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Ano II GASPATI (Santa Catarina) -- Sábado, 31 de .Julho de 1954
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ESPELHO POLI'TICO
Na Convenção Regional do domingo último, indicou à
PDC foram indicados e ho- Câmara dos Vereadores de
mologados os nomes dos hon-

I Gaspar, os seguintes nomes.
rsdos cidadãos Antônio Ma- que se apresentarão ao elei
teus Krüger. e deputado Cás .. torado em 3 de outubro
sio Medeiros para candida- vindouro: Ãcílio Acácio Pe
tos, por Gaspar, à Câmara reira Pires, Pedro Antônio
dos Deputados e Assembléia da Silva. João Russi, Silvio
Legislativa, respectivamente. Benvenutti, Adolfo da Silva,
-Há pouco o Diário Ofi- Reinaldo Demmer, Nicolau

';

cial do Esuulo publicou o re- Jerouimo Isensee e Paulo
gistro do Diretório Munici- Schmitt.
pal de Gaspar, do Partido -o senador Ivo d'Aquino,
Social Democrático, no Tri- do PSD, não será candidato
bunal Regional Eleitoral.Não à deputação federal por S.
consta, da lista dos compo Catarina, tendo negado con
nentes os nomes dos srs. dr. sentimento para o registro
Abelardo Vianna e Afonso do seu nome sob a chama
Hostins, vereadores, 'pelo P. da Aliança Social Trabalhis
S.D., à Câmara Municipal ta. Diz-se que o gesto do
local, o que. leva fi crer que ilu tre político foi motivado
ambos os ilustres cidadãos pelo Seu ressentimento con

af�staram-se das atividades tra a direção do PSD cata
pessedistas. Como explicar nnense, que lhe recusou

de outro modo 1.:1. omissão? .. uma das candidaturas ao

-O PTB, por sua Con� Senado, para a sua reelei
venção Municipal" realizada. ção,

;.,Mwti@!i4!
Núm, .:

49
iii

Aqui arrecada, no entanto,
cada vez mais - Volume, já
superior a

agência para e sta cidade.

50.000 c\pie.iros
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�refeitura Municipa� �d�
�

Gaspar I-Balancete 'dé('Rkceita e Despesa Orçamen-,', tária referente" ao mez de junho de 1954.
,

.

I' 6órt.{gQ Reeeila br��m�ntária Receita'I,. .

�Anterior Do mês.

RECEITA ORDINARIA
Tributária

a) Impostos .;

O 11 1 Imposto Territorial 22.345,00
,O 12]1 Imposto Pt<?dial 44.318,00
· O 17 3 Imp. s/Indo e Prof. 129.1'05,00
0133 Imp. de licença 151.084,60
,0 27 � Imp. s/jogolJ @ div. 380,00·

b) Taxas
1 11 «1 Taxas de Cons.e €on1!i-'.

de Estradas -,-
,
1 21 4 "Taxas de expediente 550,00

.,' 1 224, Taxas, e/jtld @ emol, 678,00
1 ,2� -4 Taxas dffiiJe.@oorv.d. 12.449-,00
1 241 Taxas de limpo páb. 3.624,00

Pa tI'imon.ial
2 '0� (LJitellda de eapitais. 2.200,00 2.543,60 4.743,60

Receitas diversas·

4 12 Q .Receíta do eemitério 924,00
4 1� O Quota prev, no art.

.15 § s. 'C. F. 17.546,40
4 15 ,() Quota prev. ne art.

2Q da e, F. 100.000,00
:R�ooita. :mxtraOt"d.

6 12 e Cobro da div. ativa 16.388,40 705,60 17.09·4:,OÜ620,0, .Contc. -diversas 7�).000,OO , 75.000,00. '

6 21 O Multas 3.107,00 362,50 3.469,60
· 62313 ,EventllaitiJ 1.451,09 �O,OO

'

1.481,00
581.150,50 100.419,20 68'1.569,70
9.688,80 1.959,50 11.648,30

590-:839,30 102.3'78,70 693.218,00
13&.783,50

. '

. Saldo .províndo de 19ã3

Total

200,00 22.545,OQ
-,- 24.3L8,00

250,00 129.355,00
8.735,50 159.820,10
160,00 540,00

87.118,00
76,00
156,00
10,00

87.118,00
626,00
834,00

12.459,00
3.624,00-,-

-,- 17.546,49

100.00{l,OO

828.001,50
.,

. f..:. �.:: �._ .

;-;.

::
'

Despesa Orçamentária Despesa, -c

Anterior Do mês. � "

Cr$ Cr$
:: " " .... , Verba O
-i •. A?:ministração geral
-", .;.

," ". ;'"
.,
... V_�rb-a, 1

, ·Exà.. e Fiscal. Financ. 11.4.95,00
t

. �erba 2 '

Sego Púbica e A. Social 4.793.00
Verba 3 .

"Educa9'ão pública
Verba 4

" :Saáde.�tlblica1. .

Verba 5 ..
·P()m.ento

V�rba 6'.

Serviços industriais
Verba 8

,

Serv: de Util. PúbL �24,876,30 54.725,10 379.601;40Verba. 9
Bneargos diversos

-

1'. Congresso ...245;00 BLUMENAU - STA. CATARINA
(Conclusão)Rua 15 de Novembro 900 - Caixa Postal 73 - Fone, 1124,

que. ofereceu-lhes quinta-Ô.947,OO
-
-

.
. feira à noite na sede daIUNU.uIU�W�lmlll.nmUlmilmlíllllm!mllmlllililllllllllllillll!ltUi�!:·'ll���·14��iu,m C·

,

-'1\ If' •

.;.
..

I

:; ongregaçao l\'.lanana, umê' MARIO VANZUIT li ª copo de cerveja acompa?-ha-;: ��
3 do de um gostoso sanduiche.42,953,70 3.789,50 46.743,20 ª. Rua Gel. Aristiliano Ramos - GA::;PAR � Estiveram presentes o pre-�54;;;:;,8;';'.4:;";,8�';2�,4�0�"""9=7=.4=O"";8,"':'3-U-==6::-4�5=:.8�9"::'O"::,7:-;:-O ii

- x - § feito municipal e o diretor9.276,10 1.842,50 1l.1lª,60 ª LOUÇAS FERRAG ENS E CEREAIS E dêste jornal, gentilmente con-=ã57.J5";"8':;';,:""'50�=�9-.';"2-50�,-8-0�6-5-7-.0�0""'9f'Ó"',3�0 ã . Secção de Atacado e Varejo ; vidados. A reunião decorreu'Julho 170.992,2Q � - x - � em ambiente agradável, ten-828.001,50 ª ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR ª do os. componentes da bano:ii DA APRECIADA AGUARDENTE :: da brindado os presentes com
�

-! "5 CANAS" § alguns belos números do selli
. § variado e seleto repertório.�im'I""i4mU1UUUlHmtUI.lfHlmIlDimltnmmmmum14Hlnlmlumlll"i<I�mHU"'l�·

Agradecemos a frei Roqüe.

S C as suas informações e o con°Farmácia � anta fUZ vite para a tertúlia, e feli-(Fundada em 1926) citamos 03 congregados doFarmacêutico: ANFIL6QUIO NUNES PIRES C. lV1. S. Pedro.. que, culti-Grande variedade de remédios e drogas - Avia Re- vando a arte, elevam lá fora-- ceitas com prontidão e cuidado - o nome do nosso querido,Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas -' Gaspar I Gaspar.
. ,

II'
.

6H@ W�7?3'iôW§'§T3'Z%V6j�M?P!f9"J!25í'i77Si%'i"m'ro WhifSS e iNA 1l?&W:;,.'4tWtf4li"lWiiW";;;iÇ g*#MAfilCI

57.777,50

_,73.594,00

26.654.90

245,00

6.147,00

Dep. de clivo origens

.Saldc que passa para

Discriminação io saldo:
Em Banco Cr$ 19.123,80
Vinculado « ôO.OOO,OO

. Bonus do Est. «45.000,00CMr6 . « 56.868,40
« 17_O,.Q.92,20

Gaspar, 12. de julho de 1954

Total
Cr$

11.�62,30

2.750,00 14.245,00

2.180,00 ô.919,00·

19.101,40 92.695,40

2.700,00 29.354,90

-,-

800,00

Sobin» 'B. dos 8ant@s-GButador José Alberict-Tesoureiro
Julie Sehramm-Prefeito

,INDU'BTRIA GERAIvIIGA de By.)vio João ZimlllSrman11Rua Prefeito Leopoldo Schrarnm Sino. - I'el, ru. 11 Caixa Postal, 32'GASPAR -
'

STA. CATARINA�«.�?�_ ��-;�"J)o
. TELlfA::s FRA�CEZAS, C<)LONIAL PAULISTA, Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e

.

e

tijolos curvos para poços
.. COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COMCUMIEIRA
RAPIDEZ1������������������g.��������W��Wti�_�>��i�"�$��r�H�§#�·%'���������.&#�:)�@�.���'.�.�·�ª�.�.RR�·�����������

I
.

,
,

�
4i&JMS&WW _�
Registro Civil
Faço saber que pretendemcasar-se:

"João Batista' e Lídia ,Gar.cia, solteiros, naturais dp.st�Estado e residentes em Gas.'I parinho. Ele,. lavrador I filho.de João Batista Jr. e,d. Vir.gilia Osat. Ela, domestil3afilha de João Anacleto e d'Lucinda Garcia. (edital n:1672)
-Antônio de Moura e Ba.silícia Francisco, solteiros enaturais dêste Estado. Êle

comerciante, residents e�
Belchior, Gaspar, filho de,
Manoel Venâncio e d. ROsa
de Moura. FIa, operária, fi.
lha de Bernardino lzidoro
Francisco' e d. Otília lzid�ro
Francisco. (edital n. 1673)
-Pedro Marquetti e Ma

tilde Tonholi, solteiros, na.
turais dêste Estado ·e resi.
dentes em Gasparinho.· :mIe,lavrador, filho de Antônio e
Narcisa Marquetti, Ela, do.
mêatica, filha de Rafael e
Emília Tonholi. (edital n.
1674)
-'Pedro José Venera e Ma .

ria Domingos. solteiros, na
turais dêste Estado e resi.
dentes nesta cidade. Ele, o·

perário , filho de José Vene
�a e d. Rosa Clarinda Raih,
Ela, doméstica, filha de João
Joaquim e d. Maria Don
Jice Domingos. (edital n.
1665)

Se alguém souber de aLgum
impedimento, oponha-o na
forma da Lei.

Edmundo dos Santos
(lficial do Registro Civilaiáutm-N"MMt·. ,..em 'ªª'ª"�I

AMEM. &?&Ma,

I In dustrja Texti. Gaspar S, A.
TECiDOS J!'J!./LFUUOS DE ALGODAO; :

--x --

TOALHAS DE TODoS OS TIpoS NAS MAIS
LINDAS PADRONAGENS

PISOS PARA BANHEIROS, ROUPõES
(Cõres [irmes}

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

G A SPA R STA. CATARINA

h e IIPosto
RUA GEL. ARIST. RAMOS - G A SPA R

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

Bicicletas «BAXTER»
ATENDE DIA E NOITE

"

, /;} IM]'U-.:fZA� OG SÍ:1\tGtJ1f?
..._
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Embora
.

encido p:or .Iqrga contagem, o Tupi
;n/à'0'

.

�'e'�:c···e:: Jp'C ion'o"U P�;;�t b'�Rjg,yL�� �T9���°S_R:�i1cHl��Dgo���r1:FiI'fgo"irib'dF;
. U .' .,. ATUOU O .ONZE» GASPAREIVSE -- PRELIMINAR - OUTRAS N01As.

Na. tarde oinzenta do úl- e transpôs o ângulo oposto
T

.

D Gl
.,.' "r,

tiIllo domingo.rumouoTupí de sua meta. A(;8 20 minu- l'upí X Olímpico, o cartaz de f. áUQIO' �':'< .

para a vizinha cidade de tos o mesmo jogador do
h Bsduschí

BWUsqueafim d� saldar o seu Atlético chuta de grandedis- arnan ã nesta cidade ' "_'.'
,pior compromIsso no ca�- tância e Itinho, agachado,p.' Cirurgião-Dentista
peonato em curso, ou �eJa, <frangueou> espetacularmen-

' ela manhã, defrontar.se.ão as equipes Trabalho Esmerado e" Gardn-
enfrentar o poderoso conjun- te. E finalmente Otávio de- de juvenis do Tupí e Paisandú, tido'
to do C. A. Carlos Renaux, creta o 6°. e último tento Preços Módicos�
call1peão estadual, em seus dos seus concluindo um ata- abrindo o campeonato dessa categoria Consultório:
.,nr'{)�prios domín.ios.. que da esquerda; a bola foi Consoante determina a mesmo o J'ovem craque Wal- R C 1 A' tili R"
y

-
ua e. fIS 1 Iano amoe

.'Os rapazes de alvi-verde abraçada pelo <keeper» do tabela do- campeonato em mor, que retornará segunda-

gasparense estavam p08SU'� Tupi que a deixou escapar eurso, mais três jogos deve- feira ao Rio, onde está cur-

'ÔC)3" da melhor disposição ante as vistas de Coti, que rão ter sua realização na sando a- Faculdade de Medi

pàra -oferecerem tenaz- resis- ainda tentou desviá-la, mas tarde de amanhã: Vasto Ver- cina, prestará seu valoroso

-têneia ao temivel adversáno. sem result�do. de x União, em Blumenau; concurso ao clube «índio»

Nem mesmo o estado lama-] Na equipe vencedora não Paisandú x Palmeiras, em Como despedida, o excelen

cento do gramado arrefeceu há nomes a destacar; to�os Brusque e Tupi :x Olímpico, te atacante promete brindar

o ânimo da turma eapita- atuaram com sua costumeira ijestá cidade. Os <alvi-verdes- a numerosa torcida gaspa

neada por Pacheco, que lu- precisão, apenas Petrusky estão preparados para leva- rense com a melhor de suas

sou hravamente pur um re- sobresaiu-se como o atacan- rem de vencida a equipe atuações na curta, mas pro

sultado honroso. Mais uma te mais perigoso e infiltrador. «grená», que vem de uma vi- veltosa permanência nas fi

vez teve o Tupi contra si Do bando vencid-o salienta- tória sôhre o «fantasma» da leiras do Tupi.
os caprichos do futebol, pois ram-se Coti, Peví, Pacheco L.B.F.-o Guaraní. Terá o Salvo imprevistos de últi

as duas .primeiras falhas da P Nana. O primeiro, at uan- Tupi a sua grand e oportu- ma hora o <onze» local de

deiensiva visitante deram do como zagueiro central, nidade para. estabelecer me- verá formar com: Itinho,
aos locaisa vantagem de 2 a portou-se corno

-

autêntico lhor posição na taboa de Coti e 'Walmor; Pacheco, Pe

O, já aos 10 minutos iní�iai8 ?raque. �:�f e P�checo, na 'classificação, j_á que para; és": ví. e Bétinho: Antoninho,
da contenda: aos três minu- intermediária, estiveram se- se encontro MO há proble- Ninha, Walmor, Nana] e

tos Petruski inaugurou o guros e vigilantes. Naua.no ma na formação do quaJro, I Tuta.

mereador, aproveitando-se de 'trabalho de ligação e npôio
-------------------------

UIDa rebatida de Itinho, após à retaguarda, realizou sua

um arremêsso de Otávio, difícil tarefa com notável

r que colheu um passe de cal- eficiência. Ninh.ti -e Walmor

eanhar de Peví, próximo à apareceram muito, enquanto '

pequena área. Aos 10 minu- Antoninho e Tuta desincum

tOE', novamente Otávio apo- tiram-se a contento. Dema,
derou-se do couro numa. jo- como <half» marcador deu agasalhe-se elegantemente com osmaravilhosos artigos da

gada infantil de Bétinho 'e �onta do recado. Bétinho foi,

consignou o 2°. tento para impotente para conter asa-

0, Atlético. Seteminutos após, vsnçadas do agil ponteiro
T.eixeirinha escapou livre e Petruski, e Itinüo, no arco,

arremessou fracamente, mas foi o ponto nevrálgico da

assim mesmo a pelota pas- retaguarda tupiense, espe

sou sôbre o braço do goleiro cialmente no segundo tempo,
tupiense, que se lançara ao quando foi vencido por três

chão para tentar a defesa, e bolas que� er�m períeitamen
foi mansamente ao fundo das te defensáveis.

redes.
'

Melhor .sorte não tevc u

Sem o menor esmoreci- equipe de aspirantes da agre
mento, 08 «índios» procuram miação .gasparense, que ca

romper o cêrco da retaguar-] pitulou ante o pelotão do
.

da tricolor que, como sem-] Carlos Renanx pelo escore

pre, constitui-se uma autên- de 5 a 1. O improvisado ar
tica muralha. Quando eram queiro Risco não .deu conta

decorridos 35 minutos,Ninha do recado, e daí a debaele

finalizou com suaesso uma da tUl'ma capitaneada por'
L ld' h

.

I Limpesas, Consêrtos e Reformas Gerais em Máquinas de
bola desviada por Wahror, eopo mi o, que, por sma , Escrever, Somar, Calcular e .Duplicadores
mareando o tenlO de honra .ogou esplendidamente.
do· Tupí. Com o plaeard de, A renda da partida semou

3 a 1, termina a primeira apenas Cr$ 4.890,00, causan
fase.· do decepção aos dirigentes
Na altura dos nove minu- do clube visitante, pois o

tos da eta-pa complementar numeroso público pre�ente
quando os rapazes do Tupi ao Estádio Aug-UEtO Bauer

ainda alimentavam grande fazía crer numa. arreoadação
e.sperança de dimiLluirem a bem maior.

,diferença, eis que !tinha
. � prélio principal .foi di

comprúmete todo o esfôrço ngldo pelo sr. Ernam Fer
dos -seus companheiros, dei- reira, que se houve a ;::;011-

xand<rse trair por um tiro tento.

longo de Esnel, quando a =L=e=ia=ê=sf="e=s=e-m=a=n=á=n='o===='=-< Leia êste semanário

pelota veio alta da direita· Assinatur!1.: Cr$ 50,00 Assinatnra: Cr$ 50,00
!!!.tE M ...'t§"'fi\i fiM&J;<Niftei:"ii!i %'9't'>WM'W!í1fW1P#fS'W-W1liSif.i!G !&if##iüi\bilb)",!�M§W'M§lWWi 1 te ce f'ii'f9"T?JYC!!!WJ'i'"'WW S .ri#§§4i';g�·�������������������_

CASA JULIO -SCHRAMM ofer-ece para proritaentrega a preços ao aIcancede todos:;
Ferragens em geral-L iqnidif icadores-Desnaladeiras--Espingardas-'Fogões Econôm icos-Lnslres, diversos tipos-Bateria� '4 Delco '1)-Biciclelas

; .

Rádios da afamada marca. 4:Phillips»-Lampeões «Aladun>--'Despertadores-Má,quinas foiogljáficas--Filmes«Ansco) e«Gevaerd»-Artigos plaslicos;
-Material sanitário--EnceradfJiras «]\'lacstar», garcmtidas por 2 anos---'-Máquinas de 60stura (; V igorelli», garantidas por 15 anos-Cl'islais-Pirex- :

h . ;. jõ Vjs�; sem czn.p�=so " •CA§L�U,bIO SC'HRAM.!,I e nela, ::':..::.::..:.epr� 9�e será..:em,:tendid��

Não, perca sua elegância

"','
I Ir

por causa do inverno:

t��'t.$.1 'ltOH.,
. mil [UIlI'.

�,U:VlJJlAJ
.

"

g,8AN� l'O�J_

CASA BUER-GER
últimas novidades em casacos, tailers e blusas

. recém-chegados do Rio e São Paulo,. além
de lãs em metro, xadrez e lisas.

Casa Bu

'" .J

Rua 15 de Novembro, p05, bem no coração fia
cidade

. B L U -M E NAU r-.

B A R "U N I .l O"
O melhor da cidade

. �-

TecelagemTangará.
de .. ,t

Irmãos Santos, & C�a. .

Fábrica de Tecidos e Sacos
de Algodão'

End. Telegr.: "Tanga'rá"
Rua Nereu Ramos

Gaspar - Sta. Catarina <

. 7.-�:

CASA' PAULO,
WEHMUTH Ltda�.·
Rua Dr. Nereu Ratnos 8111:
Caixa Postal, 2 TeÍefon�).14 "

Gaspar - Sta. Catarina
.. ,

Fazendas - Louças M FtI:r'r� .

"

gens - Armarinho« -- Se, ;,

coe e Molhados - Expor- -

tação de Cereais e Ag�ta..
dente - Serraria (J alinha,.

() .

mentos - Revendedor"
da Standard Oil Comr-oa11f

Café Beduschi
Uma tradição na IndÚ8;trl&
de café. Sempre bom'.é puro
Aguardente de" Cana:
VOVô e APERITIVO

Satisfaz o mais emgmf.e
entendedor '.'- �;
Fabricante: ?

AUGUSTO BEDUS.cHI
Rua São Pauio M Gaspar ..

Santa Catarina:'
..

Não deixe para am,�nh:ã o

que pode fazer 'bdjé.- suo.
Garanta o futuro de

familia com uma' ap6fke de
�eguro de Vida

- dá ,..-

Oficina Técnica '''Blume''
de J. J. MULLER.

Rua 15 de Novembro, 1369 - BLUMENAU - FOne, 1542
Melh'ol'f's informações na n3daç,ão deste jornal

-----

"À EquitativaH
dos Estados Urlidos do Brasil
Sociedadé mutua de SegtH�OS

de vida.

.:Agenfe nedta praça:
Carlos B. Fontes

'Rua Cei. .:ArlJtiLiano 'RamoJ
(Edíficio Joanim)

,Marmoraria - Serviço de Túmulos
Figueira, -:- Gaspar

CLAúDIlVO CARDOSO

(Administrador do Cemitério Municipal
---x x x---

Executa- com perfeição, critério e rapidez to

do e qualquer serviço ,concernente ao ramo. Preços
desde 500 cruzeiros.Suaves condições de pagamento.

Dê preferência ao que é gsparense! Consul
te-nos sem comprQmisso.
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Locais". Condu'
ruas CeI. Aristiliano e ;TQO
R. . .l�eramos, quasi no C('nttocidade, está em petiÇã'l �
miséria. Estreita, torta 1.6I

, elesburacado. apresenta-se�ra com os balaústres ellld d ,. paços ameaçan o senalllena segurança de veículos e
�

destres. Agravando ai:emais o seu deplorável I\sto, até pedaços de rnade�1di "

f r,or mafia oram encaixadlateralmente numa das e�tradas, à guisa de proteç�aos que ali transitam ... E.,

d �ta e a segun a. vez quenf
.

, Gre enmos ao assunto aler.!ando a q \l.em de direito,Delis perrmta que não se)'.

id aprecrso um act en te fatalpara provocar as providên.cias que há muito já sede.
veria ter tomado. Ant�
prevemr ...

CÂMAI{A MüNICIPAL D}� GASPAR.::::-=----===- - ::.::.=� -:-__:::,.-=:>=

Declarada a pêrda do mandato
vereador· Hilário dos Santos

GASPARDE
�=========�==�==========�==�7AJ\U II Sábado, 31 de julho de 1954

do

LPELA SOCIEDADE '11 Na reunião de t�'fça-feira tido Social Democrático. porúltima, após ter sido discuti- ter o mesmo faltado às ses===== do e aprovado o requerimen- sões desta Câmara por maisto nr. 6(54, em que 'a ban- de dois períodos legislativos,cada da UDN representou sem motivo justificado, concentra c vereador sr. Hilário forme ficou provado pelo proaos Santos por motivo da cesso respectivo; arquivadosua ausência injustificada às I na secretaria desta Câmara.sessões daquela Casa por lon- Art. 2°- Fica convocadogo período, a Mesa promul- para substituí-lo 01°. suplengou a seguinte resolucão: te do Partido, sr. Afonso«Resolução nr. 2/54 Hostins.
Decreta a pêrda do man- Art. 3".- Esta resoluçãodato do vereador sr. Hilário entrará em vigor na data dedos Santos e convoca o su- sua publicacão, revogadas asplente do Partido. disposições em contrário.

Eleitor gasparense!
'

1', Congresso .. , Rodolfo Günther, Presi- S. S. da. C. M. de .Gaspar.
Para deputado estadual,

Continuação dente da Câmara. Municipal em 27 de julho de 1951..
( vota. no teu conterrâneo

o Os Congregados e Filhas de Gaspar, faço saber qp.e a (ass.) Rodolfo GüntherWALDEMAR BEDUSCHI
Câmara decreta e eu pro-' Presidente». I(M' .) .

de Maria, de Gaspar, tam-.. I arzinho ,e terás nele um
mulgo a seguinte N a hora da votação o ve-

.
' arrrigo e esforçado defen- ���d�:d��:��:����sp��?t�rl:� RESOLUÇÃO reador sr. dr. Abelardo Vi-

-: ;:.; •• :�_ >

sor dos teus interesses na
f R �rt. l°.-Fica decretada, anna pediu permissão para

•
r

Câmara estadual. reverendo vigário rei oque.
na. forma do art. 31 da Lei' d I

S. revma., em contacto com
� retirar-se o p enár io afim

00

t dê t J' ornal, Orgânica dos Municípfós, a de não participar da votaçã«

"

.: .: Para deputado federal 3. repor �gem es e

if pôrda do mi ndato do ve- por tratar-se de uma medid ;

. ".', . ,

Ih TJER transmitiu-nos a magm ica e
d H'i' ....l S

\' .� ,.0 _)l1nguem me or quen -.

delé Li -

que to rea or sr. uario IúOS antos, contra o B\'\U colega de ban

..

ClLIO DET�·.rE d A ln e eve impressao t-_ -

1" .

I

-

.

, �.n., ,o Iriârrrico
d t do zrande I e

Cito pela íegen- a do Par- cada.
,

prefeí to de Bhrrnerrauvque, os rouxt'.ram· b' v

-

na Câmara Federal, corrti- cert:n�eV�e fé Mca�ólidcaDc de- Convenção .. -Conclusiio P. R. P.
,

voçao a lrgem f ae,.e eus.
.

.

o .
. Para Deputado Estadual

nuara a lutar pelo pro- Assim __ conforme suas pa- cclt?S que emitiram
', FAmal-

- :, - .egresso da sua terra-o Va-
lavras-era de ver-se a 01"- mente, a enorme assistêne.a

.

Ie do I'tajaí,
I t ].-'.�� o?- --....: dem , a harmonia, o respeito q_ue super o .av<.\ 01 sarao CiO

" sobretudo a esplêndida cinema. OUVIa a pa.avra, c.n-
\..1, ...,

•

1organização reinante' n« ci- slo8arnenteesperal;l'l, (:0 ln n-
dade, onde todos puderam senh?r Arruaa. Câmara, que-

ser alojados convenientemen- confirmou, �fd.:3 ur:na V8 ,aste e alimentados com fartu- �u.a� notável" quahdade :. cc
ra, sem a menor exploração t�Il:)uJ10. Co:n segul'llllf.a, :):�-:nos preços. o que, reaLmen- clsão_e

.. Q,l��eza,. 0.1.. orado.,' ::;;te, é difícil verifíi.'ar-se em -��lOU o lngar exalJo �o �

Pn
tais ocasiões, prop:cias aos ndo Demoerata C�'lstao, ()

aproveitadores e g" nanciosQ8.l q�al;., por ser essenclalrr:enL?Isto "faz honra a Comissão I cnstao, pelos seus melO, c

organizadora doi co"ngre.sSQol seu fim,. sobrepõ�-se_ a tôd�'.J
Disse-nos aindá o padre as demaIS agrermaçoes pa'-vigário do grande êxito obti-j tidár.ias que o

A
cercam. .

do pela banda do Clube MU-I_ l'40nsenho.r Camara,.ao cou-lsicaI S. Pedro, da Congre- clUlr seu prImoroso dISCurso, HONORATO TOMELlN D 1 ver s õ e sgação. que puxou a prOClS� rece��u VIbrante ovação.
'.

I são executaI}do magü;,ta]- FIco� assen�,�do, que o P.
,. .

,

. Cine Mogk
- ...

"'F-'·_:-:-·.�.--'---''---._---
mente -peças sacras que im- D.C. nao se ÍllIara a �enh.u- tonos, d�vldo as �as estra-

Amanhã às 3,30 e 8 hs.:

;, ,.'., esta do Bem Jesus
pressionaram os J)resente�. m� o1!tr� corrent:e p�rtldana, I das catarmenses, naofls8 pu·-

.IJafael Daran, Manuel Lu·
,': :

'

'ComO nos 'anos anteriores, Terminado o corteJo; surgl- pOIS tera chapa mteIr,:tmente dera.m f.azer represent�r.
I na e Maria Rosa Salgado em

,realiza-se a 6 de agôsto pró- ram calorosos elogios aos. sua para as deputaçoes fe- . Publicaremos em brev:e a

I STO. INÁCIO DE LOIOLA
" ximo,' sexta-feira, a Festa dG bràvos músicos congregados. deraI. e estadual, sendo, O?- chapa cou:pleta, dOSA candlda- Inédito! Espetacular!
'.'.' : Senhor Bom Jesus, promo- -:- trosslm, recomendado aos 01- 'l-os pedüClstas aCamara fe'-I - <)a -feira. às 8 hs . Elise

'vida pela "Igreja de Gaspar. Para premiar-lhes a boa ret6rios municipais que para ·d.eral e :\s"embléia Legisla- Kno: � Rob;rl Shay�� em
,

.

_

As novenas, em número vontade e dedicação, frei Ro a vereança das su�s comu- tlva do Estado; . MULHERES
. de quatro, terão -início ama'-I_ Conclui na 2a. pág. I nas, se ab�tenhaI:9- �gualmen- . Es�e seman,aru" por sua

ESQUECIDAS
, o uhã, sendo a última rezada EMPR}_1�GO te Ode quadlsquer a1hanças. dlreçaot, (ue esteve pr�slentte) -6a.-feira: às 3,30 e 8 h8.:

'"

:na véspera da festa, tôdas gra� ,e. co�c ave, que, congra u�a-se C?I? o 1. u�' re
TARZAN E A :MULHER

.

à 't O Hospital São Lucas, de desde o ImclO, vmha contan- e devotado polItIco c JOl'lla-
DT �BO

..
', \nm. e.

.

.. Curitiba, precisa de DUAS do com a participação dos lista Martinho Callada Jr., :_�:_:
. '_ "

'

.

-

o.s festejos externos serão
MOÇAS, de boa aparencia, monsenbores Pascoal G. Li- presidente estadual do PDC,

re,àlizados no páteo dos illn-",

alfabetizadas ou não, para. bl'elotto e Harry Bauer,che· e com os demais pedecistas
dos do 'ilalão Cristo-Rei, após ser?iços de enfermagém. gado o deputado Arruda Câ· de S. Catarina pelo orilho
a missa cantada das 9 horas,d .

d Oferece hospedagem, roupa mara, encerrou-·se, pois, com que alcançou a C< n\renção
even o prolongar-se cluran

lavada e o ordenado mensal três dignitários da Igreia cujos resultados práticos,
te todo .6 ;"dia 6.

de Cr$ 650,00.. Católica, o que lhe deu es- com o a.uxílio de Deus, úãoMelhores informações na pecial relêvo. .

I
tardarão a beneficiar S. Cfl,-redação dêste jornal. Infelizmente, alguns dire- tarina e o BraE'il.

ANIVERSARIOS na Doris, filhinha do sr, Dar.o
Bednschi e de sua. exma. es:
pôsa d. Lori Beduschi.

Dia 4-0 reemo. padre frei
Jacinto O.F.M., dedicado co

adjutor da parõquia local.
Dia 5-0 sr, Paulo Zim

mermann, Juiz de Paz e hon
rado tesoureiro da aqpncia do
Banco Inco neÚa cidade.

T' OZ DE CASPA R ielicii«
cordialmente os aniversariantes

-

.

'Fa,z.em. ,anos:
Amanhã-·A sria. Carmem

Beduschi, filha· do disiinio
- casal .sr. Auqusio-d: Heriha
Beduschi,

.

- Dia 2-0 sr. José Bonifá-
cio dos Sanlos, digno funcionário da C. B. de Fumo-r 1

... ;'

f!I}1 Fôlha.
Dia 3-A graciosa menr-

� ..

----.
Aos prezados
assinantes

Avisamos aos nossos ama'"eis ossitianies que estamOIcobrando as ai�ina[lll'aS U!VOZ DE C !18P.rlR rtjere;tle!
ao 2°. período anual dI), SU3
circulação, por ier findado o

primetr=, .

Solicil. mcs. p0i i7,�O, dr,!
-iossos bondo«: � a"": 1;j0s (J .ii,
neza de. proccrcrcm a Rer!J.

,

1
.

ii! n'�ão, a rua f I'U l,!·':no I ,'l!f1ns,/'f" - .

( li)Edijíci» Joctnm ':'{)l)raúD, Oi!L

J
"J '1'" --1 ' n.;.jt! ..:remete eJli a U,IP··I.;.nctJ,ror

cheque �'aT!rár'io cn zl:rle posH,
oara a foiJ.'a pn'?{al nr.9,.

, C;IJ-r1t> rf/'�n'I-!n,",,,rno" s,'n'l,eS,G ,0 .• (",-", ".,' c, ,':c'_oI.·ú .,,'

c r 'me7de a to·h"

",I,

,l � f -, ,,\.r} n .; 41' '1� �. ",.. 7"1 0 �
G !" .VU\/tt';'.<:!:l!! C i,( .. .?,;� ) ;-7t(;11-

ryeSClJ' ((.J c;(jT'n�'� 'C';�}?1en�O no
:nsto do papel (c;nasi 1CO%
�m um ano), o preço da assi·
natura continua inalterado:
Cr$ 50;00 (por ano).

C ine São P,edro
Hoje, às 8 hs.

O TIGRE DE BENGALA
Barton Mc Lane e June 1 ravis
Cens.: Até 14 allOS
No progr.: Jornal Warnef,

desenho e trailer.

-Leia êste semanário
Assinatura: Cr$ 50,00

'.
-

prBÍirama
ransportadora WolframMATl.{lZ: Blumenau-Alameda Duque de Caxias, 166, Fone 1379 - FILIAIS: Curitiba- Rua Jo'ão Nf'grão, 1683; Fone

Em São �aulo: 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° andarSERVIMOS B&Jv[ PARA SERVIR SE1HPRE

,

PARA SUAS CA.RGAS
E ENCOMENDAS

•
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