
EmpreendiInentó notável
Desde alguns anos os e-

difícios onde estavam loca- estudado, com a máxima A tradicional festa de S. . , .

lizad.o� o� serviços públicos cautela, finalmente surgiu Pedro, que anualmente des-I
� FOl"com sincero e lme�so teira justiça, que não "'p�

mumcipais e a coletoria es- o dia em que a grandiosa perta o mais vivo interesse, prazer q�e J.��ubemos esva�r ter inimigos, pois, aos seus

tadual apresentavam-se em obra foi determinada. atrai�do myltidões, desta
o ���so 1?�n.c�lar e prestl� semelhantes, só faz e dese-

prec<1:rís�imas condições. Começou pela demolição. vez nao sera menos brilhan-
mosc arrugo, SI. Paul? Gros ja o bem.

Pr'incipalmanta o paço O vetusto prédio da Pra-I tte
senbacher restabelecido dos A cidade, que soubera

municipal. Êstf: era sim fetura, um dos mais anti- { inamente daremos ferimentos que sofrêra no com grande pesar, do in-

ples�ente deplorável. Sem zos de Gaspar, e aquêle on- de� ublicaremos o
mês. de março último em f'ortúnio que o atingira, a-

confo t h d d fei d f
virtude de grave acidente. .:',r.ora exulta 1:)01' tê-lo nova-

, r o, acan a o, e elO e funcionava a coletoria d .

asneto f'ôra antíga escol ., _ .

t D zamos a rela- Quarta-feira última en- mente aqui.
uF ,_.l... ,':::;:'1,,; _,a ja nao eXIS ...eem. esapare- �

1 d J I 1 ] e srs. Festei- contramo-lo e tivemos a Ao estimado sr.: Grossen-ma a ap';:--tG,:1 para s-e e (a cera com incrível rapidez e
'v'

.

Prefe�tura. o terreno onde assentavam, ros o .eneíros (mor- grata satisfação de lhe dar- hacher reiteramos as nossas

Ultimamente a situação agora vazio e livre dos es- dom lrecendo que,
mos afetuoso abraço, ven- sinceras congratulações,

ti h
.

I,S novenas se-
d.o�o Co

• ..Jlta ao nosso COl1- rogando a Deus que o con-
m a S8 u2't'?vado, a ponto combros, vai. em breve re- ao 1 -,

-, �

oe pôr em risco a íntegrida- eeber um magnífico edifí- rem TO de ""
-VIVlO. eerve muitos anos entre

de física e a própria vida' cio de dois pavimentos com come ,uvlIC€, êst� O sr. Grossbenb�cher, por nós, sempre com saúde e

dos funcionários, visto modernas e confortáveis ano zidas a três .seu coração iondoso e g;�- (�licidade e cõm aquêle seu-

o velho prédio, de alque- instalações, previstas in- Fica
. lH_Lltido � nio .alegre e folgazão, a.i�-·I indefec�ível bom h�inor,

br:do pelos anos, ameaçar clusive para o futuro foro, mes o de mordo-. ranja, aOl�de ap.arece, a?:l- I ��ue anima e conforta- a

ruir. no radioso dia da nossa e- mos, 'a que as no-' gos e mais a:mgos, Ah�s, \}·ente.Não admira, dêsse modo, mancipação judiciária. ver 1 apenas a
dele se deve dIzer, com 1n-

.

qU? l�m� das primei�as e - Acredita o Edil que os cons '<oe os quais
prmcmais nreocupacoes do trabalhos possam estar terãr aior con-

sr. Júlio Schramm, à fren- concluidos até o início do cor ..; .

t� �os ;�estil'1os dêste mUI�i-1 a ao de 1954. Se assim f'ôr, A Usina São Pedro, im-
crpio oss' a construc+- osso ver, operar-se-a F ta. GAs�r�d portante fábrica de acúcar
tão breve Quanto d7 rdadeiro prodígio de ce- S -r. enesio 1 1

.,

tá b� 1
d d I De al.COO_, ja es a rece enr o
e novo e if'ício. i �,realçado pela cir- . ..Jns, :ta. agrnar . ,.

d ti
E t t t'

. S h ,\ S'·. A ld I é::na para o ImcIO
A

as a 1-

'� �e anto. emtlo. I
c stà, ia de inexistir em- �� rarr,. v

<J

.L. • .rno. 0\ vidades da safra deste ano.
cessarro, o emrn'epudn!lr:>l''',!L Kr aU8S, i. ,�mt-d .. S1 a.. Luiza I Sez..anda-í'ei v'" r-J1'O'-,XI'lilQ,
to-; por ser vulioso e acar- "

uma da nossas próxi- Borba Mondini e o sr. Ro- di;115L·a.s�c;�ã� surgir -n�-
retar grandes gast-os, tor- mas dições, 1I."remos o pra- dolfo Pamplona. h

.. '. .

nava-se extremamente di- zer il � estamp::l>' o clichê 1.0 tr.íduo (noite ?e 25) -- �o�s�n�:P����;f�a�s ;���
fícil em face da modesta dessa importante edifica- (Correspondente a 1.a, 2.a rão rodar.
renda orcamentaria- E o ção, quando então voltare- e 3.a novenas) - o _._

sr. Prefeito
. :r:ã? desejava mos ao assunto para forne- N0'l!enetros (mordomos) Prosseguem -1:\ L.��

lançar o r�U'11CIP:O numa a-I cer aos leitores alguns de- Sprta. Nadr Vernhorst e sr. de :J "1'" a.rllento do prédip
Nas e�dções realizadas

ventura fmanc81ra, valen.- talhes sôbre ela.
N

edro Alb.e�to do;..s. Santos. omH� funcionou durante
�'ecentemente em diversos

do-se do crédito que o mes- Desta vez, em nome dos' �rta. EdIte Ame�Ia Dem- mais de m�io século o Ho- municípios de Santa Cata-

mo goza, preferindo, pru- mumClpes, congratulamo- mer e sr. GabrIel D.es- tel Wehmuth.
rina para o preenchimento

dentemente, enfrentar 1. nos com o sr. Prefeito e o champs. Srta. Leontma das vagas à Câmara de Ve-

l'l'd d
.

h Estava, na verdade, re- d lt d io
respOnSa)I h_ a e, apesar d8 aplaudimos vivamente pe- Sc ;:arnm e. sr. Henrique duzido a um horrendo par-

rea - ores, os resu_ a os -

tudo, com os r@cursos da 10 jnestimavel melhoramen- Jose dos, Santos.. ... dieiro, que muito prejudi-
ram os seguÍntes:

própri� receita.' J to, fruto do seu trabalho 2.0 trlduo (�oIte de 26) I cava a estética da cidade, Ituporanga: UDN, 1.881

Asslm, tL)do po.nderado e do amor à sua terra. �rrespohden�e'u 4.a, 5.a e principalmente por estar voto�; PSD, 1.291; PSP,
o.a novenas).,. localizado bem no centro. 676; Capinzal: UDN, 1.38G
Srta. Leda TereslI�ha �an:- -Em seu lugar, será. cons- votos; PSD, 1.150. Tanga-

HONROSA MENSAGEl\1 plona e sr. AdemIr ,Serg:o truído um belo prédio, des- rá: UDN, 1.213; PSD,
831.

.
.

de Souza; Sra. Ana Mana tinado ao funcionamento
Taió: UDN, 1.165; PSD,

A

Do nosso �listinto conter-I preensão e sim'l::;:'-,ia com Scl;ramm e �r. Alo!sio do' Banco Indústria e Co- 888. Piratuba: UDN, 1.354;
raneo e amIgo sr� Claret que bondosamente nos rlis-I Neiss;

srta. Amta .GarcIa e mércio de Santa Catarina PSD, 915.' Em GUO/i'am'i
B.eduschi, q�e reside na ca- tinguiu. EI_11 veI'd�de,_dian- o s�. Cu:-t Schra�m. .' (INCO), cuja direção, des·· rim: venc�, por pequena di

pItal d? Estado, recebemos te d� mamf�staçao tao e8-1 .0.0 trlduo (n?Ite de 27) sa forma, emprestará va- ferença, o PSD, faltando,
o segUInte telegrama: pontanea e smcera, a gente correspondente a 7.a, 8.a e' lioso concurso ao progresso I porém, renovar a ·apuraçh
"F'polis., 11 - Pela fun- vê, confortada, que os tra- 9.a novenas). da nossa u)·bs. de uma urna, que fôra a-

dação jornal VOZ DE GAS- balhos e sacrifícios dispen- Iníco dos tríduos: 7,30 - o - nulada.
PAR fel�cito preza�os a:n�- d�d?s n�? foram, vãos. C?m da noite.. I

A imagem peregrina de - 0-

g.os�.louvavel e .c�raJos� mI·· eleJt�, J.a nos basta o calor Srta. �ana de Lourdes �ossa Senhora de Fátim� No dia 2 de junho últi-

�Ia,.1V.a rr::?reC8J1QO meu :no- que rIm. d€ssa mensagem Be�uschI e sr. .Anselmo amda se encontra na Capl- mo, em cerimônia pompo
nesto apOlO no que se flzer para estImular-nos a pros- Delschmann; memna Ma- tal Federal e lá tem sido sa, prolonga.]a, e concorri

necessári.o pt_E' indiscuti- seguir confiantrs na meta r,ia Josefina Polli � �enino veneradíssima por uma. dá, foi coroada Rain�a ela

vAel a s<:ttlsfaç�o com que se traçada. (.Conclue na 4.a pagma) imensa legião' de fiéis. A Inglaterra a l'l"nCesa Eli-
le um Jorn�l lmpre_sso nos- . recepção que lhe foi 'pres- . sabeth, que �\'l, q"an�e pas··
sa terra amda maIS quan- U'm' Apê lotada

esteve simplesmente sa a �er a RaIP1;) Ehsabeth
do dela se está afas�ado pt assombrosa, constituindo," II.
Esta satisfação esperimen-' ,

segundo as opiniões m�is Elisab.eth, q�:' ...:o!:ta. 27

tei ao ler "Voz de Gaspar" insuspeitas, uma das mmo- anos de Idade, e mmtv Den-

motivo porque cumprimen- A numeração das casas é Avantagern dessa provi- res manifestações popula;. <jlista pelo seu povo.
to ,amigos fazer:-do votos uma medida que se repu- ciência é evidente. O núme- res Jamais assistidas no

saüde e prosperIdade ta indispensável em tôda ro identifica, com a maior Rió. Nossa Senhora t�m -x-x-x-.-x-x-x-x--
CLARET". cidade de algum vulto" Há \ facilidade e a máxima per- .percorrido os diversos balr-

A êsse estimado amigo mesmo localidades peque-' feição, a casa que se indica. \ r,os,. p,ermane5:endQ'_um. ou
agradecemos de coração. a nas cujas casas, todavia, a-II Um endereço só p�d� ficar

I �.a,i�
dias nas'· respec�Ivas

expressiva prova de com-I presentam-se numeradas., (Conclue na 4.a pagma) 19r,eJasl sempre sob arden-

Festa de São Pedro
,

Paulo Grossenbacher

Direção: HJ1;LIO FONTES
A

li srencta.: C.\ T� I .. O� B. FONT}1}S

Corr;�;onde��ia: C;=p,� GÃSPAR: Sta. Catarina, Sábado, 13 de Junhod7i!"!l9!!15"!!3���_·,,!!_����ln�7�"'�lU�ii!I�m- NlnVnliw2Ano I

-C' -

RESUMO .INFORMATIVO
te fé de milhares de católi
cos, já tendo operado mais
de um milagre.
Para gáudio dos catari

nenses, a venerada imagem
';, irá breve ao nosso E�,h·
do, estando marcado o di a
4 de julho próximo para a

sua chegada a Florianopo-
lis.

ç rlP-.l: '" Q,ENSE!
Ajude. a construir o pré

çliQ da Sociedade Alvorada!
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A direção não assume res-,
ponsabüidade pelos concei- Total do não exigivel ...
tos emitidos em artigos as-

..

sin,!�os .ou Sob pseud�niYno. Total dos depósitos em 3°14153 Cr$ 722.011.254,00
Ong.maIS, TI1",esmo _nao pu-

-' AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO
blicados, nao serao de- ESTADO DE SANTA CATARINA NO RIO

volvidos. ", DE JANEIRO E' GURrTrBX' �
. ",

-X-x-X-x-x-x-x·_- Taxaeâe Depósitos,
'

. Depósitos à vista. . . . . . . . . . . . . . . .. 2-0,1�
Depósitos Limitados ."

. " ..
'

Limite de Cr$ 500.000,00 . . . . . . . . ..
f

Limite de Cr$ 200.000,00 .

Depósitos Populares "

Limite de Cr$ 100.000,00
'

,

. ".(Retirada", ':!_-�,,<,.\
.

" ." ..
Depósitos a prazo fixo. ,

'

p:erazo mínimo.. â.e 6 meses .. ,

Prazo mínimo de 12 meses .

Depósitos de ãviso prévio
-.

Aviso de 60 dias \,_...........•..

Aviso de 90 dias � .

Aviso de 120 dias : .

'---=--:CAPITALIZAÇÃO SEMESTRp
Abra, uma conta no "INCa" e pag' '�, A t e

(Fundadá'ém 192_6) ",.A... .'·..
'

..t e'·· �Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES d �
Grandêkvariedade de remédios e drogas - _.>.".:t Re-. !.I � � t\ m III •

"

'___:':_'ceitas com prontidão e cuidaho --l...-:-:-"
.

VALE'A PENA tlR Ai )LU�ENAU PARX FÀi:l!a=i.�'·
Edifício próprio - Praça GetúlioVargas '-' Gaspar

'__ ,__ .. _. ._.
i

"V07 lI. 1-' ('I. I, 0 �"} .. D
1 \..../ cc _ .. �. _t .I� ," � ·t__w .: 1.. U j_ l1lf1.

.

Semanário

Numero avulso: Cr$ 1,00
Assinatura anual Cr$ 50,00
Anuncios por preços a

combinar.

CASA PAULO
WEHMUTH Ltda.

Rua Dr: Néreu Ramos 8 'n.
Caixa Postal; 2 Telefone, '14
Gaspar' - SÜL Catarina

Fazendas -'Louças - P(1:;;i'a,
gens - Armorínhos. -- Se,
cos e MolhO.,dos' _' EX1;01'·
tação de Cereais e AguJ:r ..

dente -- Serraria c alinho.
mentos -- Reuetuiedore«
da Stonularâ. reOil COIfI;}Ja/fI/b
-x-'X-x-x-x-x-x-
OFICINA DÉ , ARTEFA"

TOS DE.' COBRE
.

Fabrica.ç.a;�.· .>1e (1l(Lmbiq�wsl
tomques etc.

.
.

..

Consertos Em Geral
Serviço perfeito e garantido
HERBERl: ,vVEHMTTTH

R a São Paulor.s]n,
Gaspar �-, S. C.

. -X-X-X-X-X-X-'x

LL A C!F {C O L

FABRICA DE ;l.CTICI
NIOS de.",

ALBERT.o.,FRITSCHE ..

Queijos e Ma.nteiga, marca, .1'
CARMEN - Cola. a .Frio
para madeira -"çomposto
de Caseína para pinturas
em geral, marca LACTI-

,CaL, .,'

Caixa Postal n. 30 ,- End
Tel.: LACTJCOL -- Rua
Dr. Nereu Ramos � Gaspar
Estado de Sta. Catarina

I..
'�

•

•

- • ...
•

-x--x--x-�--x-'X-X--'

GAMBA, VAILATTI &,
.

ClA. LTDA.
Rua. São Pedro

( ,Caixá'PostáI,"39'�"
.

FA'BRICA' DE MO'VEIS'
Serviço de Portas e Janela»
Artefatos ,Torneados,

.

de
, .

L�7fIade,irã
,.', ..

, ....--.-...-::. ...-io,. _.'.!, �_ J' • _..... ,._

-x-x-'x-x-x-x-x-

CA

'PARA AS FESTAS JUNINAS"
OS FOGOS, DA . AFAMADA. MA�qA

_ t(ADRIANINO',' ,

�:vJ":;""b "

-wra. Foguetes: tiro canhõ», morteiro
.

Ce 'assobio; og
- ,�. Tligrimas, bomlja� .e bU!J_cap�s,

� )', .

U'nico depositário nesta praça;"
- --.: ,,_

-

Banco.Indústria e Comércio
de Santa Catarina S. A.

'". . - Matriz: "'-ITAJAi-

Cantinho. Feminino
Organízado por E/)ITH

Fundado em 23 de Fevereiro d'e .1935
" FJndereç.o Teteqrâjico:. ."INCO'.!" _

Capital �... Cr$ 50.000.000,00
Fundo de reserva

_ qr$. 355. O'OQ º.OQ,OQ

Cr$ 85. QOO. 000,00

1 colhei de manteiga
Açúcar a gosto.
6 claras (batidas em neve)

Farmácia Santa Cru"

. MA'Rlü; VAN:ZlTÍTA .

'.Rua -CeI. "Aristiliano Ramos _' GASPAR
", Errgarrafador e 'distribuidor da apreciada.

aguardente' "5 CANAS'"

ALOIS T. SCIIMTZ'
Venda e Consertos 'de Rádios

-

, ,'"
,

•.••• v(" 1.'-' _ ....... . -

,

.-

----

CADA SEMANA Ul\{
CONSELHO

Para
.

-tirar - manchas de
gordura - Mesmo às pes
soas mais cuidadosas acon- Leva-se o' leite 'ao fogo pa
tece de' Vez 'em' quando ';:ú; ·l;.'a ferver. Retira-se e junta
lidar. na cozinha manchar se o' pão. ,Quando esfriar

'

-o vestido com gordura. Na- bem mole, passa-se por uma
da mais facil que' tirar a peneira é juntam-se as ge...

.

manchá. Cobre-se a parte mas, o vinho, Çl,S passas, a

manchada com ta1co e de;' manteiga, o açúcar e as ela
\fa�se assim até o dia se- raso Mistura-se tudo mui

,

guinte. 'Sacode-se então o to bem e leva-se ao forno
vestido e ver-se-á que a em fôrma forrada com a-

mancha desapareceu. çucar queimado ou mantei-
UMA RECEITA PARA ga.

VOCÊ PENSAMENTOS
PUDIM DE PAO _. ASSIM como não pro-.
INGREDIENTES:

.

vas o vinho enquanto fá..

1/2 litro de leite, ve, não julgues um homem
'200 grs. 'de .pão (amanheci- quando encolerizado. �

do) . Pitágoras
6 gemas - NÃO poucas vezes é
6 colheres de vinho do "Pôr- amarga a experiência, e

to" em srta escola se aprende a

1QO grs. de passas ,( sem padecer e a ser forte.
caroços . S11iriles.
eE ª2i4* !f4:€?M�%i8�m5immr::Ji4fLWJi2E'WC-EI!!l F14#BWWt4J M&N

-

c
,

.

..,\ Acaba' de receber Motores a gasolina para.
, .., .

fornecimento de luz . ,,'
. . -_.

'Rádios das afainadas marcas "SEM'P''', ,e.

"TELEFUNKEN" .,

"-

Bicicletas da' Conceituada Ma,l:ca "Goericke" (alemã)
"Preços desde ,Cr$ 2.300,00 ,

.

·Rüa 'CeI. Aristilíano Ramos.---..Edifício Alfredo ."
--"GASPAR

'

STA. CATARINA,

'S'UAS COMpT';AS DE T�\fV E'ENO . NA SENSACIO-'

NAL VENDA pA- "

a ruer
ONDE. o BARATO, E' UM FATO E SEMPRE'
HA' AS ULTIMAS NOVIDADES.

Rua 15 de Novembro, 505 -:- BLUMENAU

Telegrama: "BIRGUER. "�- Fone 1-5-3-4

INDU'STRIA CERAMICA
, DE

SYLVIO JOÃO ZIMMERlVIANN .

Rua Prefeito Leopoldo Schrammslno. - Tel. nr. 11 ,"

Caixa' Postal, 32
.' .

GASPAR STA, CATARINA
TELHAS" FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA,
COLONIAL PORTUGUEZA E ,TELHAS PARA

,

,.

CUMIEIRA
I 'Tijoios. comuns" tijolos perfurados de todos os tipos e,

". tijolos curvos para poços '

..

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM
.

,

RAPIDEZ

JULIO SCHRAMM
.

-.. - � .. _',' ,

, • " ••
'

• .0' ' "�. .� •

, I .. _:.. '

, .. ' .. '. ,

.. ,' ",',/

,

" Café e Bar "União"

A MAIOR-E .iiAIs>COMPLETA DA. CIDADE
..

Acaba de receber 'f/ra;úle e .caruulo sortimenio de ro'upa8 e tecidos' de 'inverno'
.._, em geral

. ,

,

AS ULTIMAS NOVIDA D-ES DA GONSAGRADA MARCA DE QHAPE'DS
- .R-M-EN Z O N.! "

" ',c, ,.(U'nic.o Revendedor ...Nesta Praça) .... ' .

, ATENDE 'COM SOLICITUDE E PRESTEZA '\

Complei <::!..ortirnento, -De . Material EsportiJJo. '" .. ' 'Higiene absoluta
,

' "

-

.,

,
.... crrJi:),' S, - CHU'l'EIRAS, MEIAS ETC.), .

\ O ponto elegante da cidade
Empregue bem o seu dinheiro, comprando na CASA JULIO SCHRAMM, A Li- Rua CeI. Aristíliano Ramos 'GASPAR

der Do Comércio Gasparensé � --------------

c,

Chocolates; Doces, Sorvetes, etc.

Bebidas nacionais e estrangeiras
"

Ponto de Onibus
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Colaboração 'de : ALVARO CORRÊA

m tôrno do senran e expe t tiv

P r''é 11111"o'
- -

h
- Duque de Caxias, para lE\' A provável escalâção da gem juntoà direção técnica

e an 'lar aos repre���ta�tes �o do alvi-verde, o "onze" 10-
_ 110SSÓ futebol o indispensá- equipe do Tupí para o jogo cal deverá adentrar a can-

vel incentivo de uma torci- cha com a seguinte forma-
Finalmente amanhã te- mo de seus esforços na con- da entusiástica e educada. com o Carlos Renaux: ção: Daniel, Vicente e Jua-

mos a abertura do carnpeo- quista de um triunfo consa- - eliminar também se rez ; Pacheco, Gépi e EL1P
nato de Extra-Profissio·, grador. Com fibra, coração aI ta com �rande. sen- .Segundo informações CO-j to; Alois: Peví,

Ninha" J'�a-',
nais da L.B.F. no corrente e entusiasmo, os defensores <:)" pOIS os dISPU' lhldas pela nossa reporta- Da e Cob.

ano, sendo que esta 'cidade do pavilhão "índio" hão de ãnontados como
"'!W'M ,Iiiii!!e&===��

, será palco do principal en .. ' sustentar. a luta contra o ��ciados ao,tí "Reconduzido à presidencia do
contro : TUPi x "CARLOS, seu temível adversário com ieao dessa cate "

RE:N.AlJX, de Brusque, igual possibilidade de êxi- g<i lido ao" TllPi
'

Tupí O' sr. I)edro Vieira
enquanto que em Brusque to, embora o time visitante m ., [prema'c' ia que 'C

.

I"" . 'orD .:nvu gar entusias registro em ata d� um vo-
defrontar-se-áo Paysandú seja apontado como porta- co I o últmo cettl' mo, realizou-se, dia 26 di to de louvor aos atletas do
defroIltt_a_r-se-ão ' Paysandú dor de maiores credenciais. me

. ,

1
.

- ."

-- --. malO u Ll'l10, a reunião ex, Tupi que formaram a ,e-
e Palmeiras, completando a Depois da memorável pe- x t lO'. I C�

-

raOYCilnarIa c o onselhc quipe alvi-verde na partidarodada inaugural.' leja contra o bi-campeão do D lib
.

d C
Coube, pois, ao Tupí, as Estado _ o América F. C. I�

e 1 erfa.tlVod o

l'
A. Tupi, contra o América F. C., de'

com o .im e e eger nove Joinvile, bi-campeão do Es ..

honras de atrair ao seu es- - os adeptos do Tupi vol- Presidente da nossa tradi, tado, no memorável preliotádio a 'atenção do público taram a confiar na capaci- cional agremiação, por mo, de 17 de maio último, emesportivo desta e das cida- dade do conjunto bugrino . de Tecidos ' .

du / tivo r a renúncia do 'sr, que a representação gaspa-des circunvizinhas, uma vez Forisso mesmo, ,a torcida '<VUdDB Glauco Beduschi, recém-e- rense se houve com brilhan-
que dar� combate ,'3:0 famo-I gasparense está a desejar �To� os tipos. leito em Assembléia gerá) tismo invulgar, arrancan,:,
80 pelotão do Atlético "Re- apenas que os rapazes do na: .._«ás-padrona- ordinária, o' qual vinha SE do os mais rasgados el(V�:�i)S
naux.vnovamente .apontadoj.alvi-verde repitam aquela rrn"s d

.
-

bi d'
- ,

,

- esincum »n o da árdua ta' por parte cL, todos aqi. 188
como, ó provável campeãr- _ iplêndida exibição de fute- 9.o-José f 1

-

re a com gera aprovaçao, aue tiveram o prazer de a -

Vae do Itajaí no ano.e= fI vistoso e produtivo. 'I.... tal n.o 19 -

mas que, devido' aos sem,' �"istil' o grandioso espetacu-
so,-Cônsci?� de SOo ,�á por ce�t.o, elevado o

'TEX1'IL" múltiplos afazeres, viu-se )10 esportivo daquela tarre,
responsabilidade, o" """� r ume. de aficionados do l End.

_'

forçado a tomar aquela d úl sr. Pedro Vieira convidou -

're�s�} p'ar-ecen;_ estar,aTSfo?" I c\lbe ,10L,<;tl q�e .acorrerá a(), _' ri._}�a. ,,'a.tarina. 'cisão, em caráter irrevogá- 0:'81'. .Anfilómrio N. Pir_e'çi OI

tos a despenderem o maxi .. 1 ap azrvei -stádio da ,rua [ --).--:-x-x-x-x-x-x-� I
'1

wr.:eW .. *.....��_ '
Ve.

-

fazer uso 'da palavr
.

"

1lI jJ' II! Por iniciativa dos pró, Atendendo
-

ao cofivit., :�

I,," r', i
<

,- ,p r,S _

,

' ,�lti�S atletas-do clube "ín- sr. Anf'ilôquio pronuncí �

mi' ,
,

([ 10 , processou-se um mo- eloquente oracão 'referindo-
. vimento para .a volta do sr. 'se à histtórc-

�

ao C. A. 1'11-
- REALÍZARAlvI as e·, elia-se completamente res-I

- DIZEM que o guapo Pedro Vieira; I)Í, com c:xemplo 'de bÍ'g'á-'
pes 'do Tupi seu último 3.- tabeecido da contusão sofri- zagueiro Juarez f'ezsolenr b��lD � x-s:> gHtllde parte; L nização e perseverança, r",�

pronto para a sensacional da e com grande disposição promessa ao presidente Pe- c<'>rti'Or.rw:;ão de seu magnírí dirigiu veemente apêlo aos

batalha de amanhã, contra para comandar o ataque dro Vieira de que não de�..:, �o estádio, Os jogadores t atletas gaspa,re_nses' p,at�:-
o' tricolor . brusquense. o "índio" na pugna de ama- cuidará, por um segundo, associados se solidariza- que, unidos, cerrassem fi ..

enSa.iQ: coletivo transcorreu nhã. sequ�l�, "da marc:;tç�o "cer�a- ra�,ré?m 03 jogádore� 11? teiras em torno do :pavilb9.o
na maior ordein, mostrandó -- TAlvlBElVI Nana é da sQbre o seu- -oposItor ..�Ve. ,J?r?�)?s:to ..

de recond�ZlrA' 2, ,verde e branco; para a"
ros' atletas do ':índio" gran- Peví estão em ,excelente, Jamos..." presldencl� do, TUpI

�

es.3f.' maior grandeza do esnO'l·te
de disposição física e moral.' -forma, justificando-se a - Alvinho, o malabaris-: ,gra?�� �esportIsta� e .ae �e nossa terra.

�,

-_, A DIRETORIA, do ,wnfiançados gasparense'l tta 'da pelota,' resolveu imi· provldencIas foram Imedl3." O d f' ,
.

.. -

"

t t d
ora OI' 01 calOlQQa

"alvi-verde" reunir-se-8� S'2- TIO bom desempenho do trio tal' o seu homônimo do- V;3.S-" Lamen e oma, as. mente ()Va�ionado, te-rm,i-'
gUnda-feiia próxima, afim ofensivo. co, daí a transfÇ>rmaç_ão qUE, ! Chegada a hora da reu- nando a reúnião num cli".l1a
de elaborar o. programa da -x-x-x-x-x-x-x- se operou 110 "mig.non" ,de- . \nião, grande número 'd{ de �onrianca' e 'otÚnismo
sua atraenfe,festta -joanina� C f' B dru:'1 h· ,fensor dq Tupí. �stá j,Q- despoi'ti8f�s .acorreu. à sé- dentro do qual "será -mai�
a ter lugar no estádio do (l e e" g_�C I gando uma enormldp_,de "",' de do aln-verde, afIm dJ? facil â. solucão dos proble
_clube- em a noíte de 23 do .

Urna tradição na hLdúst?·w .-,o-o-o-�o-'0-;-:0�_1 prestigi�r o lançame��o mas- de�orâ;m finanC'eira
corrente. de café SeTi1pre -bom e puro

"
TECEL�GEM , ,,' da candIdatura Pedro VIeI- do Clúbe Atlético· 'rupí. ,

-, FALA-SE na cidade -x- T A N G A R A '

'

,ra. Com a apresença de 15
.

que o Clube - do sr. Pedre Aguardente de Cana: ,�� ,,' ,conselheiros (por disposidio .

Viera teria proposta para VOVÔ e APERITIVO Irmão�, Santos, & Cia.� ,est3ct1JtJárla, �õmente est�s ,�r. CbAUDIO BEDUS�!'-
exjbir--se em ,Lajes. As nego- Satisfaz o mais e::cigen,te , .'

-

.
_." podem votar na' escolha do

_
Cirurgião Dentista'

'-.:... ci�çõ�s pJ:'osseguem com in-' entendedor FabrIca de. .Tecld<:� e Sacos Presi�ente), _ P1Dcedeu-se a
,-' - -, -

".

tte_:r�sse de ambas 'as parte3; . Fabricante: ,

de Algod�o,
\ _': eeiç_ã.o� ,_quf denp1.ristl'OU a Trabalho, Esmerado, é Ga-'

esperando-se' que o Tupíj AUGUSTO BEDUSCHI .

"
. _' -

,,',' preferência dos conselhei-
'

rantido
venha a excursionar àque- Rua São Paulo _ Gaspar -,

End. Telegr.:, Tangar�J., ros pe10, nome indicado, -,.., Preços' Módíco�-
la cidade no próximo mês de Santa Catarina Rua Nerell . RaI?,Os,. obtendo o sr. Pedro Vieira Consultório:
Julho�" ,-x-x--x--x-'x-x-x--' Gaspar - Sta. Catarml::\. 14' vptós, 'contra um do sr. )lua CeI. Arist. 'Raamos

F'ALANDO ' -x-x-x�x-x-x-x-' A i'
A .'

S �h 't
- .. ,

'

'_"_- "1 a nosEla -x-x-x---x--x-x-x- ,_.

-

,. ·"'....n..;wnro c mI z, que 'na- -,-x-x-x-x-x-x-x--.-

r�pottagen1, o técnico Leo- ALFAIATAR IA -X-X-'-x-x-x...,.,...:..x-x....� turálmente, recebeu o voto I

poldíno 'manifesto:l-se oti- GASPARENSE Livraria ((SÃO LUIZ" dO'eleíto. ' H E L M U-T, B·E q-K E R

mi-stp_ com relação ao prélio de Defronte,à Igreja'Matriz Terminada a apuração e Al'rnazem de Secos e JJ;.o-
de "�marthã, adiantando que" 'Fernando Duchêne Artigos de Escritorio; Reli- anunciado 0-' resultado, "O lhados, Louças;' Alumínios -?

o súce-s�o da' �(l!;lipe 'bugr' (A mais antiga da cidade) giosos e �'8colares Presidente da Mesa' decla- ' , . Ferragens
na -depende da atuação do Confecção caprichada de Papelaria' 'em geral' '. :rou eleito o sr. 'Pedro Viei- \'

trio'atacante, 'ónde residem Ternos sob medida Completo sortimento de Li- ta e o convidou ,a tomar :m� trega a domiaílio
as esperanças da vitó:rla tu- Preços convidativ'os vros F{scais� e- cEscolare8 poss.e do cargo,' cujo ato foi

piense. Rua Gasparinho, s In.o Preços inferiores aos- das ci:. vivamente- aplaud:i:do por
-'.NINHA,� o impetuoso GASPAR - S. C. dades circunvizinhas todos os presentes.

e fúgaz. centro-avante,
.

a- -x-x-x-x-x-x-x- --x-x-x-x-x-x-x-' Após ter sido aprovado o

ti

K-aa \:)1::1, iArlst. R amos, s:n.
GaspaT - Sta. Catal'Ín::1.
-x-'-x-x-x-x-x-x--,_
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. LEOPOLDO'SCHM�t\LZSGA.

a ala e GASPAH
__

SANTA_;lCATAH1NA

15, fum nauu

PELA SOCIEDADE
ANIVERSARIOS longos anos:
Dom. Pio de Freitas Mãe extremosa de onze

No dia 9 de junho últ: filhos, soube educá-los õtí
mo, S. Excia, Revma. o Se: .namento e) tendo' enviuva
Dom Pio de Freitas, pied.r- 'h, enfrentou corajosamen
so bispo diocesano de ,Jo�,!--:' tte a adversidade, ampa
vile, viu transcorrer o 821' rando-os e continuando a
aniversário natalício. guiá-los pelo caminho do
A

/

efeméride é grata ao° bem.
corações dos católicos gas- A essa virtuosa dama,
parenses, por isso que a pa que reside em Belchior,
róquia local está sob a ju . margem direita, apraz-nos
risdição daquêle eminente levar o nosso cordia e res
titular. peitoso abraço, com votos
A Dom Pio, mesmo COIr' sinceros de perene felicida

atraso, levamos os mais res- de.
peitosos cumprimentos. _ Também a 17 festeia
- Dia' 14, amanhã, f'a- a sua data natalícia o jorá anos o estimado jovem vem Lino Schramm, filho

Valter Beduschi, filho dr do sr. Augusto Schramm.
nosso amigo sr. João Batis

_ Dia 17 marca 'o ani-
ta Beduschi. versário da exma.: sra. d.

Nossos cordias parabéns Elfrida Fischer Vieira,
- Ocrre hoje o 1.0 ani- digna consorte do sr. Evi

versário do interessante Iázio Vieira, que ,residiu
menino Eduardo, filhinho algum tempo nesta cidade.
do sr. Lauro Heinig e dons

_ O dia 17 próximo se-
Nilza .ouza Heinig. rá grandemente significa-
Apresentamos ao g ga- tivo no lar do nosso leal a

rotinho e a seus extremo- migo sr. Norberto Schoss
sos pais os no os votos dr Iand e sua exma. espôsa d.
felicidades. Ii;:,\;;; 0ÇllU;:'i:)�""

'

»orque as-
- No dia 12, sextta-fei-: sinala o transcufãô Q\;;

�

<)
ra última, ocorreu o aní- aniversário do seu querido
versário da exma. sra. da

e galante filhinho Rubens.
Maria Jossé Pamplona doe
Santos, digna espôsa do sr

Sahino B. dosSantos, con

tador da Prefeitura Muni
cipal.

Embora tardiamente,
queira dona Maria José a

ceitar os sinceros parabéns
de VOZ DE GASPAR.
- Em 15 do corrente fa

rá anos a gentil senhorita
senhorita Zita Spengler,
residente em Póco Grande
e filha dileta do sr. B'ernar
do Spengler e de d. Evelina
SpengJer. Muita felicidade
lhe desejamos.
.- A 16 ocorre o aniver

sário do sr. Aurelino Alves,
alto e compettente funcio
nário da ETUC. Para Au
relino, que conta com mui
tas amizades, vão os nossos

calorosos parabens.

- No dia 17, quarta
feira, a exma. sra, vmva

Maria Elisa Deschamps co

memora o seu natalício.
D. Maria Elisa atual

mente goza de merp,.irl'l a
posentadoria no ca. �e
professora; que �êsempe
nhou com grande critério e

o maior desvêlo durante

me:

íerzir - Retróz d« o1r;odân __ NO LIMIAR DO CRIME
'itilho -' Marca: Ci RCULO Com os "Anjos da Cara

Suja"

Edital n. 1.514, (de
8.6.53

"

Faço saber que preten
dem casar-se: Francisco
Antônio Soeira e Luiza
Pereira, naturais dêste Es

tado, domiciliados e resi
dentes nesta cidade. ltle,

) viuvo, operário, nascido em

-".x-,x�x ..�x-x-x-x- 30 de dezembro de 1906, fi
lho de Antônio Francisco
Soeira e de d. Maria Gui
lhermina Soeira. Ela, sol
teira. doméstica, nascida
em 14 de dezembro de 192i
filha de João Henrique Pe
reira e de d. Rosa Rita Pe..
reira,
""'F'élmundo do� Santos
Oficial do Registro Civil

de Gaspar

c._, EOPOLDO SCHMALZ S A.
-

PASPAR - STA, CATARINA

I

1A
E

"CROCHET"
eLE'A

DIVERSOES
CINE MOGK
(Hons [ilme« e boa

projeção)
Apresenta:
Domingo - às 3 11'2 hrs.
"ELES PASSARAM POR'

AQUI"
A's 8 hora:

Dane Clark, Ben Johnson,
em:

'FORTE DA VINGANÇA'
Sua única lei: Matar ou
lVIorrer ! Onde cada ama

nhecer era pressagio da
morte. - Maravilhoso Ci
necólor da Uni ted Artists.
--x-x--x--·x-x-·-x--'x--

/'__CÍNE""SÃÕ PEDRO
Hoje, sábado, às 8 horas:
Apresenta um grande fiI-

REGIsrrRO CIVIL
Edital nr. 1.512 (de
6.6.fl3)

Faço saber Que oreten
dem casar-se: Olímnio Zuc
chi e Inês Roncalho. soltei
ros, naturais dêste Estado.
�le, lavrador, domiciliado

'dente em Gasear Mi
municínio. nas

I de novembro de
19:,;;,-> .ino de José Zucehi

I
e de d. Rosa Zucehi. Ela�..-,
doméstica, domiciliada e

residente em Barracão,
dêste mumcipio, nascida
em 30 de 'iunho de 1935, fi
lha de Sebastião Roncalho
e de d. Maria Fantoni.

Edital nr. 1.513 (de
8.6.53)

Faço saber que preten
dem casar-se: Antônio Ra-.
mos e Alma Zermiani, sol
teiros, naturais dêste

'

Es

tado, domiciliados e resi
dentes em Poço Grande,
dêste município. �le, lavra
dor. nascido em 6 de TI J

vembro de 1895, filho de d.
Guilhermina Antônia Al
ves. Ela, doméstica, nasci
da em 16 de setembro de

1924, filha de Julho Zer
miani e de d. Angelina Zer
miani,

LINfII\RES
Armaze,
Louças e

-R

molhados, Conservas,
s. -- Preços razoáveis
,

-;; tiliano Ramos -

OTA
José Gon�alve e Alo' sio
Wippel, grandes conh' ce
dores da complicada feitu
ra de um jornal.

O sr. Gonçalves, mano

-x-x-x-x-x-x-x- brando a linotipo, o sr.

UM APÉLO Wippel paginando e ambos

(Conclusão da l.a página) imprimindo, labutaram ab-:
bem claro mediante a indí- nagadamente uma noi

cacão do número da casa te inteira, sem arre-
"

I l
P

1 .j.

que se procura. E' claro. a�r�m pe c o seu POSI.,O, per-

que.jantes de tudo; devem m!tmdo-nos. o prazer. de
as ruas ter nome. entregar o Jornal aos leito-

Ora em Gaspar não há res nas primeiras horas da
ainda 'a numeração domic' ma,!lhã do d�a 9.

. .

liar. Essa falta vem cau- Esse precioso e indispen
sando sérios incômodos. sável auxílio queremos di
Ainda agora VOZ DE vulgar com o dev:ido desta

GASPAR nos seus anún- que, como merecido pelos
cios de propaganda não devotados se�vid�res, que

poude, como queria, escla- souberam solidarizar-se co-

recer com segurança os nosco num transe que se
-x-x-x-x-x-x-x- . . P

1seus leitores que não co- afigurava quasi mvencrvei,

FESTA DE SÃO PEDRO nhecem bem a cidade a 10- tais as dificuldades e em

calização exata de cada ca, pecilhos que nos afligiram
sa anunciante.

.

Isto, além à última hora.
de causar transtornos, con- Aos prestimosos e incan

venhamos, é humilhante sáveis 81'S. José Çjonçalves
para os gasparenses, dada e Aloísio Wippel o nosso

ros.
a má impressão que produz MUITO OBRIGADO!

Os festejos se realizarão lá fora.
nos dias 28 e 29; domingo Sabemos que o sr. Pre
e segunda-feira, o que des- feito está interessado em
de logo diz da importância sanar essa falha, porquan- Entendemos )qUE' é chega
dos mesmos: to já há tempo cogitou da do o momento. Essa utilí-

O revmo, Vigário solici- encomenda das placas l1U- ssima iniciativa, que se im-
ta a 'todos a doação de uma merativas, I põe como consequência· do
prenda; confiando na gene- Aliás, o Código de Poss- progresso da nossa urbe
rosidade do nosso povo, turas do nosso município Gaspar espera com urgên
sempre pronto a prestar o prevê e regulariza a ma- cía da sua compreensão e

seu auxílio, pelo que, des- téria, sendo apenas neces- boa vontade, sr. Prefeito!
tas colunas, manifesta o sário dar cumprimento a Mãos à obra, pois e terá
seu agradecimento. lei.

� '� _

I O aplauso de todos.

'Quando do preparo do
1.0 número de V0Z DE
GASPAR, tivemos de va

ler-nos dos serviços dos srs.

Festejando condigna
mente o acontecimento, Ru
binho oferecerá à legião
dos seus amiguinhos e aos

amigos dos seus paizinhos
uma farta mesa d� doces e

bebidas.

Nós, que não faltaremos"
antecipamos aqui ao Rubi
nho e aos seus carinhosos
paizinhos, os nossos efusi
vos parabens.

(Conclusão da l.a página)
Edmundo Santos

Júnior; os S1'S. Fabriquei-
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