
Tr· . n corr ram em rfeita ordem as eleicões
,

'

tod
' · , 112 Votaram 32;3 cidadãos - Fraco indice de abstenções - Legendás

em
.

. o o unIc Ip10 Municipais: r-sn, 1612; VDN, 1409 - Vereadores eleitos: PSD, 4;

Dent:o da I?aior ordem, I segurança quem seja.A UDN,
un;�, 3 - Apul'/ação terminada 5'.1. feira à tarde.

barrnoma e liberdade pro- C:1m 1409 votos, elegeu 3 Concurso da Rainha O 1·t de 3 dt\ outubfo
cessaram-se em Gaspar as vereadores: João Beduschi, d SeI d

p el O Ci

eleições de 3 de outubro. Lauro da Silva e Carlos B.
í a' .

"

.R. A vora a EIU BLurvIENAU os seus adversários se dis-

Compareceram às urnas Fontes. O vereador mais vo- Na Iideeança, ainda, a
Legendas taneiam cada vez mais. ,

3,213 eleitorei5, número re- tado, entre todos, foi o sr. srta. Zehrida Poffo - En-
Federais Estaduais Quanto à legenda pará a

lativamente grande face ao Edmundo 'dOR Santos, do cerrarnento no dia 31 do A.S.T. 4262 2395 Câmara Federal, está à Iren-

eleitorado gasparense, de , . PSD, com 503 votos. Da corrente-Bingo dançante
e.D.N. 5723 3756 te a Aliança Social Trcba-

4,340 inscritos. Na rea i ia- UDN, o sr. João Beduschi,
P.S.P. 194 . 967

.

lhisla, que fará, possível-

de, porém, feito o necessá- com 240.
Prossegue animado o con- P.D.C. 275 603 mente,6 deputados. A DDN,

rio .descomo dos que muda- Para deputado estadual o
curso para a eleição da Rainha P.T.B. 2307 nesse caso, fará 4,. Mas, o

dê
.

' �a Sociedade. Na última a- I) R

raro de resi enci» sem pedir sr. J0'.0 dos Santos do PSD
1. . P. 413 PDC, em face da grande

transferência dos títulos e obteve 1438 votos: sezuido ouração, de 6 do corrente, Senadores votação quê vem recebendo

dos que falecera.m, o n03;,\O do sr. Waldemar Bedusehi,
Nereu Ramos 5064 ;) monsenhor Harry Bauer,

eleitorado nào vai além Je UDN, com 9'78. O sr, Ho-
Saulo Ramos 3674 poderá fazer' um, ou seja,

4,OOJ membros. Nessas con- norato Tornelin, do PRP,
Adolfo Konder 5062 o próprio Monsenhor em

diçõe�, li abstenção, como se i obteve 300 votos. I
Aristílisno Ramos 4547 referência.

vê. foi pequena, inferior a' Para deputado federal, I , Cârnara Federal não conseguimos colher o

20%, o que �e_vela o intr- mai� vo�adoci foram: Urlan-I
P. S. n. ! resultado atual no tocante à

re,se dos ga;"parou ses pelo do nra"Jl, com 1.100 votos:
Aderbal Harnos da tSilva2178 depuração estadual. A,3 es:,.-

e'{ercicio do dever do vqto, Hercílio Deekc, com �:l72, � ., Arquimedes Dantas 2U tações difusoras estão sendo

pi'incipalmente consideràn- Jorge Lacerda, com 4 t9. O
Atilio Fontana 1 incompletas, assim como a

do-se o mau tempo que rei- mons: Harry Bauer, do PDe 1
Joaquim �-'iuza Ramos í imprensa. Ao que parece,. o

nou durante todo o dornin recebeu 172 votos.'
Leoberto

_

Leal 61 pleito, ness« setor, está mai.i

go e qlI� deixou certas e'3�· 'Quanto à chapa senato-
Nereu Ramos ::lú ou menos equilibrado, hs.-·

tradas do interior pràtica- ria], assim se apresent.a.Ne-
Orlando Brasil 283 vendo esperanças de parte

mente intransitáveis.
.

f8\1 Ramos, 1623; Saulo Ra-
Pauto Carneiro b a parte. O que é certo é

Aa urnas de Gaspar, co- mos, 915� Adolfo Konder,
Serafim Bcrtas i 3 que os chamados pequenos

d Bl 14-�
• .

t'" R
t » 1 r e T' t 38::··d 1 .di

marca e', urnena '. e.:pBra� 11.
! 0,

:"i.,I'iS
.uiane � am?s,1338.

l"OGOirO 'le .zrnann 'S pg1'0l- os elegerão .

rversos

ram na sede & apu.açao das HOJe, por falta ainda de
Elias Andaime 1.283 representantes.

'

Êles é que

desta. Ante-ontem, pela ma- dados completos e fiéis, men- Srta. Zeluula Poi]o
U. D N. decidirão, na Assembléia,

nhã, foi aberta a primeira, danamos apenas isto que aí
Afonso Wanderley J01'. 66 quem será maioria.

e. à tarde, às 5' horas, con- fica. Sábado próximo pu-
o resultado foi o seguiu "e: Celso Ramos Branco 4

4

Em. outros Estados

cluia-se a última da.s i'l. Llicarem�8 o q;}ladro total
, �eli�da P��f.o, 1123: Su�1i Jorge Lacerda. 375

O resu.tad? a �Ultos sur- da votação em Gaspar, en- VarJst�lta� 9/;)1. �eresa I)e- Hercilio Deeke .5214. El\1 SÂO PAULO'

preendeu. Assim tmna de ser, globadas, porém, tôdas as: duschi, 9DO; Lígia Cunha,
901. Antonio Carlos K.Reis 23 Vem empolgando a aten-

já que elem utos de ambos secções.
O concurso deverá. ser en- Fernando F. de Mello 9 ção geral o resultado da a-

os part dos rivais (UDN e Cabe aqui, desde já, re- cerrado. no próximo dia 31) José de L. Rodrigues 25 puração dss ele;c;ões no Es-

Pt::jDj, tinham por�bs�)jut�-lgi3tar-com� o fazemos-o e.o .baIle de coroação ,?ü, e- TI' •. S. P. tado ele S. Paulo. Ê queo3

me�Le certa a propna Vl-! nosso cumpnmento aos ven-
lelta terá_ lugar .

no mes �e I A?-gelo NOVI 61 dandidatos Adernar de Bar.,.

tâna... cedor�s, esperando saibam n?vembro, em dIa a ser pre- I Cid Roeqa Amaral 8, r08 e Jânio Quadrosdisputam

COI_no está sabido, wnceu mostrar-se dignos da vitória, vla�ente anunciado. Claudio Borges 178 voto a voto a preferência

o PcllJ, que obteve 1612 vo-! pelo respeito UGS venciJ.'08, DIa 16. sábado próximo, Rubens de C. Rauen 2 do eleitorado paulista.

tos (iegenc.a) logrando fa1.íC I E que 'uus e outros, já pas-
a Alvora�a, o:erecerá uma P ....D. C. Ontem pela manhã chego�l

4 vereadores: Edmundo dos I sada a refregl'l. eleitoral, vol- ��'an,ie SOLree dançante, com Harry Bauer 855 a haver entre ambos a dl-

Santos, Bertoldo Bornh11u- tem a trabalhar Írmanaô ..)s bmgo. romemorando o :lO. Antonio :lVIateus Krieger 20 ferença de apenas duzentos

se;'1, Sílvio 8clünit< sendo peia grandeza d� terra co� I aniversário de 'sua fund8ção. À Câmara Municipal fi

I
e poucos vetos, Jânio à {ren

que o 4°. não soubemos C0ill mum.
Nessa ocasião, não somente UDN elegeu 6 vereadores;o te. Depois disso, a diferen-

será empossada a nova Di- PSD, 5; o PTS, 1; e o ça aumentou para em se-

retoria, como promovido no- PSP, L guida diminuir, e assim su-

vo impulso à venda de voto:s. EM FLORIANÓPOLIS cess; vamente.

A postos. pois, ilustres Na capital do Estado ven- Até o momento· em que

cabos eleitorais! ce a eleiçãú para prefeito o redigimos esta nota, ainda

candídato pessedi�ta, sr. Os- era indeciso o ret;ultarlo fi

mar Cunha, com diferença na!. acba ado muitos que o

'. superior a 2.êOO votos sôbre I vencedor será Jâl1io, mas

.

o seu competidor, o dep'l tamb(m havendo quem opi

J020 JOSf de Souza Cabral, I ne R favor ciG Adernar. .

d; UD1'\J� Menos v'ôtadoes-,I
l'\'onhuma esperança',. ex�s�

ta o sr. Nlanoel de N[·jne- te para o sr. Prestes _,.'lala,

zed; e o cel. Lopes Vieira, I que já está cerca de 20'J.000

I d�j PSP, nào übkve _ain::lu: votus atrás �ü. seg�mdo C?'-
I um votos. I !.:wHln. Vladml11' Piza, o 4°.

I NO
P -'T � DO

i
� .,

I 1 r.,S FA
' l1omcm, parece que n60 Ira

Os srs. Neren e Sa 110 aLém dos �OJ)()C sufráp,íos.

Ramos E's+·s.o Vt'n�e:údo fol- NO UH) GHANBE DO SUL

" gàdamente a eleição para os E EM PERNAM,BUCO

I dois cargos de selwdo;·. Já Ni'sses g,tados, pum go-

se vê que não há mais ne- vernndor, n�p.eém 08 candi-

I
nhuma chance par8, os :;;rs. uaLo!:,J) não getuli;,:;tas. No

�d6'fo Render: AristtliullO I Rin ?r�,nde, i) �r. �lJ�.r·4e-
I' Ramos,. que

serao -derrota-I neghel,tl, da col!gaçao 1 SD-

dos, irreme(iiàvelmente, pois I Conclui. na 4a. página

.D. Daniel I-Iostin em Gaspar
R. Excia. Reyma. chega hoje às 15 hs.
Após ter comemorado,en.

I Fonte,3.
.

tr� festas' deslumbrani,88 o Haverá, em seguida, no

Reu jubileu de prata, chega moderno edifício da Prefei

hoje à nOS3a terra, pela,s 3 I tum, a rnau wraçãú da Bi

horas da tarde, o exmo, to I btio+;'6ca pjb1ica !·1unicipal.
tevmo. sr. dom Danl(;l HOS-11 que recebeu o nome de Do�

-

tin, mui ilw3tre bispo dioce- Daniel Hostin, como justa
Sano de L�_jes. , I homenagem

do nosso i\luni-

Aguardarão o emiDente nicípio � �eu ilustre filho. I
cün.te,rrâneo no aeroporto de I.. All1anht!, domingo; Dom

I�a)al os er8. Prefeito lVlu- Daniel celebrará Missa, às

lllnpal e Vigúrio frei Roque, 8 horas, e às 3 horas da

que conduzüão s. excÍa. tarde uma nov,ma, com ben

revma. a esta cidade. Aqui, ção do 8S. tlacramento.

na �raça Getúlio V:;rg3s.D. VOZ DE GASPAR apre

Dall:el será fe8tivamente 1(;- senta 80 querido e piedoso
C(;pclonado por out.ra" aútori- D. Daniel os seuS respeito- I,

�ade8 e. pe�o povo. Em nome �os votos de boas-vindas e

o MUlllCfplO, saudará o pre- feliz rermanência na sua

claro visitante o dr. Hc lio terra natal. Srta. 'Te1'esa Dédaschi

\
-!
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Aviso Prefeitura Municipal de Gaspar_o EDITAL -A direç-ão do Grupo Es-
'""colar « Prof. Honório Miran- Taxa de Conservação p Conetrução de Estradas_2o

l d Imposto de Licençn-Gado Abutido+-S". trillles:8ell(da» avisa' aos portar ores e
D d d P.f·i' ., t.t oreI teor em .) sr. N, e� 0, "orno puu! ico que n

bilhetes c a «Ação Gn 1'e a- ..

, "I) Co
P d

' l.·ente mês, s.e proGedert� nesta Prefeitura a cobranl!'l /,migos» em beneftcro ta caixa
iniposlos acima mencionados, correspondentes aó �0 dlllescolar quoe a eÀtra�'ã,j mar-
exercício, .

rl'e�l�cada para' o dia � 6 de ou-

tubro, foi, por motivo de Os couiribuinies qlze não srdisiizerem seus pag:Urtellf A •

di d dentro da mês acima, poderiio ainda jazê-lo nos meo
IOl.orça maior , a la a para o.

"es Qnovembro e dezembro xcm a mulia de 10 e 20C;; r"
tfim do mês de novembro.

, ,� '. 7 . 0, e<lj)ecli,vamerue, sobre o LLquWO. .

Terminados os pi azos em referência, serão e;ctru'd'certidões de dirida para a tleouia cobrança executiva.
l UI

Prejeiiura Municipal de Grzs.')[l!', em 1° de onttlbro de 19"J � Al'
.'

T �qose J.l)enCl-· esoureiro

-----------�----------------�Aí está o maior espetáculo de
BlumenauL ..

Dia 13, de Setembro
lniciada a

Espetacular Liquidação
Semestral da

sa Buerqer
R eduções em todos os preços!Mercadorias a gr'a nél por r.reco de papel

c
o . Partido Demo
crat» Cristão, nos
PARTIDOS POLITICOS É

r. o QUE ::\1AIS PROPUG� A.
_

t3c, fonnidav@laespetacularliquidaçãoPELAMORALCRISTAE '�!�!J!!�L�"�W!l!l.����.�m�� -===_ ��
semestral da I INTRANSIGENTE DOU- ILINHOS RENUER... ICASA BIJERGE_R .

TRINA SOCIAL DA I(:a�E� I
L;,ja. Ga{}ri;� Pumplona, :uwncia e I'ecome�da uniRua 15 de Novembro, 505, bem no coração da' I JA, DITADA PELOS 80 !maravLlhoso -Soniniento elos aiamtulos puros LltvRUdcidade I BERANüS PONTIFICES. : REI'vNER largura 1 60 mir. para vestidos e laiér �l

___-=_B_L_U_1-_"r_E_.N_A__U 1 ���t�:?! IT í L01Jtoê/AB�IÊtnap11 MPLON�1.�.".:?-lt'ffI��a��{d1:!:�1�!1i����:-,-,áii( I � Rita 15 de. Ivorembro, 1-100 - Blumetuui IFERMENTO Dr. Cláudio f) i---=-�-"--�mw&:árwb·s_ Fffltmiri-m�
EM PO'

. .!38d�lSchi Ballco Indústria � C'omélcio d�Clrurgwo-Dentlsta
. Santa Catar111a B.!.Trabalho esmerad? � garanhdo - Matriz: 1 rAJA1 -Preços J\lodICOS I

Consultório:
Rua CeI. Aristiliano F a.nos

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
Endereço Telegráfico: "INCO" I

•

II

CAPITAL AUTORIZADO
FUNDOS DE RESERVA

o-s 50.000.000,00
C: R � 50 cn('.ooo.OO

TOSSIS r IJIONQUlKI'

VIBRO UnSOTUI
(SILVII.A)

GRANDE TONIOO
---_DEPOSITOS EM 3118!lüh4· CR � Si q,95.;1.4�(\40AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO"ES'rADO DE SANTA CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO E CURITIBA
Taxas de Depôeiio«

Depósitos à vista '. . .. 20/(
Depósitos Limitados

Limite de Cr;lk500.000,OO .. _ . . . . . .. 4 %Limite de Cr$ 200.000,00 , 4,1/2 %
Depó§,itos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 ...

(Retiradas livres)
Depósitos a prazo fixo

Prazo mínimo de 6 meses 5,1/2 v;cPrazo 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' .- . 5%
-_- CAP lTALIZAÇÃO SEMESTRA,L-

MA·

TecelagemTangará
de

Irmãoe Santos, & C'La.
Fábrica de Tecidos e Sacos

de Algodão
End. Teleqr.: "Tcmqarti

'

Rua Nereu Ramos
Gaspar ,- Sta. Catarina

='II1I11IIII1I1JUllllllillilllllllllllllllmlllummummmUllllll!uillllllll111111111111, = �*,,-�,,\-:--,ª .

E ����,�����OO�I!�!�i@t�.t&m�_�
ª MA.RIO '/ANZUIT �L\_ s Não deixe para amanhã oSi Rua Gel. Aristiliano Ramos - (iA:)?AR ª. que pode fazer hoje.S § Garanta o futuro de sua= LO.UÇAS _ FERRAGENS E CEREAIS E Iamilia com uma apólice deª ª Seguro de Vida:: Secção de Atacado e Varejo :: - da -

,i ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR I "A_ . RquJtativa"= DA APRECIADA AGUARDENTE ::: dos Estados Unidos elo Brasi]Si
"5 ·CANAS" E Sociedade mutua de Seguros=.

E de vida.�lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllUlllmlllllllllllmlilllilllmlll'lumlll'ISi� C:-rl�� B�taF����s �""I"""'�i�"N���r
...

����,;;��� 'r�':T-� AlALOIS T. SCHIVIITZ --=--=-xx-x-'.__::::=�--. TI us rla
'

8X 1 aspar, '\Venda e Consertos de Rádios
TECIDOS rsuruUOS DE ALGODÃOCafé Beduschi

Uma traâiçãQ_ 1JC!_l1'Ld_y,�trio
de café.--Sémpre bom e puro
Aguardente de Cana :

VOVô e APERITIVO
Satisfaz o mais exiçent»

entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHJ
Rua São PauJo - Gaspar '

.. �t��������!lõI�����.�J4&j��ikiiilill!!li.�""'�>�;;;�4$�';�"""�'_�1,,���iII�!I!i__'�.

5%

Abra uma conta no "INCO" e paque com cheque

'o'

Acaba de receber Motores a ga-solina para
fornecimento de luz

--x -- '

TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
LINDAS PADRONAGENS

PISOS PARA BANHEIROS, ROUPÕES
(Côres firmes)

Rua São José S/11.0 Caixa Postal, 19
End. Telgr. "TBXTIL"

G AS P A R STA. CArrARINAo

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEPUNKEN"
Bicicletas da Conceituada Marca "Goericke" (alemã)

Precos desde Cr$ 2.300,00
Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo
GASPAR STA. CATARINA
.- 'M*i'S*d !?diwaM.as I'lC51J-WUIi4' '$#45 #4#,m& $% • 9*U5 = WW#M RWkum;1m!"

INDU'BTRIA CERAI'vIIGA de Bvlvio João Zim:rD8rnlél11.

Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel. m . 11 - Caixa Postal, 32GASPAR .. STA. CATARINA •

1'ELlIA� FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA, Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos \
.

_

. tijolos curvos para poçnsCOLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PliRA
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA'OBRA, COMCUl"lIEIRA

RAPIDEZnmm��u+. -«W_kLLL L&
j_

w
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de st t I CASA PAUI_JO
�I,·· r por um ran e sus: o ��I��l\Je�J'�!���f� ..

Depois de estar perd;eTI�o por 3 a O, consc?uiu ainda o Carlos RenauJ.:.1 si),?:c'epujar � ��ímpi�o 'por 5 a .3. C�ixa Posta!, 2 Telef(ln�,j'r"
.

Finalmente quarta-fell'::1.. u .-11, coI? um tên�o inesperado A_ q ueda d� prouuçao da I da dlV!f3a,O principal da L. Gaspar - Bta. Catartna

tirna, sob a, luz dcs ,ren,_ to-I do tricolor brusquense.. eq;ll�e« g_:ena:> pode .,::ler a- B F.-pOIS que a �errot�a do Fazendce _ Louças _ Ferra-
res, tivemos () espei·�G.o, «ili�-I .Contud?:. na etapa deI, r�- tribuida tao .s?men�e ,a Ll�ta C"rl?s.�enuux traria I?a!�res gens _ Armarinhos __ S _:,

tch) deencerramemo uo pn- deira verificou-se completa de preparo LSiCO doe seus ln- posaibilidades aos pruneiros cos e Molhados __ Bxpo '_

eiro turno do campeonato reviravolta no panorama da tegrantes, notadamente da colocados, especialmente ao tação de Cereais e A.gna "

,re extra profissionais da L. pelêja, passa;do � ,qPrlos �ua linha méd�a, que Ia cili- �. � ..Tup� - quando � as- derüe _ Serraria, c alinha
lLF. Fazendo alarde �e um Henaux, desde o imeio, .a \lOU sobremune:rü o trabílho slste?Cla. ali presente I.Já a- mentos Reoenâedorcs
futebol vistoso e prático, os envolver o seu ac1.vel'sarlO dos ava�1tes trIr,?lor�s. .

creditava num revés inespe- da Standard Oil ContlJa?1Y
. alvi-rubros Bt agigantaram em tramas bem urdidas que E. assnn o Olímpico, que rado do �id�r.
DO grarna�o. durante todo o dês�antelaram a retaguarda havia �l�t�jO um:1 est.on- � preliminar entre as e- �,g;g:; 2"MWli!!!ftiitil!i"lAWwaI

eriodo imcIal,gquando cons- alvi-rubra. Os gols foram dosa vitóna, acabou por ue- quipes de aspirantes dos mes-iruirám o placard de 3 a 0, surgindo um após outro até cepcionar os seus ,fans e aos mos clubes, foi também Leia êsie semanário
que nos �l�imos JIl inutos des- e�t��31ecer-se o placard de.-/ <:I,deot�s dos demais c1ub�s I vencida �elo Atlético Renaux Assincdura: c-s 50,00
sa fase 101 alterado para 3 a flOItlvv de 5 a 3. que dIsputam o CBmpeO'l'1GO pela contagem de 2 a l ,

--------------.------------------------------------�-

PRÉLIO' EG
nesta cidade, entre Pahnc.ras e rrUIJÍ I����_�,��_��"_�:l

o público esportivo desta / tão bem preparados.
.

. J la,.s duas agremiações não �i('(avalh81'TO rY . Icidade aguarda com ansie- Até o momento em qU�lljhegaram a um acôrd i

pa-Ilv
0... ' I:

dade o empolgante duelo redigimos estas notas não ra !t designação do apitador.
1 � l\Iodernas, Camisas EspOl:te, �,�s .mais lindos ]Da-I,

entre as equipes de aspiran- sabíamos qual o árbitro de- E a seguinte a provável uroes, confeccionadas pela rr elhor fábrica, A Gelhardt"
tes e titulares do Palmeiras, signado pela L.E.F. para di- constituição da equipe « :'n- Acham-se expostas nas vitrines da I,
de Blumóuau e do Tupi, rigir o encontro. Segundo dia» para o choque de ama-

' Loa Gabriel PallllJlonaloca�. É difícil prognosticar informações de um dirigente nhã: Linho, Dema e Coti, _.
.

o vencedor 'desse atraente tupiense a indicação do juiz, Pacheco, Pevi e Bétinho; I
15 d� Nooembro, ,..1 lCO - Blumenan

cotêjo,. uma VGZ que ta�1to o seria feita por sorteio, uma \\AIOiS, Ninha, Antoninho, !.
Tem a camisa que voce procura

,

Palmelfc,s como o TUpI es- vez que os representantes Nana e Tuta, I �,jét5 !4b#ie<!!ft#M!l&i .99'!"lHli3 J:.��.J:�::I_!1a::�
... ??UIIIi:"-Wf'?€H!C& 4&M&l#MJl&SYiiJWrma: &idf& -# ....u: 2l&ild�iM*t ** '*M#fíi4M·ii4:i%iQU;! +A'J.t&if)IM. *__* !RIA'. ir 'de!ES 4@l1!IFWj]'3ttI

i9j,- C A.SA JULIO SC�I-IRAn1rv1 oferece para pronta entrega a preços ao alcance de tOdOS:',!Ferragens, em g.eral·�Liqnidiji,:a�ol'es-Desna:ade;r�s-Espingardas-Fogões Econ?micos-Lasfres, diverso.'; tipos'-Baierias « Delcov=Bicicieiae ;
IRádios d� ?jam���,. niar,ca. «�h.t�h�s »--L�mpe0es «iil�dtm»--�espel'tador�s-._1Vláq�masJotogr�1.icas-.-F'ilmes «"�nsco» e « Gevaerd»-�il'l�gr.s p�aslicos:
. �Malei'LaL s.a�Htar'o---Er/(eradeL.'as ,( A1ac.��nr», garanttdas por 2 ;noS--AlaQnznas ae

cos:tlra« Vioorelli», qaraniulos p�r
15 ,anos-C�.�stalS--:lreJ:- l'I VIsite §t_m c-,-')n�E��mlsso._� __ º_li�A �U�IO .SuHRA_1{Ivf e nela raça a sua compra que sera bem atendIdo.' lj

��#fM§§'*@:raW:;we*'���m':1Ztl_;:.?� ,. ·&#3 m:Wl'b '.;iFP'$'���..B1S.:JW-vW'!?fP'$if'@5 &?t1»sSíwrnniàlf.c;:25OOP?'2SB'? _,* SRAfp.:;;j:p'E�

Refrigeradores "'Brastemp"

Pas

Vendas elU suaves prestaçõ�s mensais

,
!

!

Pro
III

Imo
Rua :5 de Novembro, 900/904 Caixa Postal, 73

BLUl\!ENAU S'1'A. CATA.RINA

N ,E H

Velldas e

/' Consignações
de Adolfo B. da Silvei-ra e

João Rosa Jorr.

SantaFarmácia (�ruz

(Fundada em 1926)

Farmacêutico: AN.FILÚQUIO NUNES PIRES
Sôbre eSta utilíssima obra,

Que teve a sua la. edicão, Grande variedade de remédios e drogas - Avia Re
de 2.500 volumes, eSl1;ot�da
em 4, meses, agora em 2a.

edi,ção, lll�lllOrada c �t�i1.h-1
.

zaaa, aSSIm se exprImm o I Edifício próprio. - Praça Getúlio Vargas - Gaf:par

pr��e���� ::r:e:!��, mnitoi;---AVISo"'�OR-nt�ANTE®!&H�fisem·ibilizado, o oferecimento
' �I .

_j.J\ 1 'L 1 '

.1

do seu tt',o interes_sant� li-

�I·..

·I· Às mães, esposas, noívas e irmãs.
.

vro - « VendE!!3 e Ccnslgna- ,

çÕes». �ILeúm "A Mulher no Seculo X�'("r
Apresenta-se êle com tei- -ii 'dit' PLINIO SALGADO

tio i�rático e útil, quer i)ela ,.,1
reunião de tô a a legishção �

p l'i R d 0'[ I.
-'- .,__, , D. eúu os ao sr. ,ay .a .-.,t 1.la Azevcco

pertmenLe a malif'na, q,:er

I�
Caixa Postal. 68 - ]liflrianópolis

.

pela f3.cilidade de consulta Preço:- Cr$ 30,00de çurisprudência, dispP::sta .1_"_Paf!ameryJn_adianíwJo. D!J_t_:__!:_h!_qne .ou. va.le postal. t
.em forma de indice, ou de !íI_*1?W�G!I!l!".ll!l,vm�,�tII2lr��,,-��-===-�1

verdadeiro «dicionário fisca!».
É, pois, trab!llho capaz de

os melhores I
serviços a con

iii tribuintes e fisc3lizadores».

-- ceitas cóm prontidão e cUldado -

ADQUIRA O SEU HADIO NA GriSA ALOIS T.

SCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS

MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇõESLeia êste semanário.
Assinatura: Cr$ 50,00

itraux
,

l\1ATRIZ CURITIBA- PARANA
FILIAL ._ Rlla 15 de Ivollembl'o) 1360 - BLú1\1IENAú

MANTEM SERVIÇO ESPECIALISADO PAR\: F.sp�lhação,- Bisota-gem - Opacação e Lapidação de vidro::) -- {.:olooaç'\o de vidros
de vidrl:lça de todus as qLu�Jidadc8.

SRS. CONSTRUTORES: Façam uma visiia sem compromisso à VIDRAÇARIA llITRAUX

Vidr
\

OFERECE OS SEGUINTES ARTIGOS:
VIDROS- DE VIDRAÇA - ESPELHOS - MOLDURAS -

QUADROS-- RTEFATO� DE MADEIRA.-LOUÇ.\.S
--FORCELANi�J.S - Cl-t l;-.TA1S - ARTIG1S

RELIGIOSOS � CUTELARI" S.

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

•

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



, ,

"

It;
é

.v \ '11\t�·
� 1 ·;ii��.,��� � .

�� -� � '(�� .

./ �:, .' �:_� ,�..'l"
:;-i''''' .., ....�".

"

....

-'". _r..�:j.

voz .�Enciclopédia de
Santa Catarina
Cônego Thomás Fontes

renova o F!PU convite publi
eado no último número da
VOZ DE GASPAR, para u

ma, reunião da Comissão Gas
parense, amanhã.

Local: Cine União.'
Hora: Depois da, missa das

i O horas,

a carne foi novamente
t do p ovo confia nos seusaumen a a renresentantes

Há cêrca de mês e meio gues à proibição do tlL!r.Gell"o
tinha havido, por parte dos vão dirigir-se ao sr. Preki:
açougueiros locais, mais uma to encarecendv-lhe 3, ne�e�.
tentativa de aumento do sidade de fazer cumprir
preço da carne fresca, a re- decisão do �egislati_v(). Nã�
talho. A Câmara dos Ve- sendo atendidos, ddlbcrarão
readores, porém.Ievantando- em sessão, terça-feira, a�
se unanimemente em defesa providências pará fa'"er f: ce
do povo, frustrou a injusta à situação, de modo a sal.
pretensão.

'

vaguardar a autoridade da
Agora, quando a popula- Câmara c, simültaneament;

ção acreditava que o preço acautelar os �n.teres:;:;e� d�
tinha se estabilizado pelo povo, tão sacrificado peios
menos durante alguns meses, contínuos e absurdos aumen.
eis que é desagrac'àve'mmte tos do indispensável alimelIto
surpreendida: A carne tinha Assim deve se� para que
subido, como subiu, mais este possa contnn.ar cou_
dois cruzeiros por quil.il fiando nos seus represen.
Isto aconteceu ontem.Ho- tant. s,

I

.,e soubemos, no entanto, que Teremos, dentro em 1:11.
membros da Câmara Muni- �uns dias, a solução. O po,
cipal, não se conformando vo vai esperar, cOllfiante
com o desrespeito dos açm- nos seus representantes.

GASPARDE • •

ANO II - ,Sáharl.'}, .9 de Ünlnhro de 1954 --

'""",====
PELA SOCIEDADE

--....JI
_

_._--

ANIVERSARIOS I do, filho do sr. Otávio Sch

F
mitt.

r �z anos ontem .a srla. Dia 14-0 jovem conierrõ-
!D.�ltla �Iachado, iilha da

tieo 'Wilson Zimmerman, se-
uuuia Alice Machado. minarista em Agudos (8. Pau-

Fazem anos: lo}, filho do Sr. Paulo Zim- () relógio em plena
Hoje-A qolanie -menin« mern:ann. .

Cleoni montagem.Dia 15-A menina eoni- rn

d h d quartaDenise, filha do- sr, Otá1,io
ce, filha do sr, Pedro Zim-Ip .len � c e'!ha_o G

-

Schmitl e d: d. Suraia Fá- .

1 I' .
reira peta man a a aspar

mermcnn, residenie em IOU-- , .JdeZ Schmiil. o técnico-const.ru tor 110 gran-
P·ava Cenlrol: J I'Anfanhã-A sria. Cacilda Ie relózio das torres ua �re-

tle Souza, filha do sr. João ENLACE ja Matriz de S. Pedro Apôs-
T de S

.

A olo, foram atacados ime-. ouza; o menmo rno, . .
.

. .

filho do sr. Roland Schoenjel- C�1Hl e reh�wsamen}�, con- iiatamente os trabalhos de
der; a menina Sandra, filha .�orcwm-se hoje os, esiimados montagem e instalação do
do casal Laudelino Puccini+ Jovens Paulo Juse Bernz e importante e custoso apare-
d. 'Jamille Bonnassis Puccini. lVIal'.ia Lací dos �antos. lhamento respectivo.
Dia 12-0 inteligente qoro-

Sinceros cnmprimetdos. Dois dos mostradores já, se
to Celso Mário, filho do sr, FALECIMENTO vpresentam aoaclhos dos gas-
Aniõnio Schmiiz; o menino parenses com seus algaris-
Jo�é Francisco, filho do sr, Faleceu dia. 1° de outubro mos grandes e vistosos, seP;
José Gerõncio Pereira. o sr. A niõnio Vvessling, an- bressaindo do círculo bran-
Dia 13-A sra. d. Hilda ligo e estimado pedreiro nes- co do fundo. Na próxima,

Barbosa Fanfes, viúva 'do sau- ta cidade. semana outros surgirão, de.
doso industrial Eurico Fon-

-

Nossos pêsames à família vendo os trabalhos .ficar
les; o menino Jdime Eduar- enlatada. concluidos até o fim dêste

mês, se o tempo não atra

palhar ...
Folgamos em noticiar que Grande filme da Paramount

UM EMPREENDIMENTO DE VULTO ) relógio será completo, isto Acomp. várioscomplemen-
Vai a S. C. R. «Alvorada» mais variadas preferências. S, terá oito (8) mostradores, tos.

completar, no próximo "dia . Um clube capaz de propo-r- quatro em cada torre. (Só às 3,30, conto da Série)
14, o seu segundo ano de cionar aos sócios tôda a sor- As despesas elevar-se-ão ----'2<1 feira, às 8 hs.
existência. te de diversões, quer no se a mais de 150.000 cruzeirosj Programa duplo
Idealizada e fundada em tôr recreativo, oultural.artis- sendo preciso mais um es- l° filme: ': Richard Dennig

1952 por um grupo de en- tico e mesmo desportivo, dis- força dos paroquianos .para Marie Winsor em:

tusiastas, veio a S. C. R. pondo, naturalmente,df:l uma que po�sa. o revmo fró Ro- FúRIA PERVERSA
«Alvorada» preencher uma déde social perfeita,mente a,- que amortizá-las no devido 2° filme: Chisp Wilson em:

importante lacuna nos meios pa:relhada para' a prática de tempo. O GRANDE EMHi TSTE
sociais de Gaspar, que, ape- todas e&sas atividades. Brevemente voltaremos' -3a feira, às 8 hs,
zar de quasi centenária, Mau grado o pessimismo com pormenbores sôbre essa Randolf Scott no gll,' de fil-
ainda. não contava com uma de uns t) a indiferença de magnífica o ra. que vem va,- me da Warner

-

agremiação c nos moldes da outros, não teve a incipient€ lorizar a Igreja e a tEfl'�'a OURO DA DI8CORDIA
que agora lhe vem emoldu-l agremiação, como se preten- _g_as_t_Ja_r_e_n_se_".___ 5a feira, �s 8 hs
lar os foros de cidade prc- deu, o mesmo destino de ou- Edmund Gwenn,Donald Crisp
gressista. Como veículo de tra tentativa no mesmo sen- lMPU�S 00

SANGUE�'
Geraldine Brooks e Lassieem

aproximação e harmonização, tido, levada a efeito anos ;lt1VIR Df B06UflRA O DE.3AFIO DE LAE:S =E
de sociabilidade e cultura, a atraz, pois não faltar3ill, de:3- Lillln Tecnicolor
S. C. R. «Alvorada» virá a de o comêço, pessoas de bôa AUX. TRAT. SIFILlS Um animal indefe.so en·

tornar-se o centro de gravi- vontade que,T,-islumbrando o -------------' frenta o mundo intolerantet
tação das atividades sociais elevado alcance da iniciativa Não deixe ,pa�.a al�B!lhà o

Acomp. cont, dá série
d G que poae fazer ].°16., D' d' 17' � 3re aspar, polarizando as deram-lhe todo o apoio para GarUJlta o fmur-o de SU;l

- omlngo, la ,as u,' i.

atenções de grande parte da qce a sociedade pudesse'sub': família com uma apólice de CACIqUE BRA.NCO
população citadina, mormen- sistir. Hoje a S. C. R. «AI- SPgul'O de Vida Às 8 hs. Progr. duplo
te da mocidade, pur natu- vorada» já pode considerar- - da - /LOBOS DA NOTT'E
reza alegre e sempre ávida se u,m fato consumado. "A Equitativa" CACIQUE BRANCO
de bôas diversões. A construção da séde S()- rios Estados lhidos do Brasil Breve
Embora existissem na ci- cial, já em adiantada fase, Sociedade mur.ua dA SeguraR UM LUGAR. AO SOL L' A

t
' .

d d d ;\lfTuTR'ALH f. S DE SA ....._,TG·UE-
. ela es e semanartoa e outras agremiações, ne- eve constituir para os gas- de vida. �a t �

nhuma tinha a amplitude de parenses um questão de di- .Agente l'leJia praça: . I Assinútura: Cr$ 50,00
atividades prevista no plano gnidade. Edificando-a terão Carlos B. Fontes Cine São Pedro
de ação da'« Alvorada», li-I demonstrado, c&.balmente, o � se�; dirigentes não esmo- Hoje, às 8 hs
mitando· se -aquelas a

um1
seu espírito empreendedor, reçam diante das dificulda- Steve Cochran, David Briandeterminado ramo socjal. Fa- apresentando, com orgulho, des que ainda têm pela fren- e Dorothy Hal't em:

zia.-se necessária a fundação ao Íorasteiro o fruto da sua te, até a concretização do UM GRITO de A \1GÜSTIA
de um grêmio .capaz de con-I capacidade de ação e da ideal que inspirou os fun- Os mil rebeldes daquela
gregar um maIOr número de l sua perseverança. dadores da S. C. R.« Alvo- prisão eram mais perigososassociados, atendendo-lhes as Faz-se mistér, agora, que rada»: _:_ o engrandecimento que um';!, carga de dinamite.

-d;� Gaspar.
�!!!!!!�!I!!!!!I��������&�iiHt!�3S�'1'fM"'���i�lO'�m�&�riM�e�'�iiiiIli!lQ�éAi&i2!iiIli&2kiWiNjifjt#Ij§!4§l5i.;i.,ª,� 4Wi%S%....U!J!JiW,SdE&&

pA�N���i'EN�A�GAS :p r 9 f i r a· fi a I

TIran part· dor olfram L tda. I
MAT.t{JZ: Blumenau-AJameda Duque de Caxias, 166, Fone 11379 - FILIAIS: Curitiba- Rua João Negrão, 1683; Fone 2423 i

Em São PallJo: Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96655'- No Rio de Ja.neiro: Avenida Preso Vargas, 3440; F-one 431399. I
AGENCIA:@SâoSalvador,RuaLopesCardoso,28-2°andar J!SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

·�����nH�..���������......�.. E+��====�·�a�B�'��7����...=w=·ii_""""""�""��"'m���'nã'Sl!'Bi5ü:!ii7'íW52 ""'F IN�k\iWfJi't.:atsili.iI'iaMmiUSMlRZi1!. H!kw'Ii*,_m iR,...,if lIA PS - � "'�_ �_ mr v'Sérmtt -�---

D i ver s ô e s
.

O pleito de- ..
• ConclusãoCine Mogk UDN·-PL, está se

' distallci_
(Bons filmes e boa projeção) ando firmemente do sr. Al·

berto Pasqualini.. do PTB,
Já ninguém duvida da vitó
ria de Meneghetti, e isto,
na terr.i do sr. Getúlio Var
gas, é altamente significativo.
Também em Peruambnco

o getuista João Cleofas es

tá sendo derrotado pelo ge
n: ral Cordeiro de Ft�rias,
Cleofas. que, traindo com-

promis os, pretendera aLjar
e

o bravo militar gaucho.vin-
do, em seguida, a aceitar o

apoio dos comunistas,- sJfre
a.gora, pelo repúdio dvs seus

cl)nciila,1ão�, o castigo Ja
sua dupli1. traição.'
D zSTUITO FEDERAL
O jornalista Curlos La-

cerda está comprovando o

�eu prestigio, adquirido na

luta 'admirável que empreen
deu contm Od corruptos e

COfl"Uytores que cer,cavam o

sr. Getúlb Vargas e arrui·
i18_Vam a Nação. A.. sua vo

: ação parct deputado federal
já atinge a 7&,OCO sufrágios,
esper,mdo-se que,no mínimo,
vent�a ainda a dobrar. Lute-
ro VurgH.S, que concorre à
mcsm t ; epresen tação, está
se12do muito menos votado,

Amanhã, às 3,30 e 8 hs.
Ray Miland, Isa Miran

da e J. Carrol Naish em:

HOTEL IMPERIAt.A CIDADE EM REVISTA
De ANTHERO ROMANO

Violento! Vertiginosol
No pr.: Jornàl Warner
Cens.: Até 18 anos
- Pr'c,;ámo sábado:
ILHA DA EEPERANÇA
Humpr r;y Bogari e lW�ryaí'et
Lindsay

: ;1'- ,
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