado.;; os Espelho... Conclusão No progr.: J.ornal W'arner'" d N h 1730 h

'

o" �;a re
-Pro'ximo Sábado:

esposa • ercy, ac a-se nes- , oras. a cenm h. -

oito seguintes cidadãos: João
pa da UDN, tendo indicado,

A ILHA SINISTRÁ
ta cidade' em visita a seus ligiosa, na Igreja Malriz local.

Batista Beduschi, 32 votos; para êsse fim, o nome dod· t' t
'.

d A P b n de"s·te j'orna I

John Gar� idd e Rosemary Lane
�s tn os pats, o sr. r. ma-. ara e s

.

.. ".

Antônio B. Schmitz,31 vo- sr. Evaristo Spengler. _J �__-G d .

_

I zoi, Luiz Franzoi,-dr. HeliO tos; Lauro da Silva, 30 vo- -O TRE, em sessão re- LOCAIS... (Conclusão)-r�D es.:_. - (Gon.cl,:�ao) Fontes, Carlos B. Fontes, dr' tos; Glau.co Beduschi, 29 vo- cente, fixou a data de 3 de
um quilo do indispensávelprefeIto ;nunlClpal, preslden- Glauco Beduschi, Anfilóquio tos; Carlos B, 'Fontes, 27 outubro próximo para a re- alimento. Os magarefes ale.

te da Camara: d?sVeread�- Nunes Pires, Jaime Beduschi, votos; Heldo FlorentinoVan· alização da eleição do p:re O'am o aumento do preço dores! revmo. vIgáno da p�ro,. Vitória Zimmerman e Sílvio D311, Afonso Schmitt e Pe- feito de Florianópolis, cuja �ado em pé, mas o que éqma, delegado Ade �ohcla e
Schmitt, ciro Benigno dos, Santos, 26 autonomia já foi restaurada. certo é que o constante a-repre�entante de�te Jornal. Ao eminente intelectual e

-Reune-se no dia 24, do- ,c're'scI'mo da, pre(';o está tor-
O 1 ti t em o ambieÍlte), Rigonatti ar-

\,
_

1 us re a mIran e, '.- bravo militar Ca:rlos da Sil-
mingo, a Convenção MUni-\ nando a carne I'nacessíve1

h d tá h rancou do Reu instrumentoI'
� _pen_ a o como es

.

na rea -

veira Carneiro, agradecendo, lindas partituras de gran. cipal. do. PTB, da Gaspa�, às classes pobres, que já se ��.
zaçao da S�la, grandIOsa obra, desvanecidos, em nome dos d d d" para mdICarA os seus candl-I CII'fl'c"'m de,lnal's para.adqum.

d t h com .

es expoen tes a Ivma ar-
o .

que, acre 1 a, ven a a ,- gasparenses, a honro,sa vi-
te, tais como Mendelsohn, datos à Camara dos Ve-Ila;mesmo a18 cruze]ros(ca:-" P?rtar I? .volumes, no mI-

sita e o indizível prazer da
readores,

ne de 2"., com osso). MaIS
rumo, S�hClt,.?U o concurso de

sua atraente palestra, f-a:ze- Monti, Schubert, Waldteu-
,

'fI' na
todo Cldadao, esclarecendo

mos SI'nceros V'otos por q'ue fel, Ruhinoff e outros, que Agradecimento felizes são os
.

onanopo 1 ',od 1 d deliciaram a assistênciá.O a- -

M ., nos que pagam o preço ma·q;te ca a qu.a po e ;screver consiga, mediante a COffi-
h t

. O sr. dJoa_o r �;�r tVelO, a ximo de 16 cruzeiros. Deve
sobre ':Ilaténa que for do se.u preensiva ajuda dos catari- compan amen 0, ao plano, nossa re a,çao pedIr ,ornas-

f
. .,

1 se ou.c?nheClmento, mesmo � maIS
nenses da tôdas as classes,

foi feito magnificamente pe- semos públicos o seu louvor °t pre .eIto :numc�Pfa 'zer cer.
I t d s o lo eximia musicista t,lCrani- .. d' t' BONES ra co�sa nao po te a ,

.

SlI_llP es, que � o er� ac. -

levar de vencida essa obra e agIa eClmen o a I. -

T. d
.

das ('I'lhldo. pe.la EnclclopédIa,po�s de tamanho porte, destinada
ano Oleh Gabrucewski, pro- TID ADE do sr. Firmino Ca- tI lCar-se os preços 'f n

b d I é d fessor do Conservatório Curt· .

-1- d. dddes que nos cp-rcam, a 11.
o O J�tlVO e a o � reumr à perene exaltacão dêste pe- mlIo da SIlva, o qua, ten o

d d
.

_ daqUI
'

I d � Herl'I1g de Blumenau par'a h
.

d
' . e eterrnmar que os ,

a maIor soma pOSBlV: e
daço amado do solo pátrio.' "

ao ado a carteira o pnID81-1 _. romais
t b fh d t d O enero' o qual tam_bém, n.ão foram ... d '

t'" pe o menos, nao seja '

ra. a· os e o o g '... .,
ro, conLen o regUlar quan lo,

1 AJ
geográfico, histórico, social, VIOlinIsta S. Rlgonattl regateados aplausos.'

em dinheiro, fez a pronta altes que aque.es.econômico, moral, religioso, Quarta-feira, à noite, no Foi, sem dúvida, um belo
entrega da mesma, intata, DADA a falta de cana,

'

artistico, esportivo, po�ítico, salão Cristo-Ref, tivemos o e inesquecível eê_Petáculo da
ao legitimo dono. ainda não poude funcionaretc., etc. grato prazer de ouvir o re- mais pura &,rte que a nossa Gaspar, 13 _ 7 _ 54. a Usina �. Pedro. Os forne-Ao fim da atraente pa- citaI de violino, proporcio- cidade teve o grato ensejo �- EM'PRL"GO cedores co'iüinuam retraídos,lestra, Joi nomeada a seguin- nado à platéia gasparense de assistir graças a boa von- � 1..'J

provàvelmente ainda desco�O-
te Comissão de Gaspar para pelo renomado virtuose pau- tade e compreensão do PJ- O Hospital São Lucas, de tentes com ° preço de 11confeccionar e angariar tra- lista Spártáco Rigonatti, que der Público municipal do emitiba, precisa de DUAS cruzeiros por tonelada. Abalhos para a Enciclopédia: já é bastante conhecido JlO comércio e indústria e de MOÇAS, de boa aparencia, Usina eSDera a decisão doRevmo. vigário frei Roque, cenário artístico do País, alguns particulare"l. A sua alfa�etizadas ou não, para IAA qu� lhe permüa pagarprefeito . Júlio Schr�mm, I pois. aqui realizava fYo seu generosa contribuição finan- serVIços de enfermagem, lúm �ouco mais. Depois derevmo. côn. Tomaz Fontes, 573° concerto. ceira poude tornar realida- Oferece hospedage,m, roupa. amanhã, contudo, terá co'srs. Rodoifo Günther, dr., Com a·casa à cunha (sen- da a grande noitada de qua-r- lavada e o ordenaao mensal A

oagamf
.

1 d (-"r$ 650,00. nleço a m ,,, '.

______
Abelardo Vianna, Acílio Acá- dI) de lamentar. a pr�sença ta- eIra, que' l1á- e, marcar v
cio Pereira Pires. Edmundo irregular de mUltas Crianças época nos fastos culturais l\1elhores informações na Leia êste semanáriodos Santos, Leopoldo Fran- sem seus pai�, perturbando da nossa terra. redação dês te jornal. Assinatura: Cr$ 50.00
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