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Obteve resultado satisfatório a inscricào

"

�

eleitoral dêste rnunicíp 1·0 Ma-is de 1.OOOnovos eleitores -- Deverão

I-I votar cêrca de ,3.500 gasparenses.
Como é s�bido, encerrou-�----------------�----�----- -�-------------------���-----------�---�--�----�--------�

seâia4del1gôst�p.pas�a-Locais Breves ("'\OMOL·'E''TE S" A \7I'TO'RIAI,
do, em todo o País, o alis- J f"

..)�
I

'

' J
tamento eleitoral para o COMO acontece sempre,

I' .

,

' DOPOv ()
���to de 3 de outubro dêste �;Pf::':�;�:d�Bstep::a�!;:�: OBRA DO RELOGIO FracaSBOU, Ielizmente., 8

Milhares de cidadãos, ?e lar, em Gaspar, a magna
FOI anunciado que' os I Os dois mostradores restan- tentativa de elevar mais um;):

todos os recantos da Pátria, data de 7 d8 setembro-c-Dia mostradores das torres- da tes custarão 6 a 8 contos, vez o preço da carne fr')Scâ'�

inte�essado� .

em participar da Pátria. O programa res- igreja . de S. Pedro .seriam mais eu menos. Será que nesta cidade .

.

da vida política nacional.pro- petivo, que está' sendo ela- em número de seis. Enten- essa pequena diferença pode Soube a Câmara dos Ve-

videnciaram a obtenção dos borado, publicaremos no pró-
demos que se deveria com- impedir que sejam feitos? readores cumprir o seu dever

.'

seus títulos de eleitor.

Acre-, ximo sábado. pletar a esplêndida obra Ia- Não, evidentemente, não po- dando o golpe de morte ria

dita-se, em conseqüência, que A' zendo marcar as horas em de, nem deve. Aliás, parte absurda pretensão dos açou-

o eleitorado brasileiro se te-
. P?EIRA no trecho com- TODOS os lados das duas dela poderia ser coberta com gueiros, que se tinham di-

nha eleva '0 a-mais de ... p.réendldó. entre a Casa I�lá- to.res, e não, deixar duas o dinheiro arrecadadq para rígido ao sr. Prefeito jusli-
15,000.000, que, para uma 1'10.Vansuita e, � ponte !,ôbre faces em branco. Isto preju- a pintura das torres, que não ficando a necessidade de mais

população d�, 55.000.000 se- 0, rIO q��f.ar-lVllfJ�, a rua dicará a estética do coniun- será rprocedida por falta de um aumentozinho, decerto

ria pouco, nao fosse a ele CeI. ArIstI�IanO, está medo- to. Quem faz seis pode r'ázer meios suficientes (15 contos porque já fazia muito tempo

vada percentagem de anal- nha. Se nao é molhado cons- oito. O rev. Vigário concorda eram necessários). Ainda. es- (um mêsl) que a carne não

fabetos infelizmente ainda tantement.e, os pobres pedes- conosco. Esperamos, pois, tá em tempo, e nós espera- era aumentada ... E, ou.ros

encontri:lda no País. ires quasi sufocam CGm a que os srs. fabriqueiros rô- mos que êste apêlo seja a- sim, num ano o preço tinha
O nosso município de Gas- passagem d�s yel?ulo-:,.·A]�m considerem a sua primeira tendido porque pode e deve subido só três veses: DJ 16

par conseguiu melhorar has- dISSO, as: _:'esldenCIas daquele decisão, reconhecendo que se ser atendido, no interesse da cruzeiros pára 20, daí para

tente o seu eleitorado. Sem trecho tem de ',permanecer deve fazer obra completa, nossa terra, para que eJa 22 é dêste para 24. que é o

conheeerrncs exatamente.tpor fechad�s o dia inteiro, e mes- para seu maior valor. A des- venha a possuir, no gênero, atual! Muito pouco.. não

ora, o número de novo" vo� In? n:g�Im o �ó penetra a.té pesa total do relógio impor- o mais belo e completo re- achamê.i. '

,

tantes, podemos, entretanto
o l.r:ttenor, sujando móveis, 'tará em. cêrea ele 150 contos. l lógio do Estado. O gesto desassombrado

desde já informar aos nossos tecidos, etc. Se agora, no in- -:------------.�_.
---- ----------''-,------ dos nossos vereadores, que

leitores que houve um au- verno,' é assim, o que' não ATENÇAO; GASPAR]:i�NSES ! fízeram questão, todos êlea,

mente superior a mil inseri- s�rá no verão, aliás j� pró- Ouçam, pelo microfone. da Hádio Clube de Blume- de comparecer _p:ara"�a'" �:lef6·

ções, entre alistementos ori-' xlmo?�O apêlo deste Jornal nau, o deputado Cássío�1\'[edeiros, tôdas as zas, feiras, sa do povo, é digno de es-

,ginais e transferências de para! que se cO,mpleta0�é.o às 8,30 da noite,
_

e !s 6�s. feiras, à 1 hora e 5.
-

, pecial re]'�str�rtfqrfÍ�e.r j:eve.'
outras zonas. calçamento da, rua- Aristi- la nítida noção-ao seu &'Jver

O cômputo geral, deduzi- iiano, naquêle ín�ignific�nie .,A· Apêlo dos planta- no des�mpetíbõ�1â'ó'\fuandáto
'dos os que faleceram e os tr�cho de.200 metros, fOI em Antônio Spengler dores de caDa de popular. Esses legisladores

que se retiraram dêste mu�
vao; por ISSO,. todos que �'o; t"

-."
honrando o Poder que re..

nicípio, dá para Gaspar mais,
ram ou precisam transitar Viti d 1 I POÇO Grande.Mar. presentam receberam por
ali sofrem a tortura da poeira , 1. ima o por um C01�pSO E d certo d 'p '�d"'t

'

de 4.000 cidadãos aptos pa- '.
T'

•

,
cárdiaeo, faleceu repentina- gem :..squer a ' .0 ovo, um pro I?

ra o exercício do voto. Cêr- asfixante e nojenta, ou, se t h- d L de confiança E nós daqui
chove, o' lambuzamento de ��n e'ln� mando

a 18e quarta- Ao sr. Presidente do Ins- os louvamos'
, "" �

ca de 30% da populaçãoto- reira u tuna la m sua
.

tal da comuna. calçados e roupas. Se a Pre- ·dA'·' P 'G d' titulo do Açúcar e do Álcool -

Oxalá a magnífica lição
feitura não pode, por óra, reshl elJClda, n.od d�ço rAan.:, foi dirigido o seguinte tele- da sessão do dia ],7 se re-

Assim, como se vê, o alis-
f 'I'

o oura o Cl a ao sr. nto- .

.....

tamento em nossa terra oro-
azer o ca çamento, ao me- ,.'

S 1 b d t
grama. nove sempre que o reclama-

t 'ovidenci ,"', mo peng er, mem ro e ra- «C
.

. V R
.

"

l

cedeu-se a contento. Espé-
nos pLVI enCIe o conserto d' ,; I f T

"

omumcamo�. ,xcla. rem os superIores mteresses

da calçada fron_eira ao anti- ]vAIOnta,. tamIlt� �asPlarense. plantadores cana açúcar região da coletivIdade erigiUndo_se-
ra-se que, na pior das hi-

iJ"
"

d' d d 1\f'
. 11& e no leIa, ogo que P G d -M E _ . .' .

'

póteses, compareçam às ur- 0° Jar 1m e . .r lmI, e,por i 1 'd d f' fl' aço ran e argem sqoer dêsse "JeIto o Corpo L�gn
favor, faça' inolha� o tal pe.

c rC1Il ou n1atcld
a e, edz

a I:l�r da têm ameaçada sna consi- lativo em 'baluarte co�ntr':
na�, em 3 de outubro, nada

r, h "ao ar en u a o gran e nu- d .' 1 lh'i
.

t d ú
.

"" -. .

Qo

menos de 3.500 eleI'tore"", J'a' qu�no trec o de rua tambem d' d t'Ad _

eTave.po eL a Vlr u e sma as lllJustlf�as SOCUilS
U

"b d d'
' mero e pessoas e o a" as S- P d

-

t d'i
'j •

que alguma abst,ença�o ha' de.
aos sa a os e tarde e dü- I

.

-
-

t' t
ao e TO nao a en er rel e- Agora todos confiam no

- .

1 h-
- c asses, pOIS ,o ex ,m o, gra- d

'

, l .

.

d' t _- '.'

verificar-se, infelizmento. mmgos. pe.iaman a, para nao I "t 1
,ra os ape os para lme la a sr Prefeito que h-á-de sa

D· estragar int�iramente o fim oas ao. S�t'� esplr� o a egbr� e solução problemas transporte b�r por' ce�to' fazer re�p'·el·
...

lv�ügaremos oportuna- J
-

d·
- comumca IVO e as suas elas Iluvial e

.

t l
-

'b l
'

.

' ::;-

mente o número exato dos
ue semana ,- e mUltos �aspa- qualidades de caráter e co-

J
,

ms a açao a ança ta� a d�ci8ão da Câmara.

llQSSOS atuais eleit,o'rc,s., ,renses. -'

d d
pesagem cana local embarque. AlIás seQ'undo soubem"s S

,-, raçJlO,era estIma o por to os. [ -:.. t 'd
'

.

b.
,

J,.

As 7,30 horas de quinta- ciasmPa'foimmseev�trag:npesePdroV�tetn� Senh?r�a tambem e:a Ee é)
f' f' d' ',. d' .

• I r a , o.a. contrarIO ao pretendIdo au�
eIra OI reza a mIt;Sa. e nossa precwsa plaR.iação úmco mentoO Prefeito Municipul de corpo presente e, em segUIda, meio subsistência nossas famí-

.

Gaspar .iem a honra de con- pelas 8 horas, procedeu-se a? lios. Confiamos compreensão
------------

r idar ,o povo em geral para, ':leu sepultamento no c ....ml- .

t' 't
" S:[va - Pedro lI;e,'ra - l';mo:-

, . . .

' '-- DossenCla es ,a JUS a reWLn- • 1'. • .,

no') dias 28 e 29 pró;'CÍmos, tel'lO mUnICIpal, estandu o dicação. teo José da Costa _; Qlúntino
assistir as solenidades de f' t h d dere ro acompan a o por Respeitog(Ls saudações. os Santos - Olímpio Jo,,'é da
inau"llração do' novo edilício grand d t C;1 ',} •. e massa e paren es e (ass.) Alfredo Nicolau da o_sta�.
da Municipalidade e de ou- amIgos.
iras obras de inferêsse públi- VOZ DE GASPAR, que
co. Este convite é extensivo à tinha no sr. Antônio Spen-

'

recepção (lO exmo. sr. Gover-
gler um amigo e admirador

nadar do Estado, dia 28,jun-
to à ponte sôbre o rio Gaspar sincero, lamenta compuugi-
G da, por sua direção, a perda.
rande, àrua Cel.Arisliliano. dA b

.

desse om amIgo, que esa-

parece ain.da moço, e a.pre
senta à exma. viúva e fjJhos,
tão cruelmente' golpeados,os '

mais sentidos pêsanles.
M=�

PAUA VEREADOR

Antônio Braz
Schmitz
(u. D. N.)

CONVITE

Frei Roque O.F.M.
Transcorreu dia 17 a tes

ta onomástica de frei Roque
S3.aupp O.F.M., diligente e

Vl1'�tíoso pároco de Gaspar.
.
Asmuitas homenagens que

merecidamente recebeu S,
Revma. dos seus paroquianos,
�-nos grato, embol'(i tardia
llJente, juntar �:l,sno's�,as, mui 'Ate�lção!

e�usivas e respeitosàs.
Leiam na quaria página

-,,;-"_!1-:I;,,---_____;=--- 0. programa das feslil'idades
::� Leia êste semanário inauguraLs do n01l0 edifício
;<�::Assin()Jura: Cr$ 50�OO da Prefeitura:.

Ifxcesso de velocidade ou de álcool? ..

Correndo desenfreadamente, um do.') motoristas da
'

nossa praça conduzia um sujeito «chumbado». ,:

O homem balançava a cabeçlfl. de um lado a ouéro, ';
m:lS nada dizia.

Chegados ao destinnJ o bêbedo falou:
--Olhe aqui, chofér, voc� está correndo rfnúto.
_' jHas como, se nós (}stamos parados?
-Ah! Já chegamos? Então porque você não avisou.? •.

'

,
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..,�,PARA SUAS CARGAS
p r 9 :r i r a fi aE ENCO]\tI�NDAS

W I f L t d.Transportadora 'o rarn ,' .. a.
.

-

c
.

s iss Fone 1379 � FILIAIS: Curitiba- Rua João Negrão, 1683; Fone
MA1_.rlJZ: Blumenau-Alameda _puque d;72.a�1�n� 96655- No Rio de Janeiro: Avenida Preso Vargas, 3440< Fone 431399.

Em Sao Paulo: Rua Carlos de Campos, S:.., S I d Rua Lopes Cardoso' 28-2° andarAGENCIA: ao � a va or,
.'., SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE': ' Il.B� iiíiiiar1-ciiíiiio iiiiiiiirniIiEidmJii.úiiiiiiiiiistiiiiiiiiriiiiiiíiia iiíiiieDiiciiiiíoiiíiiimiiiiíiiíéiiiiiirciiiiiiiiiOiiiii!d!iiiiie'-l=p::--O-"iiiiiisiiiiãit-:-'--Oiiiiiiiiiiíiiii'S'lhiiiiliiiiiiiiiie�ilfiii iiiiiiiiiMiiiliiiAiiiiiiiiOSiiiiiiiiiíiiiiiiiprãiiiiiieziiiiiiiadoso A assinantes

e Santa Catarina 0.. \ RUA GEL. ARIST. RAMOS - G A S·p A R Avisa";os ao,; nossos amó:

_ Matriz: IrAJAt -
Gasolina e O'leo

veis assinanies �ue estamos
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

Lavação e Lubrificação de autos e caminhões cobrando as assmatllras de

Endereco Tel�gráficQ:' "INCO"
Baterias "GOOD-YEAR" _,. VOZ DE GASPAR reJereldes

CAPITAL AUTàRIZADO Cr$ 50.000.000,00
.r Bicicletas «BAXTER» ao 2°. período anual da Sua

FUNDOS DE RESERVA C R $ ',46.000.000,00 ATENDE DIA E NOITE cir�ul�ção, por ter findado o____________________--;-- primeiro,
Solicitamos, por isso, dosnossos bondosos am igos a fi.neza de procurarem a Reda.ção, à rua Arisliliano RamosEdifício Joanim (sóbrado), o�remeterem a importância, porcheque bancário ou vale postal'

para a caixa postal nr. 9:nesta cidade, agradecendo sinceramenle a lodos,
Uulrossim, informamos que,

apesar do enorme aumento docusto do papel (�uasi 100%em um ano), o pi eço da assi.
natura continua inalterado:Cr$ 50,00 (por ano).

Leia êste semanário
Assinatura: Cr$ 50,00

I
I
,

.I

Para a' estaca; invernal,. ,(

faça suas compras' na

DEPOSITOS EM 30/4/1954 CR$
� 830.889.533,90·AGENCIAS NAS PRINCIPAIS ,PRAÇAS DOESTADO DE SANTA' CATARINA, NO RIO

. DE JANEIRO E CURITIBA
Taxas de Depósitos,

Depósitos à vista . .• . . . . . . . . . . . . .. 2 %Depósitos Limitados
Limite' de Cr$ 500.000,00 .. t....... 4%Limite de Cr$ 200.000,00 _... 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 �oI Prazo mínimo de 12 meses 610i Depósitos de aviso prévio
I' Aviso de 60 dias .'. . . . . . . . . . . . . .. . 4%',_, . Aviso de 90 dias.. . .. . .. .. 4,1/2r.
,:�.

.

Aviso de 120 dias
A� %;:� ,

_ CAPITALIZAÇÃO SEMESTR -), Abra uma conta no "INCO" e pague com cheque

CASA BUERGER
que' acaba de receber grande sortimento de. sweters ..polovers, coletes, capas, chales e grande variedades

em lãs e casemiras.I

.,

Casa Buerger. Rua 15 de Novembro, 505, -bem no coração da
cidade·

- BLUl\I(ENAU
,� \'..;

artigos .s ernpre novos,.

por preços vantajosos..

.

�Refrigeradores "Brastemp".Vendas., em suaves prestasões mensais Dr. Claudío
Becuscni

Cirurgião-Dentista,

Trabalho esmerado e garantido
Preços Módicos

_ Consultório:
Rua CeI. Aristiliano Ramos

'IndtleBtria 'l'extí: Gaspar S, À.
.. TECIDOS l!'l!)L.PUUUS DE ALGUDAO

--x--
TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAISLINDAS PADRONAGENS
PISOS PhRA BANHEIROS, ROUPõES

(Cõree firmes)
Rua São José s/n.c Caixa Postal, ·19End. Telgr.· "TEXTIL".

G A SPA R -- STA. 'CATARINA'

CAS-L!\ PAULO
\VEI-IMUTH Ltda

.'

'Oficina Técnica "Blume"-::-;:-'

Rua Dr. Nereu Ramos s'n.
Caixa Postal, 2 Telefone, 't4
Gaspar _- Sta. Catarina
Fazendas - Louças - Perra
gens - Armarinnos - Se,
cos e Molhados - Expot'
iação de Cereais 13 Agua,rdente - Serraria c aJinha·
mentos - Revenâedote«
da Standard Oü Cmii]Jan1l

de J. J. MULLER�impe�as, Consertos e .Beíormas Gerais em Máquinas de. Escrever, Somar, Oalcular e Duplioadores
"'- .Rua 15 de Nooembr», 1369 - BLUMENAU - Fone, 1542Melhores informações na redação deste jornal

�

r Farmácia Santa Cruz
(Fundadaem 1926)

,

Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES PIRESGrande variedade de reméd ios e drogas - Avia . Re-- ceitas com pro ntidão e cuidado-Edifício próprio _ Praça Getúlio Vargas - Gaspar'
Prosdocimo S. A.
Rua 15 de Novembro, 900/904 - Caixa Postal, 73BLUMENAU - STA. CATA.RINA_f.

INDU'STRIA CE'RÃI�ICA de Svlv10 João Zimlfierma11
.

Rua Prefeito Leopoldo Schramm slno. _. Tel. nr. 11 - Caixa Postal, 32GASPAR - STA. CATARINA

.

i
l

\ ,��;:;RAN<'JEZ�;, 'C�LONIAL PAUItISTA. Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos'

[

tij olos curvos para poços

\ COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM ti

I, 11���l!!!!!���C�U!!M!!!!I!!E!!I!!R�A!I!!!!!���!!!!!!!!!!�!!...�_�.... !!.�.��������!�����RA�PI�D�E�Z������!!!!!
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PARA VEREADOR'
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a iluminação do
E. Olímpico

Obedecendo ao bem elabo- meiras, sob as vistas de nu
rado programa de festivida- meroso público que superlo
des, foram inaugurados OI1- tou as arquibancadas do im
tem, com a presença do exmo. ponente estádio.
sr, Governador do Estado, Em prosseguimento ás fes
as novas instalacões do está- tividades, teremos logo mais,dio do G. E. Olímpico. das também sob a luz dos refle
quais se destaca a instala- tores, o sensacional <match »

ção dos, refletores para a ilu- entre os renomados conjun-
----.----

.. ,,----
minação da bela praça de tos do C. A. Carlos Renaux,
esportes da tradicional agre- campeão estadual x Caxias
miação blumenauense. F. ·C., lider absoluto do cam-'
Após as cerimônias (Je peonato da Liga Joinviiense.

inauguração, a diretoria do No ensejo deste breve re- -

clube ulvi-rubro ofereceu às gistro, apresentamos ao G E.
'R' It d d 6 c:>,.] d altas autoridades presentes, Olímpícoaravésdesuaincan-. esu a os a a., roua a p-tesidentea das associações sável diretoria, os nossos efuEm pros seguimento ao com bom' trabalho. Prelimi- esportivas e representan..

tes sivos cumprimentos pelo auscampeonato de extra-profis- nar: Olímpico 3 x União 1. da imprensa e do rádio um picioso
..

acontecimento, quesionais da L. B. F., tivemos 00 apreciado coquetel. veio trazer novas esperançasdomingo último, na vizinha Guaraní 3 -x Vasto Verde Ás 9,15 teve inicio o es- de melhores dias para ocidade de Blumenau, a reali- 1 (local: Itoupava-Norte). perado embate entre as equí- nosso futebol.zação de mais dois jogos.que Tentos de Luizinho, Michel, pes do Olímpico e do .Pal-
.constituiram a 6". rodada do e Corrêa lI, para o Guara- :::'lIIl11ll11l11mIlHlIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIUlllllllllllmlllullllllllllllílllll!!!11I1I11I1HP':certame em curso: ní, enqq.anto Cangurú assi-::

MARIO VANZUIT_Á' :Olímpi�o 3 x União, de nalou o tento de honra do �
�Timbó, 2 - (Campo do G. Vasto Verde. Renda de Cr$ Rua Gel. Aristil'iano Ramos '_ GA:iPAR .

figenü netJta praça:E. Olímpico). Tentos: Í3ran,.,.I 2.445,00 e arbitragem de
_ x -

_ Carlos B. Fontesdão, Adir e Renê, para' o Salvador Lemos dos Santos,:: LOUÇAS FERRAG ENS E CEREAIS
-

'Rua Cei. firMtíLJano 'Ramo�Olímpico, e Schipman e Chi- c.om um trabalho apenas re- :
-

Secção' de Atacado e Varejo' = ,�, (Edíficio Joanim)co para o União. ReL.da: Cr$ gular, Preliminar: Guaraní2 §
_ X _

'

ª=- _
4,315,00. Juiz: Wil80n Silva, x Vasto .Verdt L -§ ENGARRAFADOR E' DISTRIBUIDOR

=_ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T. ª DA APRECIADA AGUARDENTE
_ TecelagemTangarâSCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS ' E " 5 'CANAS'� = de

MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇõES �111"'lIIl11l11l1l11l1l11i"III"""lIIl11mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUmll(JJ� Irmãos Santos, & Cia.
Marmoraria - Serviço de

..

Túmulos .ALOIS T. SCHMITZ Fábricad�e I�gC���� e SacoII
Figueira - Gaspar

.

Venda e C<ms�rtos de Rádios
CLAúDIrvO CARDOSO A(!aba de receber Motores a gasolina para End. Telegr�: "Tangará·(Administrador do Cemitério Municipa.l fornecimento de luz
---x x x--- - _._ - Rua Nereu RamosExecuta com perfeição, critério e rapidez to- Rádios das afamadas marcas "SEMP" €

Gaspar _ Sta.. C.atarinado e qualquer serviço concernente. ao ramo. Preços "TELEFUNKEN"desde 500 cruzeiros.Suaves condições de pagamento. .

Bicicletas da Conceituada Marca "Goericke" (alêinã)Dê preferência ao que é gsparénse! ' ConsuI- Preços desde Cr$ 2.300,00 '

te-nDS sem compromisso� Rua CeI. Aristiliano Ramos'- Edifício Alfredo,',.
GASPAR STA. CATARINA

Noticiário esporti vo local
Segundo despacho telegrâ- f, stiv�d�des �e i�a�g'uração A presidência da r, B.F., [nãO,gOstar.iam de c�m�morarfi(lo do nosso estimado ccn- do pred�o da Prefeitura: Para com a aprovação do Conse- o. dia da independência com.terrâneo, sr. Udo PawI?wsky, conseguírem g �eú .

intento, lho Divlsional, resolveuâqu � uma competição esportiva?éstá confirmad� � Ida da es mentores d� alvi-yefde os clubes Tupi e. Paisandú Que direito assiste à Ligaequipe .�epJ'e�entatIYa do C. gasparen�e. estariam .dISpOS- deverão formar um combi- Blumenauense de determinar
A. TUpI a cId�de d::),l\�af:�a! tos � solicitarem a interfe- nado para enfrentar, dia,.7 que Tupí e Paisandú se poonde os

..

<<ÍhdlOS»" dêvêrão rância 9Q exmo. sr. Gover- de setembro, em Blumenau, Ilham à disposição dos blurealizar' duas partidas, nos nador do. EstaJb, qU$J,ndü de uma outra seleção formada menauenses para .. proporeiodias á e 5 dê setembropró- sua próxima visita a Blume- por elementos do Olímpico, nar-lhes um espetácu-lo graxirno. Até âgora oã dirigen- na II pata i:hatiguf?çâo dos te- Guaraní e Vasto Verde, co- tuito?
tes do clube citadino não fo- fletorss do estádio dó Olítn- mo parte das comemorações Parece-nos que a «mater»
raro informados sôbre as ba- pico; dia 20 próximo. do Dia da P&,tría, cujo pré- foi um pouco além de suas
sês em que deverá ser ef�ti- -Jogando sábado último lio terá sua realização de atribuições, porque, afinal de'vada a: anunciada excurãão. da cidade de Brus_que, con- portões abertos. contas, Gaspar e Brusque sãoConfiam, entretanto, que as tra a representação da C. Até aí está tudo muito municípios autonomos e, cocondições assentadas por a- A. Carlos Renaux, a equipe bem. Acontece, porém, que mo tal, gostariam de coloquele �roiss�rio.que é fervo- de juvenis do C. A:, Tupi tanto o Tupi como o Pai- car-se primeiramente à dis
roSO f:;lmpatlzante do clube sofreu nevo. revés, pela con- sandú não íoram consulta- posição das autoridades locais«Índio», proporcionem resul- tagem de 4 à O Ainda des- dos se estariam de acordo para com elas colaborar notado financeiro compensador. ta feita o insucesso do time com a sugestão e dispostos programa de festividades 'daEm seu comunicado, Pawlo- alvi-verde residiu na inépcia a se locomoverem ao cam- nossa data magna.wsky também hão rev€lla o do goleiro Chico, que foi in- po do Olímpico sem qual- Com a palavra, pois, os
nome dos advcrsáriõs dos capaz de cercar' os «frangos» '4uer retribuição. Será que dirigente" das agremiaçõesgasparenses naquela cidade. endereçados às suaS redes. Gaspar e Brusque também em referência. Não seremos-O presidente Pedro Vi- -:-:A partida pelo campeo não fazem parte do Brasil nós que iremos desmanchareira estaria resolvido a con- nato de juvenís marcada para e que estas cidades tamhém o «éardápio» da Liga.seguir a vinda do eficiente o próximo' dia 28 nesta ci
atacante ·Walmor Belz para dade, entre Tupí e' Carlos
integrar a equipe «índia» no Renanx, foi adiada para o
seu dificil compromisso con- dia 25 de setembro, por mo
tra o Palmeiras, marcado pa- tivo dos festejos de inaugu
ra dia 29, no campo dos ração .do edifício da Prefei
periquitos. Tudo dependerá tum, diante da solicitação do
do pronunciamento de Moli, clube local, que obteve a a

que já 'foi consultado por provação, do Consêlho Divi-
telegrama. sional da" L. B. F.
-É pensamento da dire- -Preliando domingo últi-

teria do Tupi pleitear a an- mo em seu campo, à Mar
tecipação do jogo com o Pal- gero Esquerda, o voluntarioso
meiras para a noite de quin- esquadrão do Cruzeiro F.C.
ta-feira, dia 26 do corrente, colheu significafivo triunfo
no estádio do G. E. Olímpico, sôbre o Estrela Dalva, de
já que dia 29, domingo, coin- Garcia, pela expressiva con
cicie' com a realização das tagem 3e 5 a 2,

A LIGA .DETERMINOU
.

.

. ��{

Carlos B. Fontes]
ru, D. N.)

o Partido Demo-r
crat» Cristão,. PO�
PARTIDOS POLITICO�f)l
o QUE MAIS PROPU(iNfi
PELA MORAL CRISTÃ a
INTRANSIGENTE DOU
TRINA SOCIAL DA"idRE
JA, DITADA PELOS' so
BERANOS PONTIFICES•

.

GASPARENSES ! ALIS�
TAl-VOS NO P. D. C. t

.

B A R "U N I Ã O"
o melhor da cidade

'

Inaugurada, ontem,
estádio do. G.

Café Beduschi
Uma tradição na Indústritt
de café. Sempre bom e p'Ü,'(J
Aguardente de Cana i
VOVô e APERITIVO

Satisfaz o mais exigenta
entendedor

Fabricante:'
,

AUGUSTO BEDUSCHI �
.

Rua São Paulo - Gaspar'.
Santa Catarina Ó: .....

,,'

TOSSE' J IRIJIIQtJltt. r

nua ·tUUQltDO
(SILVU.�)

GRANDE TONICj)

Não deixe para amanhã (I

que pode fazer hoje, 51113
Garanta o futuro de

'

familia com uma apõlice «19
Seguro de Vida
- da-

"Á Equitatiya"dos Estados Unidos do Brasil.
Sociedade mutua de Seguros

de vida.

Leia êste semanário

Assinatur(L: Cr$ 50,00
��"���������f����.����..�ne����G�#�S��&�&������.�_p�������q�=-�m�WA��#��ffi�#ffi�.t��ffi�i�������������������CASA· JULIO SCHRAMM oferece para pronta erltrega,a preços ao aI�ance d� �OdOS/Ferragens em geral-L iqllidljicadores-Desnafadeiras-Espingardas-Fogões Econêmicos-Lustres, diverso;<; tipos-,Baterias «Delco >---:B�c�cleta�Rádios da afamada marca «Phillips»-:-Lampeões «Alad�m»-Despertadores-MáqlLinas-jolográjicas--Filmes«Ansco» e«Gevaerd»-1rt�gos p�ashco__Material sanitário-Enceradeiras «Macstf;lr»,' garantidas por 2 anos-Máqu.inas ele costura (; Vigorelli», garantidas por 15 anos-Cnstats-P�rex-':L Visite sem con!,o=,�so a

•CA�A �ULIO BCHRA}!_M .e :':!! faç!.!:;..::'.:e;a qU! ��r!. bem atendido;
-
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Avisamos aos nossos amá
veis assinantes qrw estamos
cobrando as assinatnras de
VOZ DE CASPAR refere;de�
a0 2°. período annal da sua

cir?ula;çãQ, pai" ter findado Q

prunetro. \

Solicitanws, por isso, dos
nossos bondosos amigos a ji
neza de proeurarem a Reda
ção, à rua Aristiliano Ramos,

Edifício Joanim (sobrado), ou

() PDC de Gaspar remeterem a ú(I,portância, por
recouleuda cheque bancário ou vale postal,

Para Deputado Estadu L para a caixa poslf!l nr ..
9,

-"'--' ,Ic" nesta cidade, agradecendo sm-

ceramenle a iodos.
Uutrossim, informamos que,

aDesar do enorme aumento do
c�sto do papel (quasi 100�o
em um ano), õ preç'o da ass�

natura continua inalterado:
Cr$ 50,00 (por ano).

Cine São Pedro
Hoje, às 8 hs.:

ÁGrAS TRAIÇOEIRAS
John ltayne e Palrí0ia l'veat <- _

-

Um ,empolgante episódio O Partido Demo-
da gq.erra submarina, em •

1944,. crat�l CrIstão, DOê
Cens.: Até 14 anos J' PARTIDOS POLITICaS E

-Próxinw sábado:
.

O QUE MAIS PROPUG!'l'>\
BARRICADA PELA MORAL CRISTA E

Dane Clark e Ruth Roman CÁSSIO MEDEIROS INTRANSIGE�TE DOU-

Ium leg,I,'Slad_or que trabalha TRINA SOCIAL DA. IGRE-l
PARA VEREADOR JA, DITADA PELOS SO'llLa.uro da Silva BERANOS PONTÍFICES ..

(1T. D! N.) l Leia êste semanário GASPARENSES ! AL1S�Assinatura: Cr$ 50,.00 T!\,I-VOS NO P. D. C::,.t:#l

. '

Para Vereador
GI�AUCO BEDUSCHI

(U. 'D. N.)

D E G A SPA R Programa dos festejos inau. Correspondênci�
:"·=:':J.!�'JV�O�Ii"':Ii===,=S:::=á==b=a""'do=,=2:":;'1==de===A=g==ô�st=o�d=:e�19':'S""'·iJ'=,='-=�N�·=O=.=5=2 ' ,

•

d d ·f"
·

d P fei
' Da Prefeikwa Munic'

gurais O e ,'.:;.1 ioio a' re .eitura r:éebe�o� o seguinte a���:
Dia 28 - sábado Iício da Prefeitura pelo Re-, CIOSO OfICIO, que agradecemo.

:p,,,'E>'LA 00GIUD 7\DE
14 hs.: Recepção ao Exmo. vmo. Padre Vigário da Pa:.. .:N°. 87/54 s.

t=,,:f==�=== D fi.li. Sr. <??vernador d� Estado e, róquia., Gaspar, 14 de agôsto de
_ _ _ _ Comitiva, na esqmna. da rua 10 hs.: Hasteamento dos 1954.

,

ANIVERSÁRIOS gler e José Rafael Schmili. Barão do Rio Branco. pendões Nacional e Estadual. Senhor Diretor do Jorn'l
Amanhã+O jovem Wilma,. 14,30�hs,: Lançamento da Discurso do sr. Jaime Be- «V�z de Gaspar» ,

a

"WALDEMAR BEDUSCHI Webmuth. pedra �updamental do .Postq duschi.
','

Este Govêrno tem a hon,
, "Na ,datá de hoje�.J1ê trans'� ':2 '.�p�.ijblé Cunho; de

, �a�de e Delegacia de � 1 b�:.: Inauguz'flção'da .Ga� r� e o grato prazer, de Con'
\ correr o seu onicersôrior 'n))}. d� ":" tu e da estação posL Polícia .

.'

'.

leria dos Prefeitos e dó re- vIdar. V. S. �ara assistir aos

;
[alicio o"f/Jnossu distinto e pre.' tal-telegráfica de Gaspar;ome-:. 15,30 hs.: Lançamento da trato do Exmo. Sr. Gover- festejos .d:. mauguração UQ

� ;z4do conterrâneo sr, Walde- nino A.lberto, filho do sr, A-i pedra fundamental do no�o' n�?ot do Estado na sala de novo. �dIflCIO da f.refeitura.
;
ma-r Beduschi, tliqnoFiscol da mãndio Spenqler. .

prédio do Banco _Ince', dIS-: VISItas. Falar-á neste ato o Mum�lpal" a" ,rea.lIZarem-se
=Fazesda Estadual e candida- Dia 24-0 sr. Arnoldo Kra- cursando, na ,ocasião o snr.. Sr. Dr. Glauco' Beduschi .. nos dias �8 e 29 do mês em

_
/0 à representação na Assem- áss; 'á sra. d. Suraia F. S'ch- Genésio Lins. Sessão solene na Câmara :Mu,.; cur�o, cujo programa; �egUe
:bléia Legislativa. miii, espõsa do sr, -Oiôoio 16 .hs.: Concentração das nicipal, falando o Vereador aqui anexo.

Prestimoso e leal, de trato Schmitt. embaixadas que seguirao ru- Sr. Carlos Barbosa Fontes. Contando com a sua hon,
afável e educado, verdadeiro Dia 25-0 jovem. vvalmor mo a Belchior, onde haverá 12,30 hs.: Banquete nos ro�a_ presença, que, de ano

amigo dos seus amigos, rece- Beduschi; a sria. Daqmar Sch- s�culenta churrascada ofere- salões do Cine União em ho- temao, agradeço, apresento�
.berô. dêsles que são inconiô- ramm, filha do sr. Jiilio Sch- Cld� pelo pOV0 daquela 10- menagem, ao Exmo. Sr.Oo- lhe. os protestos .de m.in�a
reis. as mais calorosas eme- ramm. .

calidade. vernador do Estado. estima e apreço. .

recidas homenagens pelo gra- D. 27-0sr.paulo Gártner.. 22 �s.: Bai!: nos Sal?es 14,30 hs.: Visita ao Grupo Ate�ciosas saudações '

to acontecimento de hoje. do Cme Umao, oferecido Escolar, Colégio das Irmãs Julio Schramm - Prefeito'
Nós, dêsie jornal, queiam- NOIVADO - pela S. C" R. «Alvorada», e .obras da Igreja Matriz. .A parte, em destaque, pu.

bém somos distinquido» com Com a graciosa sria. Anita que contara com a presença FI.xação da placa «Rua Pre-
. bhca�a� o programa em

d' amizade de Martinho, sin- Garcia, filha da exma. viúva do Exmo. Sr. Governador do feito Leopoldo Schramm» re-erencia.

ceramenie retribuida, folgamos d. Alice Garcia, contratou Estado e Comitiva. em substituição :\ da <Rua ----P::-.-R-.-P-.---�
'.'r:..'rri abraçá-lo, desejando-lhe e casamento o estimado jovem Dia 29. - domingo 18 de Março». Falará o, Sr. Para Deputade Estadual
à sua extremosa família a Artur Krauss, 'industrial con-

. 9 hs.: MIssa campal em Dr. Abelardo Vianna
maior soma de »eniucas. terrãneo. aç�� .de· graças, ?efronte ao J 6,30 hs.: Visita l;l.� local,

- - edifício da Prefeitura. na cidade, onde será CJDS-

,h �Fez anos dia 16 o sr. Ney NASCIMENTO' 9,3� hs.: D.is?urso do sr: truida p ponte sôbre o : rio
I

Rosa, auxiliar da Fábrica de Celeste é o nome da bonita �ref�Ito Municipal. Corte da Itajaí-Açu,
- ,

Censeroas São Judas Tcdeu. garotinha que, dia 14, veio fita inaugural e descerramen-. - -

alegrar o lar do distinto casal, to da placa comemorativa, Nota: Os festejos serão a
'. Fazem anos: 1 E S G d
: ., ' Claret-d. Celeste Bedaschi, re- pe o l xmo. I... r. overna ror brilhantados pela banda do
l�loje-Os srs; Evar.islo Spen� sidentes em Florianópolis. do Estado. Bênção do edi- Clube Music'al «Sã0 Pedro».

,

PAR,TI-O,IPAÇÃO
JOSE KRAUSS e ,E/$:I:0SA participam a seus pa

. '

rentes e pessoas de suas télações que seu filho
A R ,T U R

coniraiou casamenio com a;-�rta. Anita Nair Garcia.
VIOVA ALICE GARCIA participa aos seus paren

. ies ,e pessoas de suas relações que sua filha
'. Al'vITA
contfiilõii"'iieasamento com o sr, Artur Krauss.

-. .
.

-ti l'v I T A· .,e A R T V' R
�,
,',

'
'

" i' noivos
.

'L,Gaspar, 1'8 de agôslo de 1954
: 'III ; � 1 J ! 1 >

•

" EI�ttpr gasparense I
, : Vamos'" desta vez, cólocar
liíl1 repr�sentante da nossa

'ferrainla:-Ássempléta Legi�;la
;f iva. i 'Vota em W LDEM�R
1>EiiuSCHI, o nosso esti�a-'
QQ e 'democrá'tico Mal'zinho
e.{ com êl�, 'defendamos os

Í:rltere,S&et? de Gaspar na Oâ
i,uara

.

do Estado!'
�

i, (i) valor de HER�lLIO
DEEKE não se diz, ein pa
,la:vars; es-tá- demonstrado a

través da s�alohra grandiosa
..tomo�pi-e-feiio deBlumenau.
1 Tm homem, dêsse porte na

�-ª-��:ral federal 86 pode
hQiii-ar S. Catarina.

, '1'
.
Edição especial
voz DE GASPÁR pre

tende tirar-uma edição espe
c�al, possiv�lmente com 10 piL
g�.nas ou mais, no 'dia 28 pró'
xzmo, em regosijo à inaugu
rat:ão do prédio-sede dos ser

viços mnnicipais, e de outras
obras importantes,nesta cl.dade
Para êsse fim, cont(l coni o

auxílio, em fórma de propa..

ganda, da indústria e do co

mércio gasparenses e blume
m�nauenses, cnjos resp{Jnsá·
lJets serão em breve visitado�
pelo nosso gepente. Outrossim,
poderão os inte�essados pro�
cur.ar a redação dpste jornal.

Di V er s õ

es
Cine Mogk

(Bons filmes e boa projeção)
Amanhã" às 3,30 e 8 hs':
A M .. G M. apresenta
Todo' o esplendor do: Pa-

raiso de Oz transformado
num grande filme .Judy Gar
g,nd e Frank Mprgan em:

. O MÁGICO DE OZ
Ternic610r (censura livre)

3a feira, às 8 hs.
PrograI;Ilà duplo

l°)filme - Gerald Nloh!' t
Rita M()reno em:

VIVER É LUTAR
2o)filma - Um far-west com
Íl'uita ação
FALSO VIGILANTE (livre)

4a feira, às 8 hs.
Guy Madisrm e Ray Mala:
A PONTE DE GELO (livre)
(5a feira: Não Haverá Sessãol

Breve: AS MINAS DO REÍ
SALOMÃO, A PONTE DE
WATERLOO

'Soçiedade Cultural e Recreativa
,�! "!,,,,' "A L V O B' A DA"

CONVITE -

. Associando-nos aos festejos inaugurais do edifício
da, Prefeitura Municipal, temos o grato prazer de convi
,d'áf' (Js associados e suas exmas.. famílias para o baile
:q�,e.. �sta Sociedade fará realizar em a' noite de 28 do
corrente, ..sábado) nos salões do Cine únião, com início
(lS 22 horas; Estarão presentes o Exmo. Sr. Governador
do Estado é- sua comitiva.

, Pelo comparedmento, antecipadamente agradecemos.
�l,-""

_

-

ti
,- A DIRETORIA
Gaspar, 12 de agôsto de .J/954

r" Notas-:-' 'Mesas a reservar com o sr. Ingo Schramm,
'lr,ta c,as'f, Júlio Schramm, ao preço de Cr$ 60,00, a partir

�,
..

, dll�::��;" âs ? �oras. Ii 'J!1''ále': 'passew

HONORATO TOMELlN·
CONTRA A CORRUPÇÁO

AÇ>s prezados I

assinantes
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