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Grata e inesqu cível rnpress
-

o deixaram as

sol nidades de. sábado e domingo
--

últimos
ESEJVTE A TODOS OS ATOS O SR. GOVERl'vADOR DO ESTADO - TRANSCURSO CONCORRIDO E BRILHANTE - DELEGACIA

b� POLIOIA, Po.STO DE SAODE E INCO - A INAúGURAÇAO DO PREDJO DA PREFEITúR-A - DISCURSOS - OUTRAS NOTAS'

Fioarão indeléveis na me-I o. I
.

A pós a :rniss�, ti" e�am iní- •. .
_

.

!!lóriadosgasparenses os atos futuras obras. do seu g?�ê.r- CIO _as CerlmÔ!ll�S da m.a:gu- PreIto de Gratidão t

d , e5de setembro de 195�. no, e do projetado edifício raçao do Palácio MUDlCIpal.
e

jizados nesta cidade para para a agência em Gaspar Estavam então todos os L ld S h
rerenizar a entrega do novo- do Banco Indústria e Co- canteiros dos jardins fron-

.

eopo, O C ramm

:osoberbo. ediHcio dos,s�r�i- mércio de Santa. Catarina teiros, rua S, Pedro (cnt,re Não deixaríamos de trazer, pelas colunas dêste se-'

ços púbhcos do }�1un:c:plO, �. A., obra a que nos refe- o�, mesmos), r�a C�L Aris- mánário, a nossa homenagem de admiração e reconhe-

estupenda reanzaçao do nmos com destaque em Oll- tilianç e passeios adjacentes cimento ao saudoso Leopaldo Schramm, o primeiro pre-

�Tefeito Júlio Schramm que, !ro loca�desta, edição. Todos to:rnado� .pelo povo, O ·pre,-
feito de Gaspar, ;', '

com o provar exu?crd,nte- esses atos estiveram bastan feito Julio Schramm pronun- Na grande festa da cidade, quando, se lhe fez en

mente li benemer�ncla da sua,
.

te concorridos e durante o ciou substancioso discurso trega do belo ed�fíc�o dos Js�rviços munici_pais, os gaspa-

dministração, para sempre seu desenrolar falaram di- dando conta aos sem; con- renses, de permeio as suas Justas expansoes de alegria e

:ssinalada na história local, ver_sos oradores.
-,

terrâneos da sua gestão até. à �clam:-tção do nome de Júlio ,Sr-hramm, evocara?-l re_s'"
veio torná-lo credor da es- As 4 horas da mesma tar- aquêle momento, e de como peito 'amente o vulto de Leopoldo Schramm, o cidadão

tima e-gratidão de todos os de, já em Belchior, o sr.Iri-: lhe fôra possível.. apesar da honrado, esclarecido e capas, que deu todas as suas fôr

seIJS munícipes. neu Bornhausen foi .home- escassa
_

receita' municipal, ças em prol desta terra, onde nascera e passara. tôda a

Cêrca das 3 horas da tar- nageado corr uma grande e promover a construção do sua combativa existência.

de de sábado, acompanhado cordial churrascada, à qual amplo e moderno edifício Homens de poucas letras, é certo, soube, sem em-

de sua digníssima espô a (' compareceram centenas de que ali estava prestes a ser bargo, engrandecer o seu torrão.Ã falta da instrução dos,

de pequena comitiva, chegou gasparenees de tôdas as elas- entregue à utilização pública. livros, colhia a lição. maguífica do exaustivo labor diário

O sr. Irineu Bornhausen, ses, e
à noite, no Cine União, Em seguida, o sr. Governa- 'desde o romper da aurora. Visão administrativa dos'pro

ilustre governador do Esta- teve lugar, com a sua pre- dor descerrou a placa come- blemas públicos e tino administrativo admiraveis foram,

do, que foi afetuosamente sença e de sua digna con- morativa e desfez o laço da outras tantas qualidades de que Leopoldo Schramm. se

re('ebido,defronte ao Correio, sorte, d. Marista Konder fita que fechava simbõli- valeu para. à frente do govêrno da sua terra, imprimir

pelas autoridades municipal- Bornhausen, o grande baile camente o D.0VO . pré l'o.dan- lhe, desde 0"1 primeiros paS;3O� da vida autônoma, rumo

e pelos SeUS amigos e corre- que a Soe. Cultural e Re- do-o por inaugurado. seguro e progressista,

, ligionál'ios. S. exeia. .com to-, ereativa Alvorada ofereceu à Prosseguiram as cerimô- Saspar sente, ainda hoje, a sua benéfica adminis-

dos 0'1 presentes, e precedi- sociedade gasparense, por nias com a benção do edi- tração, traduzida em obras que transformaram o antigo e

do pela banda. do Clube S. compartilhar da alegria rei- Iício, pelo revmo. vigário feio povoado dando-lhe feição nitidamente citadina: Cal

Pedro, dirigiu-se, em 'segui- nante na cidade. padre ROlue, e hasteamen- çamento e iluminação, construção de passeios, o"jardim

da, a pé, à pra9a Getúlio No, dia seguinte, dmmingo, to das bandeíras estadna161 público, etc. No interior constr.uiu-vasta rede de est:�d�.s.
Vargas, onde fOI saudado, em virtude do tempo, que se nacional, esta, ao som do I fazendo de Gaspar, nesse particular. um dos mumcrpios

com breves palavra;" pelo sr. tinha: to::nado a;neaçador, a hino pátrio, muito �em exe-I m:lhor. s,rrvidos do Estado. Tudo i�to malgrado uma re

Waldemar Beduschi. Logo santa .mrssa deIXOU de ser cutado pela banda S. Pedro. ceita ridiculamente pequena, que nao atingia a 100 con

após, em conformidade com celebrada defronte ao prédic Falou. após, o sr, Jaime tos, o que, sobretudo, Jhe exalta o espírito realizador,

o programa prêviameute es- da Prefeitura para sê lo, co- Beduschi, que soube dizer., realmente digno de assombro.

tsbelecido, presidiu o sr.Go- mo o foi, na própria Igreja com felicidade, o que ,signi- A criação do município de Gaspar-vnão há negar-e-

- vernadol' ao lançamento das Matriz, e com a assistência ficava para a -nossa t(;'rra a um dia seria fatal. Leopoldo Schramm, porém, com o

pedr�s fundamentais da De-. do sr. Governador, sua es- esplêndida obra, já concre- entusiasmo que brotava do anseio de ver a terra amada

legama de Polícia (e cadeia pôsa, prefeito Júlio Schramm tizada, do prefeito Júlio livre de Blumenau, antecipoua de alguns anos, pelo

pública) e Posto ·de Sa::ide, e muitas outras autoridades .. Schrsrnm. Ainda da sacada menos. Este, entre tantos, o seu maior, o seu supremo

PAR t\ \TEREADOR
I Conclui na 4a. página mérito.

. .

-

, _",., .
.

Justissima, pOIS,
r e nao for insignificante demais, a.

Edrnundo dos Santos Tintureiro para homenagem póstuma da Prefeitura, no dia 5 p, passado,

(P S D) Indústria dando o nome de Leopoldo S�hramm a uma de nossas ruas.

.. . .

p' .. b
Os dêste jornal,

.

inteiramente sc lidários, quisemos

I reCldsa-se l�m COI? oa �s-

'I
ainda honrar a sua memória com estas linhas; tão sim..

_

Concurso da Rainha da Snc. A1 vorada �o �'d de pre ertenchla m�lOdr Dles auão o fôra o ,:!;rande e saudoso gaspa,ense.
.

Está vencendo a srta. Lígia Cunha ue I a e. que en a vonla e
�

I
O o)ncurso que a S:y:iB- Lígía Cu:o.ha,. com ti05 vo- de aprender El ofício. Cartas '-A P rAOA

'

DASEM ANA· �
dade Cultural e Re(':f�H,tiva tos; Tereza Beduschi, 575; de lJrõprio punho para TIN-

.'
.l. .

. t

�lvorada está promovendo Zelinda Po�fo.
-

350; Sueli TTTREIRO, ex. P.3-Gaepar Caçada Fl"aca ...ssuda

para a eleição de sua Rainha Vanzuita, 300 e :\laria Sch- ção, bem como voltará com lVa flua eshfr;,ntc peregrinação polí!.ictl p:;lu interior

alcançou desde logo o maicl ramm, 10. outros sensacionais -detalhes do mnnl;cípio, um dus nossos candidatos à vereador ,che
amplo e entusüi�tico sucesso, F')r'am computados, pois, do desenvolvimênto do Con-

gnu fi. casa d,e wn dos mais isolo,dos moradores do· �nle

Superior mesmo às n';ai� oti- I,840 \v;otos, o qne, te'üdo em curso e S<3U encerramento, rior e rompeu na ma s.:1bslanciosa doutrinação. .

..

mlst�s perspectivas. vista o de�u!'so de apen:ls 4 Porém, d'3sde' já informa que Depois de ow,ir co:m muita atenç�o a longa �xPQst

d
Iniciado no baile �e S:1-bà- ?Íi:S, já. é índice de seguro cOi!ita a Diretoria da «Alvo-

ção do visitante, o dono da casa manijesltlU-se d�zendo:··

d� passad?, q.ue fOI parte exlt� do mteressan�e certame. rada 1'de providenciar a COD- -Pois olha, si eu· fosse inleiior, eu dava o meu voto

� festejOs InauguraIS do FICOU estabeleCIdo, que as fecçi10 dos«clichês» das c:'1n- p'ro senhá .. ,

novo. prédio da ·PI·L\feitura., apll_ra.ções serão efetuadas, didata8 Dara ilustrar o noti- nlf t'l ih
m

'- �

• -lHas, na ,u,rQ.anení.e asna mn ef ...

OVHnentou a socip.dadc gas- pubiicamente, todas as quar- ciário a respeito. liínalmen- --A minha mulhé já é morta--=-<tdianlou Ó colonn.

�are�se em tôrno das gentis tas-feiras, pelas 8 horas da te, esclarecemos, a ped;do �-Bern, rnas o Senhé!r decerto tem ftlhos rnaiord,

candidatas apresentadas na-I Iloit.e, no Cine União. da Diretoria, que podpJ'ão ?,. " l' J t

Quela . -.

1 bl'
,

não. -WS1,S.,W o cana lú,a o.

Ver' no:�e, as qL1a�s já obti- Este. seu Jorna pu lcara Sé�r votadas todas as senha- -Tenho dois. Mas eles ião morando no Norle

--j \'ot�� al1lmadGr numero de I o resultado de cada apura- r:tas filhas de associados. do Paraná" @

� I Q I PAI�A VEREADOR I O ativo p'Jmi;:o, nwl podendo conter a SlLa- decepção,

cd uarta-feira, dia 8, pr}-
I

apressou-se a nmLJ,f de ponso, diundo:
,

:!� �eu-se à primeira apura- I Bertoldo Born.hauSell II· --O senhor·v'?e me dar licença ,que eu preclso che-

di çao no C· U
'_ I

cor' tLlncto s
me mao, comta- (P. S. D.r gal' em casa antes (j1J,e anoiteça ...

, e o seguinte resultado: __
I

Gerência CARl,OS B. FON'l'J:S
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I Vem aí o maior espetáculo de
'Blumenau L.

'.

�. .f.t: ·!:;�i,

}<-:;rmác"ias;;;;:'a'=Cruz4
(Fundada em 1926)

\ Farmacêutico: ANFIL6QUIO NUNES PIRES,
Grande varied�de de reméd io� � drogas - AVia R

.

-- ceitas com pro ntidào e cuidado -...
�

EdifíCÍü próprio - Pra�� G��lio .Varga.s - Gaspar

'TECIDOS Jl'P_aAJUU U::; DE ALGODÃO
--x --

TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
LINDAS PADRONAGENS ..

PISOS PARA BANIIEll�US, ROUPÕES
(Cõres firmes)

Rua São José s/n.c Caixa Postal, 19
End. Telg1". "TEYTIL"

G A SPA R STA. CATARINA

/

Não deixe para amanhà o

que pode fazer hoje.
Garanta o futuro dI' sua

familia com uma apólice de

Seguro de Vida
- da-

"A _ Equitativa"
dos Estados Unidos do Brasil
Sociedade mutua de Seguros

de vida.

Agente nesta praça:
Carlos B. Fontes

Dr. Cláudio
Bedusclu

Cirurgião-Dentista

Trabalho esmerado e garantido
Preços Módicos

Consultório:
Rua CeI. Aristiliano Ramos

SCH-j\,11'TZ

Prefeitura Municipal de Gaspar Registro Civil
E O I T A L

.

Faço saber que pretendem
IMPOSTO SOBRE INDúSTRIAS E PROFISSOES casar-se:

2°.Semestre
- .

Pedro Bulsoni e Albina
De ordem do sr. Prefeito == público qu.e no mês. de Maraski, solteiros, naturais

setembro arrecada-se, na tesouraria desta Preieiiura, o zm- dês te Estado e residentes à
posto sôbre industrias e p;�fissões, correspondente ao 2°. estrada de Brusque. Êle,
semertre do corrente ezerctczo.

.' operário, filho de Francisco
Os contribuintes que nãu s�ftsflzere',!l' seus pagamentos Bulsoni e d. Rosa Roncaglio.

_�������.�_�ww���"�"����Wi&�l!ll!:lUiil>!M& �
dentro do mês acima, poderão ainda jaze-lo nos meses de

Ela, doméstica. filha de An- I d
-.

T '1 G I
outubro e novembro, acrescidos de: multa de mora de 10 e

tônio e d. Maria Maraski n ustrJa 8xt1 Iaspar S, A
20%re$pectivamente, sôbre o. líqm�o.. _

.

. (edital n. 1695)
. _

Esgotados os prazos acima c�tad�s serao eximidas cer-
. -Augusto Roncaglio e Er-

tidões parl!' a de7Jzda. c?brança execuiioa. melinda Benaci, solteiros,
• Prejeiiura Municipcí de Gaspar, em 1°. �e setembro

ru t .irais dêste Estado e re-

de 1954. sidentes em Barracão. Êle,
José iJberici-Tesoureiro lavrador, filho de Antônio

Roncaglio e d. Maria Bar

bieri. Ela, doméstica, filha
de Odune e d. Carmina Be
naei (edital n. 1696)
-João Francisco Casas. e

Orlandina Jaques, solteiros, �������!"""'iP����G�-�.�ee��.iI�le�*�����":s...J11
naturais dêsta-Estado e re

sidentes à estrada de Brus-

que. Ele, operário, filh� de Venda e Consertos de Rádios

Hercílio Hilário Casas e d. Acaba de receber Motores a gasolina para
Maria Virginia Casas (edi- fornecimento de luz

tal n. 1697) - - - -

-Ari Cunha e Líbia Do- Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

lares Vicente, solteiros, na- "TELEFUNKEN"
turais dêste Estado e resi- Bicicletas da Conceituada Marca "Coericke" (alemãl
dentes nesta .cidade. Ele, 0- PreC03 desde Cr$ 2.300.UO·

perário, filho de Manoel Si- Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo
meão Cunha e d.Maria Mar- GASPAR S'1'A. CATARINA
garida Ramos. Ela, domés- ::'IIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIlIIlIlJlllllllllllllmUIlIi!iiWWHilhilllli.:
tica, filha de João Estevão ª (J IT

l
Vicente e d. Dolores lVlaria E MARIO VANZ .' A. i
André (edital n. 1698) § Rua Cel. Arisiiliano Rosno» ._ GA,sfAR l
- Lorival Aguiar e Iria ::

.

i
Pereira Braz, solteiros, na- E LOUÇAS - FERRAG ENS E CEREAIS!
turais dêste Estado e resi- § Secção de Atacado e Varejo i
dentes nesta cidade. Ele, 0- E !
perário, filha de d. Alvína § -ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR i

de Ramos. Ela, doméstica, fi- ª DA APRECIADA AGUARDENTE i
lha de José Pereira· Braz e :: e "5 CANAS "

d. Cecília SabeI (ed. n.1699) ª
Se alguém souber de algum ::1 i IJIIIIlI\�lIIll11l1l11l11ll11l1l11mlllllll 1111111111111111111111111111 111m IIIIIUlIIHIIIIIII

impedimento, oponha-o na

forma da Lei.

Gaspar, em 10 - 9-1954
Edmundo dos Santos

Oficial do Registro Civil

Dia 13 de Setembro
)

'-

I

Inicio da

Espetacular Liquidação
Semestral da

Casa Buerger
Reduções em todos os preços!

Mercadorias a granél por preço de papel.

8 formidavel a espetacular liquidação
semestr-al da

CASA BUERGER
Rua 15 de Novembro, 505, bem no coração da �

I cidade
- BLUM ENAU

- pA:�N���N��GAS
..... ".'"

'��>:p r e 1 i r a m a
.,��.�"..

Transportadora Wolfram· Ltda.
MAT_!UZ: B�umenau-Alameda ?u't!ue de Caxias, 166, Fone 1379. - FILI�IS: Curitiba- Rua João Negrão, 1683; Fone 2423
Em Sao Paulo: Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96655- No RIO de Janeiro: Avenida Preso Vargas, 3440; Fone 431399.

AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar

SERVIMOS BEM PARA SE\RVIR· SEMPRE
,"

.

Banco Indústria e Comércio
4) Banta Catarina B.A.

- Matriz: frAJAt
Fundado em 29 de Fevereiro de .1935

Endereço Telegráfico: "INCa"
CAPITAL AUTORIZADO Cr$ 50.000.000,00

FUNDOS -DE- RESERVA CR $ 46.000.000,00

DEPOSITOS EM 30/4/1954 CR$ 880.889.533,90
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO E CURITIBA
Taxas de Depósitos

Depósitos à vista. . . . . . . . . . • . . . . .. 2%
Depósitos Limitados

Limite de Cr$ 500.000,00 . . . . . . . . . . 4%
Limite de Cr$ 200.000,00 ... � . . . .. 4,1/2%
Depósitos Popularee
Limite de Cr$ 100.000,00 5%

(Retiradas livres)
Depósitos a prazo fixo

Prazo mínimo de 6 meses. . . . . • 5,1/2 ro
Prazo mínimo de 12 meses ...••... 6%
Depósitos de aviso prévio
Aviso de 60 dias. . . . . . . . .. . • .. • .. 4%
Aviso de 90 dias .-. . . . .. • 4,1/2%
Aviso de 120 dias ...........••. c , 5% "'

- CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL
Abra uma conta no "INCO" e pague com cheque

•

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



e fecundo
As festividades que assinalaram a inauguração do

,imponente edifício d.a Pre��j.tura c?n�titui:am aconteci

mento marcante na, vida politico-administrativa de Gaspar.
Grande foi o número de gasparenses que aeornpa

Ilhou roro vivo interesso o extenso programa que zirou
em Jorno da visita oficial do Governador Irineu Born

hausen ao nosso Município. Desde a sua recepção até o

J1lome,nto de seu regresso, S. Excia e demais membros

de �,w, -omitiva foram alvos de inequívoca demonstração
de apreço por parte de elementos de todas as elas ses so-

'

cisis e econômicas.
Além dos benefícios que o govêrno do sr. Irineu IBornhausen ve:n:1 �� conceder à nossa ponulacão, com a

construção 6ra iniciada do Posto de' Saúde e Cade ia Pú-
'\

blicil, prometeu o Chefe do Executivo Estadual auxiliar

rle maneira decisiva a construção da ponte sõbre o rio
llajaí-Açll, defronte a escadaria da Igreja, apoiando as

Fi� a firme disposição do Prefeito Júlio Schramm de

tornar realídad= o maior .sonho dos gasparenseo qu
anseiam pelo progresso de sua terra.

'

.'
.

Confiemos, pois, no espírito realizador do nosso Pre- Eleitor gasparense !

feito e demos a êle o necessário encorajamento para a (I Vamos, desta vez, colo

concretização de tão arrojado empreendimento. Comba- cal' um represerrtarrte da
tamos a política destruidora e daninha que se choca nossa terra na Assemb.Iêts
com os interesses da colefividade para- dificultar e impe- Legislativa. Vota ern "'" AL
dir as grandes iniciativas de um govêrno honesto I' fecundo. DEMAR BEDUSCHI, o nos-

.

Prestigiemos aqueles
l'iiO
que se fizeram. d.ignos da c�n-I so e8t�mado e dem,?'Cl'thico

fiança do povo na árdua_!tarefa de administrar a COIsa Marzlnhoe, com êle, de

pública. ;' fendamos os Irrteresses de
SEIVTIlvELA Gaspar na Câmara do Es

tado!
Para Vereador

Gl.JAUCO BEDUSCHI
(U, D, N,)

PARA VEREADOR

_.----------------.--------�----------------

A UNIÃO
DEMOCRÁTICA\

---

a NACIONAL
RECOMENDA ·AO ELEITORADO GASPARENSE

AS ELEIÇOES DE 3 DE OUTUBRO PROXJMO
OS SEGUINTES CANDID}'"TOS, SOB A SUA LEGENDA-

--

PARA VEREADOH

Evaristo Francisco Spengler
(Candidato da Culigação UDN -PRP_)__.,_"�

Aviso aos eleitores

PARA VI!�REA.non

Antônio Braz
Schrnitz
cU, D. N.)

Aviso I rnportante
Êste semanário, em con

formidade com a sua orien

tação de absoluta indepen
dência, aceita PHOPAGAN
DA POLÍTICA de TODO
partido nacional devidamen
te legalizado, observados os

limites impostos pela pre
servação do decôro público e

da honra e dignidade alheias.'
Preço e demais condições

a tratar com a gerência, à
rua CeI. Aristiliano Ramos,
n". 216, sobrado.

PARA VEREADOR

, §*§WdA&4 F

I

I

i I

I�� O Diretório Municipal da U.D.N.. f'l1',,)!ic;U) de : �s
,,"': correligionários procurarem os seus tuu o::: er-rn o -uz
�� d Paulo Ei

. d
'

\;�" prepara dr, sr. &U o 'lJlmmerm'llln, que a'�('r; e na í:1 '>.;0 ..

(� cia do Banco Inco, durante o expedente .ormal, ri 'ws'
''g- domingos, defronte o salão Crísto-Hei, apôs F. mis .s -Ias

8 horas.

o valor de HERClLIO
DEEKE não se diz em

palavras; está demonstra ...

do a travês da suaobragran..
diosa como prefeito deBIu
merrau , Um homem 'dêsse

,

Carlos B, Fontes Lauro da Silva porte na Câmara Federal'

C
só pode honrar S, Cata-:

____(U,_,_D_,_N_,_,) U_._D_._N_, zina,

TecelagemTangará
de.

Irrnãos Santos, & 0/..(1.
Fábrica de Tecidos e Saco

de Algodão
End. Teleqr.: "Tomqará

Rua Nereu Ramos
Gaspar - Sta. Catarina

"
I I\UK TRAT. SIFiUS

Leia êsie semanário

Assirudura: Cr$ 50,00

- X,- ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.
SCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS
MELHORES PRECOS EM SUAVES CONDIÇÕES

__. iilUM M&",'4!M;:'Jjse:;a:a:;sa;:ar.� IBGtw# _

���;:!����-=:::lI

'Posto hell

PARA SENADORES:
DR. AJ10LFO KONDER

Suplente
GENESIO MIRANDA LINS

CEL. ARISTILIANO RÁl110S
Suplente

DR. JOÃO BA}' ER ElLHO

PARA DEPUTADO FEDERAL: "

llERC1LIO DEEKE (dinâmico Prefeito de Blumrnm)

PARA DEPUT.1DO ESTADUAL: ����::::-.:�:,<,
HIALDEMAR BEDUSCHI
(Nosso conterrâneo Marzinho)

PA!lA VEREADOREH:
JOAO BATISTA BlEDúSCHI

Al'vJONJO BRAZ SCBMITZ
LAURO DA SILvA

GLAUCO BEDUSCHI
CARLOS BARBOSA FONTES

PEDRO BENIGl'vO DOS SANTOS
HELDO FLORENTIl\O ltAiv-DALL

ALFOl\'SO SCHMIDT
EvARISTO FRANCISCO SPENGLER
(Indicado pelo P.R.P.)

ELEITOR GASPARENSE! Para o. continuo progresso de lua terra dá o teu voto

consciente aos candidatos da U. D. N.

RUA GEL. ARIST. R AMOS - G A SPA R
Gasolina e O'leo

Lavação e Lubrificação de autos e caminhões
Baterias "GOOD-YEAR" �

Bicicletas «BA-XTER»
ATENDE DlA E NOITE

te ; .. $ aa:tJW.Bm3iIa 1iiiAS41U.�1WW_

ILINH-OS --RENiYER� . ,

Loja Gabriel Pamplona, anuncia e recomenda um

maravilhoso sortimento dos afamados puros LINHO

RE!vNER, largura 1,60 miro para vestidos e laiér.
I LINHOS REIVNER, só na

Loja Gabriel Pamplona
,

,15 de Notembro, 1100
.

iCrA�A ffiLiõSCHRÃMM of:rece para �rontaentr::::::-:::: tod:J
,F�rragens em geral--Liquid�ficarlores-Desnafadeiras-Espingardas-Fogões E_cnn.êJmicos-Ll�ls�re�, ,dit:ersos tipos-Baterias ,:Delco»--.Bicicleia�

,

Radws da afamada marca «Phillipev=Lampeões «AladLm»-Despel'ladores-Maqumas folografLfas--Ftlmes «Ans('o� e « Gevaerd»-Arügos plasticos

J
-Material eoniiôrio=Encenuleims «Macsiar», garantidas por 2 anos'--:lvIáqllinas de costura'< Vigorelli», r:": por 15 anos=Crisiaie=Pirec-»-

L Vi:!�JI!�U�l2.�=gM,.!.!'!��:i:;"�_---"u:..
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'o POç de Gaspar
recorneudá

'0 TI
-

t d lri'�-I!- dI ara epu�. o ""-'Ma lIa}'
�

o Dia d�rt�'!íi'
...

. f'�G�iff�afi.k�I;,r;f'�fl�6grarrí'á:Cú:hvfte .

o programa traçado pelo Em seguida foi iniciado o da grande festa de Nossa Senhora V? R08ár�o, '"
sr. diretor do Grupo Esco- desfile dos escolares.que per- Padroeira da Capela de Barracão, a realIzar-se lha .... í

lar local, professor Henato correram as principais ruas de Setembro .de 1954

Wendhausen, para comemo- da cidade, com garbo e en- Festeiros: ::;1'. dr. João An-I Pad�oe�ra �a,�Capda, eu}�
rar a magna data da Inde- tusiasmo, puxados pelos es- tônio Schaefer c sra.. sr. Val- procirsao saJra�dH. casa do si

pendência do Brasil, a 7 de forçados tambores e clarins dir v\'alendov,sky e sra., sr. Alherici até a C�lwla. \

setembro, foi todo êle muito e assistidos por regular nú- Bráulio 'Amâncio e sra .. sr. As 9,30 hs. Missa S01cm

bem cumprido. mero de populares. Celso Sí'hmitt e sra., sr.Pc- cantada pelo Côro, de q-as-
Este ano as solenidades ti- Á tarde, no páteo do Gru- dro Alberto dos Santos e par. Apos a Santa Missa

veram início no r(lro da Igre- po, realizaram se animadas STa .• sr. Agenor de Aguiar e haverá churrasco, J!;Blinha,
ja Matriz, assistidas pelas competições esportivas. Maria Mela to, sr.

' Mário assadas, comida variada, be

autoridades do palanque a- A noite, encerrando as co- . Celso Junkes e sua irmã Lei- bidas, jogos, roda da Iortu

drede construido no local. memorações, a. banda do C. la Maria, sr. Antônio Mário na, roda do bicho, pascaria,
Houves missa às 8,30, has- M. «São Pedro» efetuou da Silvaesm.,�r.RafaelBer- bazar, leilão, etc.'

teamento do pendão nacional, grande retreta no jardim pú- ti e sra., sr. JO&O Bondini e A festa será ahrilhantads
execução do hino do Pátria, blico,_ ocasião em que foram sra.rsr. OsvaldoBarbiüri e sra. pela excelente banda musical

declamação pela srta. Jací ouvidos lindos números da- Programa: Dia 26 de se- «São Pedro;" de Gaspar.
Casas, recitação de poesias quêle magnífico e abnegado tembro dia da festa, antes Prendas espont aneas po

cívica" por graciosas crian- conjunto, como já, pela ma- da Missa Solene será feita derão ser enviadas à Dire-
..

ças do Jardim da Infância, nhã, animara grandemente o a benção da nova imagem toria d,3 Capela.
hino da Independência, can-I desfile. O p °d Dtado pelos alunos do Grupo" VOZ DE GASPAR, que CON,TITE arti O emo-

brilhante alocução à data I se fez representar, consigna O reemo padre Vigário con: crat-i Cristão, DOS
pelo prof. Wendhausen e, seus' parabens ao dedicado vida a lodos os srs, chefes de PARTIDOS PÓIJTICOS É.

final�ent:, execu?ão e canto I professor Renato pelo .êxito família da Paróquia inteT'e�-(l· O QUE MAIS PROPUGN (!,_

do hm� a Bandeira. A par- da _formatu�a e derr�als so- sados nas =»: da
. Igr�Ja PELA MORAL CRISTÃ E

te mUSICal esteve a cargo lenidades, todas devidas ao para uma reunuio dia 19, INTRANSIGENTE DOU
da banda do Clube S. Pe- seu espírito empreendedor e domingo, após a mi�sa da� TRINA SOCIAL DA IURE-
dro, que, corno sempre.saiu- patriótico. 8 hora,s.' no !_alãu Cr-tslo�R�l; JA, DITADA PELOS SO-
se esplendidamente. o par� aiscussuo e aprecuiçao BERANOS PONTÍFICES.

./ de importanies assuntos. GASPAH.ENSES ! ALlS-
Gaspar, 10-9-54 TAl-VOS NO P. D. C. !

c ·�S;' f() . �/fEl}E6Hn�
Um legislador que trabalhà;
-----

--- --_._-- \

A tarde, visitou o sr. lri�'
neu Bornhausen o Grupo Es.
colar Prof ..Honório Mirim.
la e o .Iuvenato dai'! Rpvm:ts,
írmãs Franciscanas, tendG
recebido carinhosas hOi_�e�
n'�gens das crianças de am
aos os estabelecimentos ..

Finalmente, presidiu 's:�
excia., no respeccivo local,
a mudancs do nome <Rua
18 de Março» para «Rua
PrefeitoLeopoldo Sdu-amm»�
homenagem póstuma do gOl
vêrno e povo gasp» renses aOI

seu nrimeiro e di.rrD) prelei ..
to. Falar.nn os srs. dr. Abe
lardo Vianna, exaltando a

pessoa e a obra do homena
geado, é, agradecendo em
nome da. família dêste, o ve�
realor Pedro Zimmermann.
Logo a pós, u Governador

sua €Elpôsa e comitiva re

zressararu à ea pital do Es'ado
Viveu, assim. esta cidade

e todo o município, na mais:
sã e oonfortadora confra
ternizaçao, dias de grande·
júbilo, que, sem duvida,
marcam o início auspICIOSO
de uma era de progresso de
cidido, a nos garantir)
em breve, lugar de relevo
entre as demais eomunas do
Estado.
Ao Prefeito Júlio Sch",

rarnm, mais uma vez, o prei.
to do nosso sincero reco

nhecimento pela sua obra'.
em prol da sua e nossa ter

ra, obra de que o novo, uti
líssimo e magnífico paço mu·

nicipal é a expressão· máxi·
ma e inapagável.

GrataTOSSES t IROHQlIJTD'

fino [BfOSOUDO
("LVII.A)

a�ANDE TÔNICO

e . . .

(Corclasão)
e saudando o Prefeito e o

povo de Gaspar discursou o

sr. Governador.
O prédio foi então entre

gue à visitação pública. Fa
laram, ainda, os srs. Marie
Rotta, dr. Glauco Beduschi
e vereador Carlos Fontes, o
primeiro da sacada do mes

mo prédio; fP segundo, no

ato da inauguração da ga
leria dos prefeitos, e o últi

mo, na sessão solene que a

Câmara Municipal realizou

homenageando ú Governa
dor do Estado, que tomou

lugar de honra a: mesa.

Ao meio-dia, no cine U

�ião, foi oferecido um gran
de banquete a s. excia, de
cêrca de 200 talheres, tendo
\>usado da palavra os srs.

farmacêutico Anfilóquio Nu
nes Pires e drs. João Bayer
Filho (em nome do Gover
nador) e Jorge Lacerda, to

dos fartamente aplaudidos.

Leia êste semanário
Assinatura: Cr$ 50,00

P. R. P.

Para Deputado Estaduel

. ATENÇAO, GASPAR}_1�NSES !
Ouçam, pelo microfone da Rádio Clube de .Blume

nau, o deputado Cássio Medeiros, tôdas as 2as. feiras,
às 8,30 da noite, e às 6as. feiras, à 1 hora e 5 da tarde.
_'M e w

Oficina Técnica "Blume"
de J. J. MüLLER

Límpesas, Consertos e Reformas Gerais em Máquinas de
Escrever, -Somar, Calcular e Duphcadores

Rua 15 de Novembro, 1369 - BLUMENAU - Fnne, 1542,
Melhores_ informações na redação deste jornal

�--=," �>:t'Atl�::; �,?�;�\���� .

HONORATO TOMELlN

Espetacular Festa da Pri
de 30 de Agôsto até 30 de Setembro

, aver

nas tradicionais ��"-�:'f;fil:Y::;�.'�,c,,,;
----.,

CASAS PERNAM UCANAS
Aproveite os descontos excepcionais dêste mês comprando os melhores tecidos pelos menores preços

,,,.:,. '..��. _'-_'

- - .' .':'�....�.,�.
. y

-";',,;

Façá-nos uma visita sem compromzsso e certifique-se da verdade.

Retalhos ._ até 3 metros 30% de desconto

,
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Perigoso obstáculo
frente

terá Tupí amanhão
Dispostos os "bugrinos" de

Itoupava-Norte a quebrar opela
Balanço do' Campeonato

ATt: A ga, RODADA
.

Compilado oor LEOPOLDO X. FRAl\;ZOI

"tabú' dos gasparenses

pelêja das mais ernpol- uma colocação- honrosa, no- misso de amanhã, precaven-

antes deverão travar ama- 'tadamente no certame de do-se contra uma desagrs dá

ghã nesta cidade, as equipes aspirantes, onde despo rtam vel'surpresa dos=�eus pupilos.
I

�e titulares e aspirantes do com? lipe�es absolutos, dis-
.

Salvo modificação
.

de úl-,

Tupí e Guaraní, pelo cam- tanciados ;,apenas um ponto tima hora, os quadros do

eonato da L.B.F. Os gas- do Tupí e Carlos Henr.nx, Tupi deverão se apresentar

�arenses bem colocados que vêm dispostos a quebra o com as seguintes formaçíes:

estão em ambas as categc- <tabú> dos <indios> gaspa .. TITULARES: Itiuho, Coti

rias, empenhar*se-ão
a fundo renses que, em seu campo, e ,S�nsão, P��h�co; Pe\ i e

para não sofrerem um de- têm levado a melhor em to- Betmho; AIOlslO,�Nmha, An

.sastroso percalço na sua dos os jogos até agora reali- toninho, Nana e Tuta. AS

marcha ascendente na táboa zados pelo certame oficial, PIRANTEB: Aldo, Leoool-
-

de cL:l.ssificação, enquanto os de 1954. dinho e Risco; Gilberto. Ze

cguaranís», que 'ctinda não O técnico Dirceu está a- ca e Walter; Ferrinho, Erich,

perderam as esperanças por I tento para, o difícil cor lpro- Alvinbo, Néo e Sabão.

TITULARES

Colocação Clubes
Pontos .II GeaIs Goa),

Perdidos:, Pró' Contr"

P. Lugar - Carlos Rcnaux 2 I 16 4"·

1°. » - Paisandú 2 13 11

2°. » - TupÍ 4 16 17

3°. » - Olímpico 6 10� 14

4°. >, - Palmeiras 7 8 8

5°. » - Guaraní 8 11 12

5°. » - União 8 12 11

6°. » - Vasto Verde 9 8 ]7

ASPIRANTES

1 �. » _. Guarani 3 20 16

')0 » - Tupi 4 17 -13
"" .

1 ". » - Carlos Renaux 4 25 11
-

2°. » - Olímpico 5 13 13

2°. » -- Paisandú 6 9 7

4°. » - União 6 16 15

3°. » - Palmeiras 7 15 14

5°. :. - Vasto Verde 11 6 32

NOTIC�IARIO ESPORTIVO Aos prezados
assinantes

Como parte dos festejos seleçao local por 5 a O ..

em comemoração ao Dia da -Conforme já divulga nos Avisamos aos nossos amá

Independência, a L.B.F., em em edição an erior, o Tupi »eis assinantes que estamos

colaboração com o 23° R.r., deverá disputar duas par- cobrando as ussinaiurus de JOGoS DISPUTADOS:- O Palmeiras é o único

fez realizau interessante par- tidas amistosas na cidade de VOZ DE GASPAR reiereides d-.J qua ro que já encerrou .seus compromissos no 1° turno,
.

tida de futebol entre os com- de Mafra, nos próximos dias ao 2°. período anual da' sua d diten o isputado 7 partidas, Tupí, Guarani, Vasto Ver.

binados Tupí-Paisandú x se- 18 e 19 do corrente, tendo cir.cnla.ção, por ler findado o d U·
.

"

e e mão Jogaram 6 vezes. Carlos Renaux, Paisandú e

leção de Blumenau, com ex- como adversários os times )nmelro. )1
.

{ impieo realizaram apenas 5 partidas.

eeção dos jogadores perten- C. A, Operário e Pery Fer- Solicitamos, por isso, dos ARTILHEIROS:-.O artilheiro do certame a té a

centes ao Palmeiras E. C. roviário E. C. A dele ração ·'10SS0S bondosos amigos a fi-
.

-

9a rodada é Ninha do C. A. Tupi, com 6 tentos. Se ..

que já .

assumira compro- alvi-verde deixará esta cida- ileza de procurarem a Reda- >,UQU -lhe: Petruski I, '1 S hi 5· J li h

. ibi
,

d di 7 f
.,

-, A' t ',.
d

'" r-iue; I, .::;ne e c lpmann com, U lU O

mISSO para ex! �r-se na,_�-_ e la 1. '. sexta- eira, as 16 çao! a .rua r�s uiano Ramos, com 4; Antoninho, Tuta Otavio Heinz Reino Jonas

dade de .Iaraguá. O pr�h?, h?ras, vl�Jando, em. condu- EdifícLO Joan!m (so�ra�o), ou Luizinho, Corrêa II Ieg�r e Chico com' 3 e odtros co�

que teve por local o estádio çao especial ate a CIdade de remeterem a importãncia, por

I
t t'

,

d G E 01'
.

d J
--

'd
.,

-

h b
,. l t l

menos en os,

o . . impico, e por- . aragua, on e pernoitará.se- c, eque encano ou va e pos a , O t
.

iti
- d T

' C r

tões abertos, foi assistido por

I guindo
na manhã do dia se- para a caixa postal nr. 9, R

s a aqu1e6s mal1s PAOSI dIvofs
sao os o �Pdl

e

é
ar�s

.
.

,.
. .

..

enanx com uoa s.' e esa menos vaoa a a ..o

numeroso publico e terminou gumte de trem para Mafra.' nesta cidade, agradecendo sm- C I R
,.,

4 1 t
. d d

id
',. d d

ar 03 enaux com . goais COll ra e as 'mais vasa as, O

com a mereci a VItOrIa o
ceramenle a to os. T f V t lJ d 17 t t

t
. b'

U· t
. .

,/
up e as o ver e com I. en os.

represen ante iumenauer.s-
u rossun, injormamos que,

pelo escore de 3 a 1. A equi- J'U"JISTIFICA'Ç Ã O - apesar do enorme aumento do Hefrigoradores "Brastemp"
pe formada peles jog.'1dore_; , .

J;o,.
•

custo do papel (quasi 100%
t;J

ao 'I'up. e Paisandú corne-, No .comerftarlO,da .part�da em um ano), o Preço da cssi-

çou atuando bem, mas com
Palmeiras x TUpI, inserido naiura continua inalterado:

a saída da Heinz, que sofreu na última ediçã� dêst� jor- Cr$ 50,00 (por ano).

grave contusão, d.caiu sen- nal, ao nos refenrm?s a pre-
----------__".

sivelmente de produção, so- sença do I «player» ;VlnJmor
.

frendo três tentos relalllpa- Belz (tópic_? e� <;lu.e fizemos ICafé Bed 1lSCh i
gos no inicio da.. segunda a apreClaçao In�lvldual dos I i

,

• _ ,
.

fase, após estar vellcenlo integran�e8 do tlme ga�pa-
u ma t;ad�çao""na Indus!,r1.u

por 1 a O rense) dIssemos que a vmda de cafe. Sernp. e bom e 7110 o

A partIda transcorreu na do' mesmo fôra com o sacri- Agua:-dente de Can� :

maior cordialidade, tendo,po- ofício do clube, quando na I V_OVo e AP�RITI.v0

rêm, o panorama técnjcu da ! verdade d�v��-s� essa feliz I Saüsfaz
o ma'LS extpeni,e

.

mesma deixado muito a d0- e custosa llllClatlVa ao sr.
entendedor

sejflr.' �edro Vieira. esf�rç�do l:re-1 FabrÍcante:

Após a ,competição, o;,) a- Sl?8ntp da agrem1aça? clta- AUGUSTO BEDUSCHI

tlet�s que Integraram as d.uas dma, que. tomou a _,sI o pa- - Rua São Paulo _ Gaspar

eqUIpes, bem como os re"i- gamento mte;�ral da pussa- . .,
pectlvos reservas, foram dis- R;em aérea (ida e volta,) de CASA PAULO
tinguidos com LllU. lauto jêl.n� Walmor.

tar no quartel do 23° J:\. 1. Embora a nossa omissao WEHMUTH Ltda

-Jogando dia 7 na cidade tenha decorrido de uma falta Rua Dr. Nereu Ramos s!n.

de Bfllsque, o Coritib:1- F. involuntária, apnssamo-nos Caixà Postal, 2 Telefon�, 14

C. foi derrotado pelo Carlo;::; a corrigir ú êrro por tra- Gaspar - Stá. Catarina

Renaux, campeão estadual ta.r-se de uma retificaçã-o de Fazendas - Louças - ]i'e'tr'a-
.

de 195�, pela contagem de inteira justiça. .qens - Arm_arinhos - Se-

2 a, 1. ,

O Redator E.�portivo cos e Molhados - Expor-

-Em Jaraguá do Sul, ain- tação de Cereais e Agua,1'�

da no me8mo - dia o Púl-
dente - SerTaria c alinha·

.. .'
,

melfas, de Blumenau, foi fra- Leia êste semanário mentos - Revendedore,r;

gorosamente derrotado peia 4.ss_i�u.�_itlr:_o:�_"Ç!lJfli}O da Standa'rd Gil Company
----

S'
---

---·-----·---iMi- .-'_
�

W"1'D'm'-ifPW'"r'
=

---ii
�:--- ":m.

Vendas em suaves prestações mensais

Prosdocimo ·S. A.'
,

Rua :5 de Novembro, 900/904 _Caixa Rostal, 73

BLUMENAU - STA. CATARINA
I'"R"" sg*"""""$' ·-fIl'1ü#Ff±#m. vmr=

INIJU'BTRIA CERAIvIIGA de S\Tlvi.o João ZiIDrrlerman
Rua Prefeito Leopoldo Schramm Sino. - 'l\�l. nl. 11 - Caixa Postal, ::12

GASPAR
STA. CATARINA

'l'ELtiAb l'-'RANCEZAS, COLONIAL PAULISTA.

COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

ti

'Pijoios comuns, tijolos perfurados de todos os tipos E

,

tijolos curvos para poços
� FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM'

CUMIEIRA

RAPIDEZ

!!?!!!:!5�.����i�e;�f5�"'�iWM!�"'�;i!!I!"�'Mf��I!1:l:!!·S;;itl!l:��tM�·4W�"""�$!!l:*e�w�..�ªF.:W�_�+*��.�.����i.�&"'�'i9��W�"'�.Jiiil\ii�Q&W���'�".�h��1J!!!!:
!!!I!!!!�����������������=.� 'I

(
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r-a�Ve-jT-ea
......

·_·d--./oo-r------' (=heg8 amanhã a

�--

c..... _u .J...J... _II Sílvio Paulo.Schmití Gaffe�:I� i{t���do
Marcia, filhinha do sr. �sní . ( P. s. �D. ') E' esperado domingo nes�Noronha e sua digna esposa. ta cidade o nosso ilustreaia 13-0sr. Paulo liVeh-

IlVrRNTO
ccestaduano sr. dr. NCi'eumuih, irulusirial aqui residente AGRADE0 -

'

R Presid t .1
, , u L.;l�

,
O Prefeito Munici

-

amos, resr en e ua Câ,Dia 14-0 sr. Loiulelino , d D J

po! ·de Gaspar vem, de público, agradecer sinceramente aO mara os eputados e can�Cardoso, dignojiscal do I.A.A.
'

did t S d }1' dé
'

Poro em geral que prestigiou com sua presença as soleni- 1 a o ao ena o e eralresidente nesta cidade. lei d 3 d
'

dades dos dias 4 e 5 de selembro corrente, inclusive com no p oito e e outubroA fados os nossos parobens. , .

perecendo à chegada do exmo. sr. Governador do Estado proximo.
acompanhando-o e lhe prestando hot. e uiqens nessa sua S. e�é?!a. scrã, com certa,
1Ji\ifa oficial a Gaspar.

•

za, muito homenageado pe-
Agradece e louva, em especial, aos ilustres cidadão.', l�s �e_us amigos e correl],

projessor Renato H7erulhausen e jarmaceuiico A niilôcu io

I
gronanos de Gaspar.

Nunes Pires, cuja conduta isenta de partidarismo rereta
.

VO� DE C? \.�PAH de.se_
niiido senso demecrtüico e elevado apreço a esta terra. ' ja-lhe boas VIlWa�.

Ainda um aqrcdecimenio especial aos componentes da I

apreciada banda do Clube Musical São Pedro, sob a com-
----------

pelenle direção dos maestros Eurides e Venhorsi, graças [(

cujo concurse, incansável e dedicado, adquiriram as festi
vidades maior'brilho e realce.

Convite O Diretório Municipal do Partido
- Social Democrático de Gaspar

cunvida o povo ém geral para o C OM I C J O que .. será
realizado amanhã, domingo) às J O horas' da manhã na

--P-A-R-A·--V-E-'R-E-'A-n-O-R----..<o jardim da Praça Getúlio Vargas, nesta cidade, presidido
pelo exmo. Sr. Dr. NEREU RAMOS, ,n.D. Presidente

Carlos B. Fontes da Câmara dos Deputados e candidato ao Semdo Federal.
(U. D. N.) Far-se-ão ouvir s. excia. e diversos outros oradores.

ANIVERSÁRIOS
,

Fazem anos:

Hoje-O sr. Mário Vansuiio
praspera comerciante.
-O sr. Brôulio Vansuiia,

motorista.
Amanhã-A graciosa menina

E M01�UMENTAL
DO\ BANCO INCO

,

,EM EXP0SIÇAO A PLANTA _. A VISO
�.

,

DA AGENCIA LOCAL
Cb1110 parte dos festejos do primeiros serviços, dos-fun

dia 4 último, o exmo sr. damentos do edifício, uma

Go vernador Irineu Bornhau- soberba mole de 17 metros

sen lançou a pedra funda- de frente por. 40 de fundos,
mental do futuro e mazes- com 12 metros de altura.
toso ,

..edifício da agência9 do Além dJS atividades bancá
Banco Indústria e Comércio rias e residência do gerente
de Santa Catarina S A., e sua família, o prédio des

(INCO), a próspera e con- tinar-se-á a um grande e

ceituada organização de cré- moderno hotel com restau
díto que se proj-eta por todo rente, estabelecimento tão
o nosso Estado e mesmo além. ueeessário à nossa cidade.
E praxe do Inco, fazer, Escusado se torna di-

em todas as localidades on- zer da importância desta no
de tem agência, um prédio tíci/. Preferimos recomen

para o' funcionamento da dar+aos nossos leitores que
mesma. 'Gaspar também tem não deixem de admirar a

o seu; porém feío, pequeno, planta do novo edifício, ex
tipo meia-água, sem estilo e posta numa das vitrines da
sem, gôsto. Ademais, em face Casa Júlio Schramm. Por
do contínuo crescimento do ela verão o que significará
serviço, o referido prédio já para o embelezamento de
está, realmente incapaz de Gaspar o futuro prédio, sem
satisfazer. dúvida o mais rico e um

Heoonhecendo tudo isto, dos maiores da cidade.
a direção do Bãnco desde o o

ano pasxado vinha preten- O gerente do Inco nesta
dendo mandar construir ou- cidade, sr. Antonio Venhorst,
tro prédio no terreno baldio, AVISA a todos os fornece
de sua propriedade, à rua dores de material de cons

CeI. Aristiliano, esquina S. trução, DE GASPAR, que
Paulo, um dos pontas mais estejam interessados em co
r entraisrie GR�par. Agora, locar o referido material,
felizmente, a obra vai reali- queiram procurá-lo diária
ear-se. Possivelmente �ainda mente, em seu escritório, na
tste mês serão atacados os sede do Banco.

ü:NOVO
PREDIO

Modernas Camisas Esporte, nos mais lindos J3a
drões, confeccionadas pela rrelhor fábrica, A Celhardt,
Acham-se expostas nas vitrines da

I Lója Gabriel Pamplona
I I

.

15 de Novembro, 1100
Tem a camisa que você procura

pelo preço que lhe convém.l.

o VERDADEIRO MOTIVO
Publica A Nação, trans-I Ninguém acredita nem a- --...

crevendo telegrama da Ag. dmite que o presidente Var
Mercúrio: / gas tivesse parte direta no

«Hoje todos os animas es-: atentado ao jornalista Car
tão serenados. Os mais exal- los Lacerda. As declaraçõeltados partidários do presi- do ex-chefe da sua guarda
dente desaparecido admitem pessoal, Gregório Fortunato,
agora, que o seu gesto de narrando' cousas verdadeira
desespero foi ditado menos meote tenebrosas, foram tre
pela pressão das criticas da mendo abalo moral para o

imprensa' do que pelo fato Chefe da Nação.
de ver envolvidas pessoas de Em consequência dessa

-

Stfa família e muitos fre- corrente de opinião, todos
q tentadores do Catete acreditam que o Brasil VQ:-

Assim, os culpados da tará a dias de paz, tranqui-"<

n or'Le 'de Getúlio Vargas te- lidade e progresso».
-

ri::l,m sido seus próprios aml- De _pleno acôrdo.-
gns e correligionários, os quaIS
alJllsándo de sua amizade file
de sua confiança, criaram
um tal ambiente ;,de corru

p� ão politica e administra
tiva, que, o .

teriam levado
ao desespero.

'

Um terreno, sito em Gas
par Grande, com 332.000
m2. com três casas demora
da, cada uma com s u } an
cho, . pasto para gado,água
em abundância.. Terra para

G
plantio no enxuto e para

asp� r
molhado: arroz, cana, milho,

. , a, aipim. etc, Arrozeira já exis
tente.

O P ed S "I D ,. Tratar com o sr. Amaroarti O oela emocra tico Soares, no próprio 10ca1. Ne-

(P � D )
\ gócio urgente. Preço de oca-

e ... � • • para o pleito de 3 de outubro de 1954, sião.
----------_

Secção do P. S. D.

Povo' de

recomenda que sejam sufragados nas urnas os seguintes
candidatos:

Para Senador

NEREU RAMOS

Para 'Deputados Federais

ORLANDO BRAEIL

DR: JOAQUIM RAMOS

DR. ADERBAL RAMOS DA SItVA

Cf

VENDE-SE

.

D I ver sõ e s
.,"

Cine lVlogk
(Bons filmes e boa pl'ujeçtio)
Amanhã, às 3,30 e 8 hs.

Samuel Goldw)'rt apresenta:
LEGIÃO SUlCID 1\

com Gary Cooper e David LVi:.
»en

Por amor ao seu amor é
à terra que ele jurou deíen
der!

--,-3a feira, às 8 hs.
Betly Huiion em

BONITA E VALENTE
Um teenicólor da lVI.G.M.
-5a' feira, às 8 hs.

Mais um grande progr. duplo
10_ Randolj Scott e Joan
Leslie em:

TERRA DO INFERNO
Tecnicôlor

2° - CAÇADORES DE HO�
NIENS, com «Chinnock»
Domingo, dia ] 9:
os 3 MOSQUETEIROS
---0---

Cine São Pedro ,

Hoje, às 8 hs.:
Jael Mac Crea, Alex1s S

mitl e Zac'uu-y Scott em:

MERCADORES
uE INTRIGAS

A traição de uma mulher
separou aqueles tres amigos,
que haviam lutado juntos
Cens.: Até 14 anos

No progr.: Atualidades
Warner e desenho.
- Próximo sábado:
FÚRIA SANGUINARIA

Para Deputado Estadual

JOÃO DOS SA.NTOS

Para Vereadores
" RERTOLDO BORNHAUSEN

SÍLVIO PAULO SCHIVrITT

SÍLVIO. SCHRAM.lVI
, CARLOS MANNRICH

Tecelagem Tangará
de'

.

Irmãos Santos, & Cta.
FábrIca -de Tecidos e SacoS

de Algodão
End. Tetegr.: "Tanga11á'

Rua Nereu 'Ramos

Gaspar - Sta. Catarin�

....
�.

ARNOLDO DESCHAMPS

MELCHIOR BARBIERI

AFONSO SCHNEIDER

PArLO .BEILER

EDMUNDO DOS SANTOS

Votando nos candidatos acima, provarás que desejas
o progresso de tua terra, teu bem estar e o de tua
família, porque a probidade, a honestidade e a moral dos
homens indicados, tornarão em realidade as tuas aspirações.

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina




