
•

Direção: HÉLIO I,'ONTES

Gerência: CAR1,m:: B.. FONTES

(Santa Ca·t-a-r-in-a-)------··--------
.--------

Núm. 58
O' Mi....

,Comgrandeexpêctativ éaguardadoopróximo
d·

.

3 d t b
MILHARES :pE CANDIDATOS AOS POSTOS ELETIVOS - EM S. CATARINA:

Ia e ou U ro', R�NOVAÇAO !�os_ Ll;tiIsLATrV03 �LJNrCIPAIS, ESTAUUAL E FEDERAL

.
,

'.

.' (INCLUSIVE 2/3 DO BE�i\DO) - ELEIÇAO DO PREFEITO DE FLORIANOPOLIS-

CONJETDRAS - ENCERRA-SE AMANHÃ, ÀS 7 RS., A PROPAGANDA POLÍTICA

Finalmente, estamos 11 a- ria da legenda brigaddrista./0 PR. Sp, o interesse d03 (-

apenas tres dias das eleições �as, o PSD est� muito �- leitores em comparecer às ESPELHO POLITICO

que se processarão em "odo tivo e seus candidatos nao urnas fosse proporcional ao

Q vasto Brasil. Em nosso menos esperançosos. número de candidatos iate-
Transcorreu a campanha estão se infiltrando mais ou

Estado serão preenchidos so- Sobram, opiniões e ronje- ressados em obter-I es os vo-
política nesta cidade sem ter menos ostensivamente nas

mente os postos dos legisla- turas contraditórias e absur- c,os, não haveria abstenções .. ,

havido comício, pràtieamen- chapas petebistas.-Assim a-

o tivos, cujó mandato, de 4 das. Para que julgar? 'Todos Está, pràticam nte, en-
te. Apenas o PSO, com a conteceu em São Paulo, pa-

anos, ternlinraá em 21 de h
' ,,"

presença d h f, d t
- f d 1

oJ- con eceremos o :esu lat'co cerrada a campanha, pois � 'vl
.

e seu c ere e��a- ra a epu açao e erat; \ na

jàneiro de 1955. Q carg i de dentro de poucos dias. Mas. imanhã, às 7 horas da ma. d��l, reahzot! uma reumao, Bahia e Rio Grande do Sul,

prefeito de Florianópolis .po- a�é alí, é ímposs.vel co. lhe- nhã c 3 " a r í. ol.rig itõriamen _ l':1has concorri.í ��1 em re�.i�t,O à' re presentação estadua l.Em

rém, em Iace da autonomia cê-lo �e, por lei,
ô l, a propa ;:an-/ LE'chadü: e o PIB. um llg�l- Per?a�buco, o�. verm�lhos

que récentemente
lhe foi con- D sputam o voto do elei ia eleitoral, escrita e Ial.ida.

'0 meelinq com do s orac.o- «poiarao o ambicioso e ines

cedida, cambém será -iisputa- torado catarinense (inclu iive Cumnramo s tcdes o nosso
res, na p�aça Getúlio Vargas, crupu]o João Cleofas, célebre

do-e por 4 candidatos-no à.;; vereanças) mais di) um irimordial dever de bn.: ilei- -,��v!Inos de elementos

I
pela sua traição a Cordeiro

Próximo dia 3 de outubro "h -l 1'1 l- "
) t I d UDN d ri F

'

C f' d

rnll,L ar ue can: IC avos, CW,l ri- r08, indo às urna s, dia 3 ", r�s ie J030S a
.

� _0 ue
1

arras. O.D .irma-se, esse

Alguns Estados, corno São t. d
D....:D I

-- I' 1 t

OUl ,)S ('n�r,e' os segll, iates .iró-cimo , para. votar nos can-
.e IV ,�,S\ a, p ena ,cor;v,cçeiO I,Tlo,ao, a

noucia ,oe ercm 0.8

Paulo, Rio Grande do Sul d P" D
1 t' t d d d h

pavt: 0,3 ;::, ',UD'�,_prB, lidatos que, a nosso critério,
i:t vrtorta ao, par 1 o.' e C3.- trai ores mOscovlt�s rece 1-

Pernambuco, Ceará e outros, PDC, PRP, P,')P, PTJ'�. PI, devam ser aooiados.
la um em Gaspar, para a do ordem de V u Carlos

num total d c onze (,A \, l: l.�-
. "'-:âmlua Munieipal.i. Atestes para «um apôio ma-

gerão, jum.amento -C')Ul OiS Saudação a D01'n Daniel
-Fo:Jco:s partidos'concor- oiço aos candidatos getulis-

seus legisladores, os governa-
l rerão à ele.ção municipal tas' e ü todo 0 Pais», H.esta

dores e prefeitos visto C .Comemora o exmo.e revmo. !Y' lt d
J

(j., 1, ü· giu exa an o a pessoa ue _sasparense, Apenas o P;SD, confiar na Justi-ça Eleitoral,

mo nessas unidades da Fe- sr. D, Daniel H istin, ll()3S0 D. Daniel Hostin, vimos.em iom 9 candi9,atos; a UDN, -Cerca de 4.0UO g.:1spa..

deracão o prazo do mandato eminente conterrâneo, 25 unos nome de todos os seus con- /
.

para os cargos do legisl.rvo à frente do bispado dD La� terrâneos, dizer-lhe, que. em-
PARA VEREADOR I

e executivoooinoidemf
í

anos .. jes, neste Estado. bora ausentes das Iessivida- 4� 1
. B 1 '

h
..

Evidentemente, nesses Es-
. Sagrado na cidade d � BIu- des, participamos respeito-

.....

U a II c o e a u S ü: I

1
tados, dada a maior ampli- menau, em 29 de se-tembro samente da sua grande ale zria (U D N)

tude do pleito, adqu re êste de 392;), vem desde então o e daqui rogamos de todo o

'

•
..

--

.

extraordinário relêvo, sendo virtuoso varão exercendo, coração u DeUS N, Senhor
arnbém com 9; e o PTB, II

rense'3 poderão comparecer

sabido que, prin:cipJ_lm��nte sôbre o vasm territóri) da que, em Sua infinita bon- ;om �, Vinte candidatos, à3 urnas, do1ningo próximo,

em São Pau'o, esti em,)ol- sua diocese, o seu san10 a- dade, transforme os 25anos pois, para sete vagas.· Se o tempo fôr bom, acre-

gando o seu grande e�\:;'itu- pJstolado com de�heação e ,Je hoje no Jubileu Áureo -ivIa's um can-Jidl:.b, Bm- dita-se que cumprirão o seu

rado. Não deixam. entrctan- fervor cÀemplares,Haja vista, de l'lm'mh"1,
'Jora já

- regl:'ll.ado no 'fRE, dever dvico 3,500 eleitores,

to, de ter importância tr,.ns para comprová-lo, o d"sen-
ie,;istiu

.

de con,:orrer t1 d.:pu- mais ou menos, Se, porém,

cedental as eleições 1.0:> n,)- ,,-olvim:,nto ,�ua.!i-quani itat - Enciclopédia d ação federal na chapa do chover, êsse número pJdtrá.

ve demai,;_; Es�ado'), enLre O�, >'0 da religião ca'JúJica
. e

\)anido ademal'ista (PdP): o descer as:)ustadoramen�e,da-

quais está incluido o 110 s., no planalto c ),k"rÜ,eflse
Sap ta Catarina jr� Abelardo Luz, O a1ml- das as dificuldades de trans-

de Santa Catarina,
'

(desp(�i'o de 'Lodo o dese<-
- CONVITE - ""tnte Ca.rlo.'l ti l. Silveira Cnr· porte que serão V�l'r�vvis, ou

A campanha. ele toral ad )el'a�'o p.. nG�a,tivo esfôrço de II O Cônego To;:naz. F�J.t2�, I tleir,). i�d�c�d;J,' d�din:\�a mesmo, em alguns casos,irre-

quiriu, prin'3ipalm�Lte no um mLhz paúre r ni>gi:tdo, I
mernb"'o da C�mlRs 1.0 oe

I
lesde o ;n;C10, e o dr, Ara0 mediá veis. N, s�a �'e ra de

Últimos dias, grande an.im�',- ]ue fez d? ódio o seu.meio
I t?aspar, da E?:::icl0pédia de tl':.belo, de Bluu::-ena.u,. a�as. Sâo Pedru, esperemos que o

çao. Infelizmente, não fvi to- �� da ambição o seu flm. 1:�antFl Catanm, noméad�ll ou se em
.
segmda ASS1m, querido Chaxeiro do C6ü nos

da ela desenvolvida pJrd- Dom DClniel, o hispo que 1 em sessão de 10 de julho p, Ia,p_resenta ·se o PSP_de Sta seja propício.

meme no t�rI'eno arc:jado e 2&parge O hem a seu redor, passado, tem (J prazer de Catarina com apenas 4 can-

Dobre das idéias. Por vez.e.:i, u· pa:'a todos e em �)das,' convidar .�s Seus pár,�s I'a.;',a _

didatos à, Câmar'l dos PAI{A--V-E-'I-{-:E_;'ADOR

de::;ceram alguns candidatos as homs tem um SOl'fiSO e JmEl. reun�ao a 1er lug'ir no 0- Deputados,

�os ataques pessoais, peL uma pabvra. de amor e bon-l oe TTnL10, dia 10 de outubro --O recur.:3O interpo3to pe- Carlos B. Fontes

11ll?reif�Si:l ehPe;o l"h_dio, mu- dade, que e'6qu�ce e perdoaI' vi?doud!'o, ld(o).lhllingo, apó;. a-lo P�D contm a; deci:::�o do (U. D. N.)

GUiando\ a vllra e a d i;:;'ni s �ue o ag�idem, q, e ,vive, ulls�a .

as 1 oras, com O;Im fRE, ,que mj,nGOU reghcar

dade dos,adversáríos, Mui��s enrlm, em to(b a piem�ude 1 de '(;fi,nar de assuntos ati- a, cand1da�ma do sr. P.:uJo

- a
I
maiú;rifl, ceI'. ament,j - �t sua mi.>"ão de eonuutor de! Uent, S ti, �mencionada fnci-I Konder .Born.Lall'en h dup •

g J
]. 1 f, D'
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ual' aram IDlltUO resp. Lv rt ma.:s-�u. ame. m8fCB de li e opef 18, I,'
.

P \ .,:,,, Y'E"R G�Aj\OR

I, I' O I"f' d ,.) ,

Q S�
.

t
,\.Mn <( I ".i" W .L, II ,\ , h'

I

llU'Jardua IÇd em prol da eu:,; lO'Oíu,;e'O�OaIcUt4m, 1':0 os segulll es 08mem-i'
', •.

-' l"iCaOa u}3 o prazo ,para

cdiJiçadâ cadeira. 'lerv� �iuturi1am.,ent�, rec..
eb.:: I �:o: da., Com�s a), ora à.l· r I Lauro da Sil V:1 a entrega uvs tiLU!OS t!eito ..

Em banta Catadna 08 "revo.npt'nsa cabal. As fes· I \ld,�clos. .

tr I
rais. Ao contrário d0 qU(�

dois maiores panidos--UNü a'J soJelie3 e mcrnoI'ttveL do I Pe, frei Roque Saupp O.
\

I. D. N. se t.:-,mÍa, poucos -dêsse-3 do-

e 'PSD-1ut�.ram dcsê8pera- 38U jubileu de pl;a.ta, com a! F. M,. JúHo Schramm, Ilo- Lado estadn:{l. ao q ne pare� cumen�os vão ser de\lolvi

d::l.mellta para, dia 3. obte· pre8� n':';), de ilustres pares e I dolfo Günther, dr. AbJ:..rJu c'. n[lO será juh:a o tó o dia i
dos l:tO Juizo de .)rigem,pois

I'l'm nas urnas, cadr-t qUi:1I, a do Cardeal-arceLispo do Rio, Vianna, Acílio Acáciv Pe- � ?e outubro, p�l� �,�Jperi,01I ��l�ell:,ou: ,ba�lal1te J este,�

maioriíL dos sufrágios. O E·. de Janeiro, de dez<.:l1:ls de' reira' Pires, Edmundo dop rrIbunal EleItoral. �e J,SHm Ullllllth diU.j, em nosso mu

xecutivo estadual, udenistR., sacerd .tps, de autoridades Santos, Henato 'vVendhausen fô/' (ou melhor, não fôr), o nidpiv, o interesse dOL�elei·

em minoria, a�pird, logica- ieil8s d�: tôdas as gradua(;ões Leopoldo Fl'anzoi, Luiz Fmn� Paulinho vai l'oncor"'er 1118S- tores pe:a procura. <108 cátof.

meate, na próxima lGgí'3la- e de milhares de fiéist odos wi, dr. Bdio Fontes, Car- mo. e dis)JOsto à vitória es- Admite o· sr, J uiz vepB�

ki'a tornar se majoritúr o para bOnl'.l-lo corno D. Da- 10s B, Fontes. dr, Glaucc fou:'ar{a.-
rador C{\.:e nã() St�j3. sur"·ai:-iOf

ao passo ql1ea op;J3ir:ãnpe.:o-lnie! o merece. Becluschi, An�i!6"IUio Nunes -E.3eaniclizB, a opilii5.(jla�50 o 1l>lL:�3ro de t:�.ul(lS

t:>tdista r lretcnc:e a to 1o, eu ,- 8 exeiD, rcvma" de co- PiI éS, .] aime B8dtlschi, (Jllvio :públiea nar,jdm 1 a c!l!11pEci-' n '\0' el1 treu,uPs, Entre m;�lS oe

to impedir es,'a tIl ver 5.0, �ação enkrnecido e grato, SC�lLn�tt e Vitório. Zi ...JJIrnr- d:lde do P'fB I'(��OS...

, \":01,:u-,1 LID. rr:illJa�, nâ.o está m�u,

Em nosso' municJ(lÍo. go- há-de j·;star vendo na efu ,:10. mann,
. lllst� 8 prra fi mdl)Ul3. d'ii.' p:1H'(�c no'5.

A ,
". l'

.' '1
,.

lu' '. ." d f

verno e Càmara IUt:;i11st3- de�sa;; nomenagens a vlté"ri-a Antcclpac amente agradc- pró,ximas ,eioçõ:,s l-<�8t_.),:,,!, H.a.,
1-:"-.1 1 iStO ;;n�uno A' ra·

têm sumo intere&se tW COI1� da CUJ. missão so::ncnatural c'é o ('ompw�ecimento, / i;es3.ljl�H1e)nâo podendo ,20.'1- �a a?S�ellç3o, no pró 'cimo

servar-se assim, com a vitó-I Nós; dêste jornal, que su:r- GaRrar, 29-9-195,1. COfrer com legenda própria',! dUflllllg,,'. .

j\illda bera

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_-:':�Aí �â"�� aior espetáculo dt�' A��!:���r�ue ?r�:!�em �õTMPõRfA1ffE�Bl nau f
casar-se: Às maes, esposas, nonas e urnas.
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Paulo José Bernz e MariaDia 13 de Setembro Laey. dos San-os, solteiro é ILeium "A 1\11ulher no Seculo }()t,Iniciada a ;1aturais dês�e Estado. Ele, ;\ de PLINIO SALGADOavrador residente em Gas- �Espetacular Liquidação car _Mirim, filho d: ,Jo,ão 'I. Pedidos ao sr. Ruy da Silva AzeL'edaSemestral da Matias Bernz e d
..

1 e:mu!1 Caixa Posial. 68 - FlnrianópolisC B
Bernz. Ela, d iméstica, rCS1- .

Pr/:'t;o:- c-s 30,00
,

n "

a
.

ue r 9e r �_;nte à estrad.o a de Bru::;qUf.�'\, . __f.af!!_iInenlo__adl:a.f}tatlo, .

por chequ,e _�ale pos/.oJ I
. a� j" ;

o ". íliha de d. A'ice dos San-
���''''1I'_N",,!5'P",,��tos (e-lital n. 17íJ2) -

--Winfrieà Rieckmann e Ofi
·

a TéCD· na "B I UJYle&'Renate Bur.ihar !t, aoleros ..lICIll . .....10 1. J..1.
I J J t1üé LFRe naturais dêste Estado. Êle, {e . .:l\, LI .�

Limpesa�, Consêrtos e RpformA!" (i.prais em Máquinas de
o

Escrever. Sornar. Cal..ular e DuplicadoresRua 15 de Novembro, 1369 - BLUMENAU - Fone, 1542Melho: es informações na rr-dacão deste jOJ nal

Reduções' em todos os preços!Mercadorias a granél por preço de papel
B formidavel a espetacular liquidação

semestral da
-CASA BUERGER

operário, r-sidente em Blu
menau, [lho de Carlos' e

Matilde Rieckmann. Elél, de
méstica, residente nesta cida-
de, filha de d. Erna Bur- .,��b4AA&#e;J!i!!ií:X__�� 'i§ �.hardt (edital n. 170.3) 'ICavalherr s... I-João CânJi�(l d�3 �an-I Modernas Camisas Esporte, nos mais lindos Fln_ltos e �lzaA Bert�,

�
SOlteIrOS,

�. drões, confeceionndas pela nelhor Iábrica, A. Gelha:rdt,�i��:T�l: �e:!:r�:"at� �r�;� II. ACbar.."lI·-seo�xa,postG,as')nh�� '1:-��1;llesp'ia8 1111J10'} a <,we. Ele, lavrador, I.lho ue : L I ::.lU1 lu. 1·Cândido João cos Santos e
. 15 de Novembro, liCa - Blumeruui1. Jesuina d� Santos. Ela, �ITem a camisa que você procuraloméstica, Iilha de Paulo e II. ,pel<2_J2��0_qnB_l�e conv!'pl.ild. Ana Berti Iedital n. 170':') "�"'!jftiiQ*�������=-Augcsto Alves de An

lrade e Erecina Russi, sol-]
teiros, natu: ais dêste Esta-

o do e residentes em Poço
3rand8. Êle, lavrador, filho RUA CEL. ARIST. RAMOSde Manoel e d. Adelaide Al-

Gasolina e O'leo- ves de Andrade. Ela., dum és- L a
-

Lub 'f' -

(1 autos e C�.111.ir; 101Õ/�':!
, av .çao e Lotl rI Jcaçao te

" _ o,. _,_o
tica, filha de d. Ingr áeia Baterias "GOOD-YEAR" _'Silveira (edital fi 1705)
- Heriberto Becker e De

métria Luiza Schmitt, 80',
teiros, naturais dêste Estado St!t

,."hffid#ii+i4��"'�-,,�w =..e residentes. em Poço Gran
de. Êle, lavrador, filho de
Guilherme Becker e ,d. Cla.
ra Luchteuberg Becker Ela
doméstica, filha 'de Augu �iO
e . d. Maria Schmitt (edital
n. 17(6) ,-

Grande variedade de rernéd :08 p drocas - Avia Re--Paulo Wessling e Olívia
-- ceitas com pro 1tidáo e cuidado �-S'lIlIIlIlIIlIIlIIlmllllllllllllllllllll!Ulllllllilllllllllllllmmllll!llllllllllllllillmw � Dürschnabel, solteiros, na Edifício próprio - Praca Getúlio Vargas - Gaspar

=

= turais dêste Estado e resi- >

•� MARI() VANZUIT_t\.· � dentes nesta cidade. Êle,I�$Ita;�,�.,������o�5 Rua Gel. Afistiliano Ramos _ GA::iPAR ê operário, filho de Antônio::
:: e d. Maria Wessling. Ela,

-

-ª LOUÇAS - FERRAG ENS E. CEREAIS E doméstica, filha de João t5 Secção de Ataca'do e Varejo ª d.· Maria Dürschnabel (edi-::
. :: tal n. 1707)

-

-S ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR § Se alguém souber de aLgumE DA APRECIADA AGUARDENTE � impedimento, oponha-o na§ "5 CA NAS "

g forma da lei.::
= Gaspar, em 28;- g� 19541:; i 111111111111) III 1111111111111111111111111111111mU1II1I1II1111I1Il1II1I1111 n 1111111 U 11111111WL �

Edmundo dos Santos
Oficial do Registro Civil

ãgina

no coração da

.','.1

). r·1�. ":

1-

Rua 15 de Nouembro, 505, bem
cidade

B L U M E NAU

Venda e CQnsertos de Rádios

A(,!aba de receber Motores, a gasolina para
fornecimento de luz

t

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEF'UNKEN"
Bicicletas da Conceituada Marca "Goericke" (alemã)Precos desde Cr$ 2.300,00

Rua CeI, Aristiliano Rnmos - Edifício Alfredo
GASPAR STA. CATARINA

.ALOIS T. SCHM1TZ

GASPAR

B;c;�le.j.r.)" "Pj S'TP�)'T'"1� -r.ÓvÓ: � j..' .� ..LJJ...\. "� II

ATENDE DIA E NOITE=

Farmácia Santa Cruz
(Fundada em lB26)

Farmaeêútico: ANFILúQUIO NUNES

.: .....

ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA .A:LOlS T.
SGHMi i'Z - AS lVIELL_vEE8 MARCAS E OS
MELHORES PREÇOS EM SUAVES CO�DlçõES

I ITr. Cláu·àio
B8clnschi

-

TOSSES t IRONQUlTES t

IlUDO [REOSOuno
(SI LVII. A)

GRANDE TÔNIOO Cirurgião-Dentista

Não deixe para amB:1hâ fi

que pOde fazer he'Je.
Garanta o futuro de sua

família com uma Rpólice de
Seguro de Vida

- da-

. "A Equitativa"dos Estados Unidos do Brflsil
Sociedade nlUlUa de Spgnros

de vida.
.:Agente neóta praça:

Carlos B. Fontes

_____ I
_t

;lGr-CAAS.....A-:-P·'-A'''''--U' ""'(!L'''''Oc,"",,� Trabalho esmerado e garantido
Precos Módi(:�1S\VE:HM U1'I-I L tda Consult6rio: /

R C I A· t·l·.' R (\�Ru� Dr. Nere_?' Rar�lOs sln. I ua e. riS L;iano am·'
CaIxa Pústal, � Telerone, 14: _

.

.

.' �_- .
. ...Gaspar - Sta. Catarina :

Tecelagem Ta�jaráFazendas - Louças - Ji'e-n'a_.- d�
--

\
'-

gens - A r1nQ,rinhoR - Se- 11'tnã,oS Santo.c�, & Cf1U.:;03 _(J, IVlolh(Jd.os. -- Expor-I Fá'Juco de 'T8C.'id.0S e �ae():;taçao de Ce'rea�s e Agua,}'- de Algodão Idente - Seí'raTia a u.!inha.. End. Trlerrr ..:' i'Ti1,11.(JfJVá.
•

meni:os Re've�u�ed()r{'.:\ Rua N�rell P 2i'10t\da Standard. Oü COnLpGiny Gaspar _ Sta. CatarIna
,rr= .Uõl1iIHC"i'5R!!"i.!!1!!!I@§i#GAAJ!.....",;....P3i lbiZ.!!iIi';

__ $'h "!RWqI�
�IIl\IDU'STRIA CERAI\1ICA d8 Svlvio Jcão ZjmlIl8rlnanRua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - TeL nl. 11 - Caixa Postal, ;)2i) GASPAR - STA. CATARINATELlIA� FRANCEZAS, COLONIAL PAULI�TA, Tijolos comuns? tijolos rerfurados de todos o::; tipvs ';

Ituolos curvos !'2J'? rn�os

'I
. COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

FAZ ENTREG}...S NO LOCAL 'DÀ OBRA, COM ;I,.�:o �l'!l.�_;. iIÇ' $!P1..iiffi#i�-iJõõ!i§EiB!5<l!M.�!��B���'\1.,,:

',.
- -
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. SECCÃO DA U� D. N.
,
,..... ,.

==;:=-=

Esclarecanento
.

f

• � ,f1AR-A VEREADOH ._�.- II'
===�,==-==�. \1 Evaristo Francisco Spengler /11

•
IL_ (Candidat.o da Coligaç�o UDN-PRP)

__

.=

eleitor. do de G Pélr
,

AOS ELETTORESgU,E NL�O vOTAM POR., ,qINHEIRO -. Aos ��EITORE,) QüE DESEJAf�l o PROGRESSO DE GASPr1R _

AQUELES'QúE N_40 V01 AM rUR ODJO - AOl�) HONJElVS E8CLARELID03 DO .'"VOSSO lV!UNIC]PIO, PEDINIOS QúE ANTE') DB,
DAR O SEU vOTO CONSCIEl\'1 E Nu DIA 3 nFJ OuT[JBRO, PENSEM ,BEfVI l'vO SEGUll'vTE:

'

.QJl�lqqer que seja o re8ultad� do pleit� de 3 �l� outllb,�o, que-r vença. o gO,v�rno. CU.D;N.), ou a oposição CP S . .D.), perrnan ecerá
na Prefeíjiurn , ate, 1956, o Prefeito Juno Schramm.

Se você, com o seu voto, I ciência e disposição -corn que I estará contrihuindo para que vidade, use o seu voto em I
.

-_

có!lt�jbuir para a eleição dos até agora o vem 'fa2e!)do:
'

o atual Prefeito.se.a ernba- def'era ele um Govêrno ope- IS'fO E'. ()U l'�-AO
candIdatos na oposiçao, es-] Para que Gaspar prossiga: raçado na sua feoun: a e raso e honesto que muito j JT' VERD \D P �
tará, evitand? que o �tuall �a suB: ma' cha d� rro�r�s�o .grandicsa administração.pnr já fAZ e mais �inda, poderá

___..I
H

f, :�..
"Prelel.LO com"lllue tendo Ta e. p,recIbo qu= 'Vüce,- elCltO�!�l:t1. qualquer das EI!l?S-,bOt3.S faz�r em benefício da popu- ,0 que ,era. � nossa�: d<�d�
maIl,ma na Camara dos Ye- 11 vre de Gaspar, vr.t 1 num ímoratrvas poderá ser 101111- laçãn gasparense. ,ha 4 ano.s atras? Quas, uma
read: res. E, é claro, sem o dos candidatos à vereador da pela bancada oposicionis- Marche com os candidatos tapera.. .

indispensável apô.io do .��- ap�'es;l�taqos p�la Vnií:o De- tana Câmara.:;, 'j _',
' : t da U. D. N. nas eleições de

.E _hoJ�? V.ma �]d�de 'lOVa"

gislcttivo, o
_

Prefeito JU�l.O mo�r�tlcá 'Nac�onaL .

. fortaIl:t,o,._e.leItor .

esclare- 3 de outubro e prestigie
com o .JardI� pubhcorem�-

I S�hramm nao podera adrn�"1 .

'\ Mando em um dos can: c�do de Gaspar, eleitor. que uI?- G,ovêrno 'digno e re-
delado, o b�I�ro �a �:10�1-

L>ls:rar com a mesma efi- [didatos da Op0'3ÍÇ'80', voce , VIsa o bem- estar .da coleti- alizador. n�� . calçado,' a nummaçao
����������������'�--�����-�������,- , '. pubhca mUlto aumebtadn,

indo até o fim da Colouinhr,
e, principalmente, coroando
o atual administração. o ma
S'est.oso edifício da Prefe.tura,
que é justo motivo de orgu
lho de todos os gasparc nses,
pois é um dos melhor is do
Estado, No interior, estra
das atendidas, alguns trechos
já .maeadamizados, 1 alsas
novas, diversos prédios esco

lares, o material deles reno

vado, etc .

-

Isto é, ou não é verdade? -

Tua resposta sincera só po-
de ser pela afirmativa: É
VERDADE!

'

E antes da atual adminis
tração? Tu sabes como era

antes, ssbes que a noss., ter
ra ia mal, muito mal tanto

a cidade como o ínterim'. Em
... ez de progredir, definhava
tristr mr nte."Até a TJsI11a de
... ;

AÇÚCijf tinha p-rado, r'espe-
dindo -perto de 100 opet .irios.
Eleitor amigo, tu .sabee

tudo isto tão bem como nós.
Hás de querer, por tan: l, que
Ga spar continue progre. lindo
e jamais volte àquela triste

época de vergonhoso a t razoo

I I;Pois 15Ó de ti depende isto;"
,.stá no teu voto. Du.Io êle
'\OS candidatos da DDr,,;, ga
rantda estarã a continuação
dos dias atuais, de paz, pro

.lestq, e felicidade.

ao

acionai...
. "

', ; •. _ •.�:..,'J,';'\.. ",,,, •.'.

o Diretório Municipal de Gaspar
,

INDICA

Ao

o Governador do Estado
R E C O ,lU E N D A

. ' .

eleitorado livre dêste Munieípio, nas eleições de 3 de outubro próximo, os dignas candidatos
registrados sob a legenda da U. D., N.:.. ,

.... ' ..... --".� •

•

PARA SENADORES:
'DR. ADOLFO KONDER

Suplente
GENESIO MIRÁNDA LINS

•
-..(,

--:I

CEL. ARISTILIAlVO RA:�10S
, Eu .lente

o« ./O)S,O BA (EN l�ILI-]O
I_X_

"'�

PARA DEPUTAD " ]i' ;01 RAL:
HERC:[LI) 'LÉÊI<E (dinâmico Prefeito de Blumenau)f

I I t
. ;

f,. '.

PARA DEPUT,�D ) i��T DUAL: .,-_

lVAhJJE111:1R BEDúSCHI

r ,
-i

,Al'v10NJO BRAZ SClliHITZ

L{!VRO 1),4 SIL VA

, GLALGO BEDúSCH!

HELDO FLÓREfvTINO TVA/v-DALL

CARLOS BARROSA FONTES

PEnRO BENIG1vO DOS SA NTOS

\ .: Eleitor gaspare.nse l v'Er�TDT:J Q<"
� � _t�. .-.:._)L

ALFOl\'SO 8GB.Vi/DT Vamos, desta vez, colo-

. G varor de HERCl�Hj :ar um r-epr_esentap-te. -da
- JJm--:, t:rr�no sito e�; ?as-

"

l_}-EEI<:E não se" diz em EvARISTO FRANCISCO SPENGLER rossa terra na A§sembléil.. par Gr, nne, com vu_".OOO

'-I )alav:ras� está ocmoflstra- (Iridi(làdo pelo ,P:R.P.) ,ep;i8Iativ�. y-ot�nlOs ;'e;ÓlI, m2, com três casas dejil01�a-

;'Ijdo attavês da sua ol>ragn:m- :vAI,.DENlAR < BEQus.éru, r d,a, cada urna' com s � }',�1-
·�l diosa como prefeit(\d�l:Hu l��L lrITOR GASPARENSE! a nosso estimado e deI1lO- II .�ÍlO, pss,t? para f;;ldo a��a
1:' Iluenau P h d' �t'ático, lVlal"zü)ho c, comll

�m a?Undan�la. 1 erra p�rat; :porte �a'êÀm::e;eJ:i:� Para o contínuo progresso de tua3le, defendamos 08 inte-rl ?b,ntlO :10 :_nxuto e rP1:lra.
�'I: O;? pode honra,r S. Cata�l.te,rra' da' o .. teu voto· j qon's-r.loemte ,-esseS de Gaspar na Câ-' molhado. arrvz, cana, uIlho.
li '·ma. I '

.' '. ,

\.ii ,� i:U r,

aos
nal'a d(i)' Est.ado! ...

'

'I aipim. EtC. Arrozeira já exis-
,

.

'_ --I'CandHJa tos da '
' ..,

I

�,

'

,"
, -1

- tente.
. , Tratar com o sr. }, illaro

União' Democrática�-'NaciD,n I �i��e�r;'�nl�ÓP�;e;�C���::
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,

.�.\). ·\<',w,�·� �:;

��a�:�'f)�4�gi�.n��������t,ª�'·�,,�:��;;fllliilll�,,�'�����í��'::..,�.;��;/�h�,�'�ti�{��Jf'�b���'�''�G�';A�S�.P��A�'»O"rR�_'�. _ __'_'''-_ '� .___ �o�LIVROS A CIDADE EM REVISTA�De ANTHERO ROMANO
Sob O título acima iuici-\ vessando l1In� fase de cres\'i,érilicos abalizados têm a-

amos, hoje, uma série de pe- merda que na� d�l'o sofrel'so.cenuuulo a falta de uma cul-
querias crônicas, focalizando a lw;ão. de conl�mudade.fura espiriuuüsêria na obra
nossa cidade, no que ela tem Leilor Amiqct- Voc1, qUde Castro Alves.
de bom, de belo e de úíit tem espírito prngressís'a Pli�Não deixam de ler ruzõo, R nosso objetivo fomentar derá coioborar conosco, apre.mas devemos lembrar sempre
o interesse pela vida local, a senuuulo- nos as SU�1.s. impl'�s.que faleceu aos 24 anos no

porlicipação alio» de todos os sôes das nossas cromtas e asverdor dos anos, como já mui- �lementos uleis nas atividades suas sugestões�i)bre assunto q!!eto se tem dito em literatura.
gerais de nossa « urbs», e, prin-

. deseja ver »eniilado nestasecçUI,Teremos lambim; sempre cipolmenie o amor à gleba, que �s receberemos com prazer,que levar em conta, a extra-
tão necessário ao seu. proçres- Ca estaremos, semanalm n.CeI. Arnêricoôilveira D'Ávila Hélio Barreto dos Santos ordinária facilidade de expres-
80 material e cultural, diiul: te, para, com iotl s« os bo�sÃng�o Zanluca Fukad Guérios são, mais a prodiq'oea ima-
qand», incentivando e suge-' amig!).s de Gaspar, ajuntar.Antônio Mateus Krüger Iwaldo Luciano \ ginação, a vivacidade, a 10-
rindo emprendimenlos que, r;:os a nossa parcel,a de es,.

F João Rodrigues da Silva auacidade, a comunicabilidade de qualquer modo, possam con- ,TOrçu pelo mm.or (lesem,loluI\
Biase Agnesino 'araco

facílima, predicados caiican-
deci

I

t d" t t
•CASSIO MEDEIROS Nicolau Bona

i: ir para o e'!'pran 'ecuneri 'I rr.ten � es e pt �r�sco reCantoDaniel Barreto Mons. Pascoal G. Librelotto tes qne lhe assequrorom; pre- to de Gaspar, ja, aqora.airo» d:) vale d) Iiojai.PI ... cocemente, a sedução de qtuui-Hugo Bopré Orion ,ugusto a�; -los o oun'a n: A SERVIÇO DA CULTURAHenrique José Ramos da Luz' Rubens Nazareno .veves

d d l'
.

1 <> tCom tais elribuios e dian- Por iniciativa o po er ivros e, especta men ...e, da
A ALIANÇA, DO �I'M E DO NAO 1e d?sexcepcionaesêxifos q�e público domunicípio,conver- juventu�e esLudiosa,umasa."� .

.. motiumam, compreende-se que, tida em lei sancionada em Ia de leitura onde POS&amEstão alí os inúmeros can- de
..

carater da
. r;nalOna dos

eni..plerui juoenuule, se tivesse 22-10-53, com o n-. 52, foi haurir ensinamentos para adidatos, cada um com a sua mlhta?tes p�lJtI.COS: ?s faz descurado na apuração Jbs criada a Biblioteca P .iblics sua formação inte�eetllal �folhinha para pregar pelas se aliarem lDdIscrlm�nada- estudos e na cultura classica Municipal, que recebeu para buscar entretenimento sadioparedes, cada um afirmando mente. Aí estão quas� todas básica.
'

Patrono o nome de D. Da para as SUJS horas de lazer,suas coisas por sua conta as ,l�ge?�as contamma�as . Foi Castro Alves um Upa niel Hostin, gasparense.ilus-. A criaçào da bibiote('alU�,pessoal. Mas, pela Const.i- 'Por indivíduos do tenden- exuberante brilhaniissimo ca- tre, zeloso Bispo da Diocese uicipal e uma rued.di quetuíção, não é bem assim. cias divorcistas, o que para' mcferislicdmente um extroier- de Lajes, A novel instituição ?eve ,�nerecel' o aplauso e oNinguém é candidato senão I os católicos e cristãos coe- tido. terá funcionamento numadas- ll1Cen1;IVO de todos q antosd 'I t
-,

t b . •dentro de uma legen a, e e ren es nao e corre o e Ol� Uma oHfJanização absolu- dependências do maznífico desejam =. o eugr .ndeci.sa?ido ,9ue, a legenda outra A falta de cara:er faz. t;>OlS, lamente .ntrária, um iempe- Palácio da Municipalidade, mento (18 Gaspar, pois vemCOIsa nao e do que uma SUo que em nossa te, ra haJ� a ramenio oposto ao de Macha- recentemente inauguI'ado.. cooperar, eficazmeme, P:H'!\'têntica cooperativa eleitoral, «alianç�' do sim e do nao» do de Assis. Para aquisição dos pri- a difusão da cultura eiUem que os votos dos menos P�r. 18S0 mesmo se faz 11e" Tanto tinha, o grande mes- m.s volumes, já está. con- nossa eidade.votados. se so:nam.aos dos cess&.rlO um� legenda pura ire da prosa de reservado, de s�o:1!!!la no orça.mento para Está, pois, de parabens!\'que maIS o �.ao, sendo os para os maIS exatos e es-
equilibrado, quanlo o granJe, o �orrente exercício uma ver- administração municipal porcargos conqu}st.ados entre- crupulo.s.os. Esta legenda � a 'admirá.vel poeta de derrarnado, ba especial de Cr$ 10.000,00, mai:� êste avançado pa"lSoemgues a estes ul,)lmo�. do PanIdo Democrata Cns" de precipita.do, de expansivo. além de terem paEsado ao direção ao progresso culLuralVem isto dar lugar a que tão, que tem por I dC�djtério à nosso maior escritor cOUI.�- acê"r,:,o d� biJ:!iote.ca tÇ>das as I da n�s a ger;te ..

De pambeGS,uns se aliem aos outros.Na- aceitar, somente can 1 atos
çou a aparecer n:.ts letras" pá-I punllcaço�s Ja eXlstentes n.a, tambem o pubh�o .led,or, que,da de mais haveria se todos que esposem 9S princípios d3 irias só depois de homem mu- Prefcitura. O registro da bl- vor certo, prest.lglara a IlH.fossem bons. Mas, a falta Democracia Cristã. Quem duro; Cast/'O Alres arrebabu. blioteca no InstitutoNar.ional ciati va go-vf'rnamental, a;cr,f'--- o se alia a indivíduos menop'
u povo paulistá em p�e�o- do Livr� virá prOw)rClOnar- rendo à sala .de. leitura in�.() PDC de Gaspar exatos, também nã,o m0rCCf cidade, quando esiudo.nte de lhe os benefícios que aquele talada no edlÍiclo da Preiel'o o <:oto dog bons, donde, St' Direito em São Pania. departamevto federal ofere- tura, tão logo entre em fun.

,-

recomenda
- conclue que, ocorrido 11m mau Machado de Assis foi um ce,. com a remessa periódica cio�arnent.o n,lrmaLPara Deputado Estadual elemento em uma legenda d 1 Einsati\feito, apesar os· GU

I e gratúita de livros. preCISO, agor::t, que a"dada, se deve refugar todo
ros que colhen em vida. -Cas Em bôa hora houve por autoridade cGrnlJetent� n�oela. com cada um dos sem: tro A l'l'es seniiu-:se plenament" bem o govêlno municipal to- se. de:scL're da or&amzaçaointegrantes. viver. e en:tbebedara se com o mar tão acertada e' oportu- imediata da �iblioteca: umaP. E. P. gosto de rconhecer o próprio na providência, que vem pOI vez que.já dISpÕe de Jnsta·o --,;__, talento. à disposição dos amantes dop, Jação adequada, para. que,O Partido Demo;- o seu nome era reCOTLhe-

.
" brevemente, po,samls mau·

(....,
.

't- cido de nade ao sul do paíz. bra abrange os se�uEides ll-
gurar êsse utilíssimo orgãocraVl ...... flS ao, ' DOS

e as SU1S poesia.) aprecia:1ú'- i)T'?s: « �,':pum_as. 1, lutllanfes) municipal íl ferviço da eul •
. PARTIDOS POLITICOS Ê .'limas, anda am, de 00(;a em I fJ.lr hOJe c,Jnsule/'�d? C?',n� .Y'� tura gasparense. E. estamo8O QUE MAIS PROPUGN.\, Uoca. l\1ui,cs criti,'O,'i preferem I monumen"o da PO",Sta Ola, t e"

certo de que �.E:c a. oS,PELA MO.H.AL CRISTÃ E
en Castro Alves o pcetu. a- ra, «C�ntusdo Equarlor)),,(A Prefeito determinará sejatllINTRAN"'IGE 'I.' I"IE'" D')l'J .". Ca"hoetradePauloAfln ;.»)) «0< ,-

t d 's
' .i V J,.... \ -

moroso ao poja, socwl. .

v . ' , ,.

postas em pratlCa o as aTRINA SOCIAL DA lURE- O cer:o é ([ue os seus me- Escl'(lvOP e u;n d_:ama;« G_onza- providência:'l necessárias par,aJA DITADA PELOS 80 lh -

d 't ga ou a Re'VOLUcao em l'vlwas.»
t f em r(.'all·

,. C.i
_

..., --, ,- Qres poemas suo e cara er ' •

;., . que se rans orme
. .

D'
BERANOS PONT.iFIChS, social: «O N:l/)io Negreiro» e ,C!astro J:lves f"cara n�h.ls- ·dade palpável a BlbllOt�caCÁSSIO M�DEIROS GASPAliENSES! ALIS-,«Vozes da Afl'ica)). A suao- tona. da üt�r:J.tul'a bras.tleLra Municipal «D.Daniel Hostlll».Um legislador que trabalha Tp.. !-;VOS NO P. D. C,! I como o mawr poeta. nrtcwna1. •

.

'

• 31._ !f-����.P'i!MW&= -.

Coluna do P. D. C.
Ruy da Silva Azevedo

Antônio Mateus Krüger

Para Deputado Federal:

( .

Mons. Harry Bauer

Mons, Pascoal Gomes Librelotto

Mario Moretti
..----

Para Deputados Estaduais:

�spetacular ...Festa .. da
de 30 de Agôsto" até 30 de Setembro

nas tradiciona is �--:::::4��,:"::l\1!!3�'$if'" .

,CASAS P-ERNAMBUCANAS. Aproveite os descontos excepcionais dêste mês comprando os melhores' tecidos pelos menOi es

jRetalhOS
1

•

1

Primavera
"

\

preços

Faça-nos urnrq, visita sem compromzsso e certifique-se da verdade.

até 3 metros - 30% de desconto

Todo o nos·\�o variado e escoLhido e:;léqne com descontos que rariam de 10 até 30%
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II' E ENCOMJ::;ND.AP.

srr nsporta
MAl_di!.: B1um_enau-A]�"meda Duq11e de Cfl'�iHS, 16(" Fone 1379 - FILIAIS: duritiba- R.ua_ Jo':o l'\If'grão, 168:1; Fone

Em São FaG_lo: Rua Carlo3 de Ctimpof', 2r: Fone 96655- No Rio de Janeiro: Avenida Pr's. \:1J'g,v" 2it1,.:fv; Ftí1l8 4313�9.

AGEr�CIf: São SsJvador; Hl1a Lopes -Cardoso, 28-2° a1)(l�tr

S E R V [ 111 ();:;; 13 E M P A R A S E R V I R 8 E M P R E
'

Entre Olímpico e

Carlos Renaux

D vido o mau tempo rei-

tee a 'partida tinal do 1°.
uan' , --

.
_ entre as eqmpt'S de

tJ_!lno, � ._. , i . 01-
titolares,6 aspu

an tes au i.m-

, x Carlos Reuaux, mar
pICO _ J ób,
,d'R para a noite ue sa d"

cd 'do do alvi J_

d no esta io o a vi-ruor J,
o, rI f

'

b a luz dos I e. etores, o:
50 hoi

,

transferida para ioje a

noite, .

Reina grande expecta 1 va

m torno dês.:5e «match>, uma
e " _

vez que estar,:l em açao J

líder do certame .: ? C. A

Ca:!tlS Rena1J�. Se. e�t� ,so
frer um tropeço dividirá a

'I"
,

Lderança com o liP1; que o

segue apenas com UUlS pcn

.
tos d3 desvantagem.

• •

'ruta VIaJOll
Viajou quinta-Ier 1 .úlvima

com destino a Florianópolis,
em visita aos -eus familiares,
o exce ente extrema esquer

da Tuta, que tão boa figu
ra vem fazendo no atua'

certame. 'I'uta conseguiu da

direção técnica alvi-verde H.

dias de licença, obrigando-se.
assim, a regressar no próxr
mo dia � de outubro, quan
dortüniciará os tremamentos

OSCAR, A NOV A

AQUISIÇÃ()
DOS "rr�DICS"

- Os dirigentes do C.A. Tu

pí entusiasmados com a a-,

tuação do centro-médi., 0::3-
ear, pertencente ao Tira
dentes da cidade dk-; It.ajaí.
vêm de acer ar as base) na-
" v j

b:l o ingresso do eficiente
Jogador nas fileiras do .iiv. -

o

�el'ue, o qual deverá assinsr
Sua ir\s.:rição no de"::01Tí:'t �léi. i

�,emalJa -em C\;r30. í

Café Be.dllschi
(nit(l, tradicão na Indústrw
J "

'

(�e cale. Sempre bom e puro IAguardente de Cana:
VOVÔ e APERITIVO'

,Satisfaz o mais exú:wnle
'. ..""

eniendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São Pau}o - Gaspar '

\fOZ DE GASPA!
"'��'�""- _"._ ..........,-

....

de

prélio de rramentoen

Distanciouse o Tupí na segunda colocação
-

�

Com a surpreen lent.: der- diferença do 3°. colocado I 2°. lugar- Tupi, 4 p. p. Guaraní, líder absoluto nessa

rota sofrida pelo Paisandú que é o Palmeiras, enquanto 3°. » - Pa 'moiras 7 p, p. categoria, sofreu inesperado

�re�te ao <?;Hl�aní, domingo I
o Paisandú r:ass�u a ocupar 4°. » - Paisandú, 3 p.p_ revés ante o Paisandú, por

último na cma ie de Brusque, a 4a, colocação, juntamerne 4°. » - Olímpico, 8 p.p. ;3 a 1, continuando ainda na.

pela . contagem de 3 n. 2, com o Olímpico e União. É 4°. » - Uniãp, 8 p. p. liderança, porém ag-ira em

distanciou-se o Tupí aiuda c\ seguinte a classificação ge- 5°. » - V. Verde, 9 p.p. companhia do Olímpico e

mais no segundo posto da ral dos concorrentes ao cum- 6°. » - Guarani, 10p.!). Car.os Henaux, C0m 5 pon-
'ahela de classííioação.aohan- peonato o í.oial da L.B.F.: No certame de aspirantes tos perdidos, seguidos pelo
do-se agora o al;ri-verde gas-! 1 0

• .lllg�r- Carlos Henaux, rambém verificou s� outra I Tupí .8 Paisandú, com 6 pon-

parense com tores pontos de 13 p. perdIdos. grande surpre ,a, já qie o tos perdidos.

Aviso da direção técnica dó Tupí Banco- 111dúBtria e Comércio
A direção técnica do cl: be <índio » avisa aos .seus 0 t C' t' oA

atletas que, 1:1, partir c'�e am. nhã. quinta-feira, serão re- uan a a arIna D. .

iniciados os treinos d � conjunto das equipes de a spi-
- Matriz: 1 fAJAí-

rantes e titulares, em p"epar ição para os próximos com

promissos do returno elo can.peonato da L. B. F.
Outrossim, comunica aos seus jogadores que para a

breve excursão do clube à ri lade de Porto União somente
serão convocados os t k n ent os que tenham partieipado
dos treinos regulares marca ::los )Jr êsteDepartamento.

Gaspar, 2G--9-54. I

Dirceu, Mendã
rcspons. pela direção técnica

Fundado emzs de Fevereiro de .1935

Endereço Telegráfico: "INCO"

CAPiTAL AUTORIZADO
FUNDOS DE� RESERVA

Cr$ 50.000.00,0,00
C R $ 50.000.000,00

DEPOSITO� RM 31/8/H154. CR$ 819.981.4(0,40
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO E CURITIBA
Texas de Depósitos

D "'t ' .

t 201epositos a VlS"U . • • . • . • . • • • . • . • • • '/('

''Jepósito8 Limitados
Limite de Cr$ 500.000,00 " � . . . .. 4%
Limite de Ci,'$ 200_000,00 '.' . .. 4,1/2%
Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 ... . .. ". 5 %

(Retiradas livres)
Deposito» a, p-razo fixo

Refrigeradores "Brastemp"
,Vendas em suaves prestações mensais

"Prazo mrnimo de 6 meses .

Prazo minimo de 12 meses "

5,1/2%
6%

Deposito» de aoiso premo
Aviso de 60 dias .. , .... ,. . ... .. .. 4%

-, Aviso/de 90 dias. . . . . . . . . . . . . . . .. 4,1/2%"
'\ � d 1 .�o ri' "

... V1
l:'�ViSO e 1.� Ul.:1.,�,,,,,,,,,,,,,,,,, D 10

("
"

'P' 'Tl "- T .,.-;- A C
-

O "'E'\1""" -''-PTI i\. L-- ..JA� 1. l-L"\LJ_Zr...
�

A i) 'j,_u0tl 1 j'd":' --

Abra u,rna, conta no "INCO" e paque com cheque

TTex til Gaspar S, 1l.
T�'CIDOS Jf'l!JL1'UUUS DE ALGODÃO

-,-x --

TOALHAS DE TODoS OS rrIpoS NAS MAIS
LINDAS PADRONAGENS

PISOS PARA -BANliEIHUS, RUUPõES

(C61'C8 firme.':!)
Rua São José s/n.o Caixa- Fostal, 19

End. Telg/". "TEXT1L"

G A SPA R STA. CAcrARINA

li

�clmo
Hm: :5 dE' Novembro, 900/904 - Caixa Postal, 73

BLU},o;fEN,AU - STA. CATA.RINA
���������. fI!R;

t SUid3f&*WSíiR5i��" 'l""

Lúi-ã- êst,,; �.:'manário. Assinatu(a: Cr$ 50,00

p r 9 f i r a Dl a

olfr
-

ra
2423

•
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A respeito da nota. publi
cada pelo sr. Walter Bedus-

P 000IE'DADE chi 'na aualida,Je de advo-ELA_ D 'U :�a(io do ·8r. Hilberto Gaer-'=====
_ _ _ _ tner, tenho a dizer que o

-ANIVERSÁRIOS I iio.derdisia; a sra. d. Guilher- meu constituinte} no caso

I mina A-l. Camilli, espõsa do constante da mesma «nota »,
Fizeram anos: sr, Tomás 'Camilli, residente." procedeu com toda a lisú ra
Ontem-A srla. Ondina em Fpolis.; a srla. Miriom, d honestidade, não p�ssandoTMondini, filha do sr. LOLL- filha do sr. João de Souza a. campanh� c�ntra e.e ,mo'renço Mondini, or=iculior re- Pamplona. vIda. de simp.es man,o�msidenle neste muru..ipio; o jo- Dia 6-0 sr. dr.Gtoiu» Be- política de �eus adversários.

vem José Manoel, filho da duschi, gerente da Indústria
I �m �reve tudo se. acla

�úva d. Síria Soar. Texlil Gaspar; o s�� Ingo rara pela voz da JUS�IÇ�, a

Schramm, funcionário da Ca- quem o meu oonstituinte
Fazem anos:

sa Júlio Schramm, () sr. Al- recorrerá, corno lhe cumpre.
Roje-A menina Célia Ma- do Pereira da Custa. Blurm-nau, 28-9-54

ria; filha do sr. Amândio S- Dia 7-A menina Leonida, Oscar Leitão. - Advogado
pençleria menirui Susana Ma- filha do er, Aloísio liVippel,

rAAMVN*iiil"'_ @ iMi iliU_kd'.ria, filha do dr. Helio Fontes, residente em Blumenau..

diretor dêste jornal. Dia 8-A sra. d. Leonora P. R. P..

Amanhã-A menina Mari« Tomboei, espôsa do sr. Egídin Para Deputado Estadual
Carolina, filha do 'sr,' Acili» Tambosi.
Pereira Pires; o Jovem Paulo A todas, nossos porabens.
Camilli, residente em Fpolis.
Dia 2-0 sr, Antônio Ve·

nhorsi, qerenie do Banco In- Foi levada à pia batismal
co nesta cidade: o sr. Aeilio a inocente Ivonildes,cujo nas-

A P
.

P·· d cimento ocorreu no dia i4. el'e�ra �res, a sra. '.'

Mirian F. Schramm, espõsu último.
do sr, Luiz Schramm, escri- Os' nossos porabens aos

vão do Crime em Blumenau; progenitores JI'. José C. de
I o menino Sílvio,filho do sr. ,OLiveira-do Ana Z. de OLivei-'

Sílvio Schmitt.
.

ra e votos de ielicuuule à. nova

Dia 3-0 sr. dr. Cláudio qasporet.s :
Beduschi, compelenle cirurqi- --- o. ---,

I

voz DE GASPAR
- 5a.-feira, 30 de;Selembro de 19511 --

======
ANO II

NAse IlVIENTO

PARA VEREADOR:
VOTEM NO TRABALHISTA

Afonso Schneider
CANDIDATO DA ALIANÇA P. T. B. E P. S. D.

1-'intureiro para
Indústria

Precisa-se um cam boa es�

cüla, de preferencia maior
de idade. que lenha vontade
de aprender o. ofício. Cartas
de próprio. punho. para TIN
TuREIRo' Cx. P.3-Gaspar

PARA VEREA'DOR.
Antônio Braz

chnútz
(u. D. N.)

A Pedido

AO PU'BLICO

de Gaspa
Partido Social Demociâti�p · S. O.) para o pleito de 3 de outubn, d.

e �
omenda que sejam sufragados nas urnas 03 se '
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A

cção do P. S: D.

Povo

ndidatos:

ra Senador

NEnEU

ra Df)putarlü� Federais

/

"l

ORLANDO BHAt PJ

DR. JOAQUIM RAMOS

DR. ADERBAL RAMOS DA SILVA
n Dpput.aflo Ef't�d !laI

JOÃO DOS BA,KTOS

ra Verea dores

BERTOLDO BORNHAUSÉN

SÍLVIO PAULO SCHlVIlTT

SÍLVIO bCHRA,\I.v.r

CARLOS MANNRICH

ARNOLDO DESCHAlVIPS

MÉLCHIOR BARBIERI

AFONSO SCHNEIDER

PArItO BEILER

� . EDMUNDO DOS SANTOS

Votando. nos candidatos acima, provarás que desei
progresso de tua terra; tru bem . estar e o de t,
mília, porque a probidade, a honestidade e a H'ol'alo
ornens indicados, tornarão em realidade astuas aPlJiraçõ

LIHHOS 'RENlIER ...
Laia Gaoriel Pamplon: , anuncia e recomenda IIIfI

mnronilhoeo sortimento dos afamados puros LINHO
RE1VNE_R, largura 1,60 mir. para vestidos e laiér,

LINHOS REfvNEH, só na

LOJA GABRIEL PAJlfPLONA
Ru« 15 de 1vo1'emÍJro, 1100 - Blnmenal1YiiMi_r.iiiiiiíiiii_I:.ii.B.li.l·iii.iitiji��.�::;:Ji_iiiiiiii=lia �,

_._ - - ._--

---'0.0---

TecelagemTangará
de

Irmãos Santof?, & Cta.
G'ábric3. de Tecidüs e Sacof

de Algüdãü
'?nd. Teleg1'.: "Tanga'rá'

Rua Nereu Ramüs
Gaspar - Sta. Catarina

eia êste semanário
Assinúlara: Cr$ 50.00

Nã,O deixe para ama:lhâ I
que podl'l fazf'r hilje,

Gl'll'flnla o futuro clq S

familia r,{)!TI lima ilpóliceij
Sf'g'UI'{) ri!' Vida
- da-

"A Equitativâ'dO:3 Estarios U !lirlol'\ do Br3!
_,ociedacte nllllua de S\!gUfI

de I'ida.
.:Ãgen te neJta praço:

. Carlos B. Fontes
.. t�;;- :LA",a,WA_�

Diversões
Soc.�C. R. Alvorada E' bom saber Ciue MogkAssem léia Geral Ordinárid N' ,

derá t iBons filmes e boa pl'o'}'e('ãnConvocação t
mgue� ,p� era �o areI? :-

De ordem do sr. Presi- ou 1'0 mU�llcIpI� senaç. aque- =-Hoje a's 8 hs
... 1e onde tIver SIdo. alistado. ' .

ndente e nos termos do art, S' t·
. ,. I CAÇADORES D.c_,

26 d E t oornen e nos mUnlC1p10Soa statu os, convoco os
d T '

C
.

'p. I
FANTASMASeÓ» • .• • e angara, 1:1 pm� a, lra-

.srs. SüCIOS quotistas quites, t b T" It G Com Os AnJOS da Cal'
Para a Assemhlêui Geral Or- u a, aio, .uporanga, ua-

S
. onti _

d '

,

.

. , .

'

. , . ramirirn e TuI'-vO ocorr' ex- uJa,e a cop muaça.o a Rendinôr ta, que se reahzara dia _ .

t -Domina-0 às 3 30 e 8 hs
11 de outubro vindouroIàs oeçao, "dIS.,o c3�omdo nesstasbco- Os demô�ios do esport20 h C· U·_ munas, la e ou u 1'0, "

.

oras, n? me .mao, não haverá eleição muni-
fazendo diabruras como. nun

C?� a seguinte ordem do.
cipal. ca se viu. Na aJ ena e nodia:
i�.!'�">-·""'·-'-�"�_.-"-, -.1!Jj vestiários onde vivem sua eELeição dos membros da Di- •

;�t,<".�" '"\>""' .... ,� .•< .. , ....,.,>., ,_ .•. _.; 1 f� •

te Jii t'
.

Imocionan .e 11S ,ofia ....reioria e Conselho Fiscal pa-'

�i :M[bP�i'K.i�18�ADS. fOUo, OSÓ1...UN,!tGlu'!'in!A�?!'
OS GLOBETROTTERS

ra o biênio 1954-1!756.
I ••• : (Reis Negros do BaJket-BalAinda de acôrdo com o Com Tomá8 Gomes e o

art. 26, a Adsembléia, na orig:mh AriJen Glü'Jetrvtterfalta de mais de 2/3 dos só-
' AUX. TI�AT. SIFIUS

Acompanham váriüs comcios capàzes, funcionará me- _44 �1!. plerrumtos.ia hüra após h primeira con-I
" � .;".�, Só às 3,30: Conto da sérvücação (às 20,30 horas) cüm Concurso da Rainha -A�uardem para u pr.qualqu�r número. de compü- de S C R A·I d XIma semana:

nentes. a . . . vora a
FúRIA 'PERVERSAGaspar. 30 de set. de 1954 Apuração. de. 29-9-54 (on- d Richard Denning e AlarNorberto SchossLand I tem): Windsor.

lo Secretário ) Zelinda Püffo, 1073 Esta é a história que fovotos; Teresa Beduschi, 950;
I Para Dep�tado Federal Q 1 caliza a luta pelo petróleuue í Vansuita, 915; Lígia O GRANDE EMBUSTEAntônio M. Cunha, 856.

eh' HT'lI Como. se vê, hüuve revi. com'. lSp n 1 son '

Krüger II ravolta. A Brta. Zelind'él PIONEIROS DO SUL
(P. D. C.)

I Poffo esta' a' rrente ma"
com Rcbert Cummings

___________ 1, L.

Terry Mooreseguida de perto por tôdaR
Um filme da Columbiaas suas concorreutes. Aguar- HOTEL IMPEIUALdemos a próxima apuração

.:iia 6 de outuhro.

i

':om Kirk Douglas, l'irginia
Muyo e John Agar
A história de um homem

ujs função era manter a lei
todo o custo.
No pr.: Jornal Warner
Cens.: Até 18 anos

-Próximo sábado:
UM GRITO de ANGÚSTIA
Steve Cochran e David Brian

H6NORATO TOMEUN

Filme da Param0unt co

Ray Miland e Isa JVIirand
---0.--

Cine São Pedro
E'áhado, às 8 11s.:

_./

EMBRUTECIDOS
PELA VIOLÊNCI

Café Beduscn
0111.0, tradicào 1'ba Indústr
.J f' ('

.,

b n ep1lfte ca e .•�em,pre 01

Aguardente de C3.n�:
VOVô e APERITIVO

"

t'
, . ,,-,"ioenl)0, lBjaZ o mO,'!}I. v,v,

entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSC�I
,

ar'Rua São. PauJ9' - Gasp
;
/
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