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Deverá chegar, a Blume

- nau, no próximo dia 3 de ju-
- lho, a imagem da Santa pe-
regrina que percorre o mun

do, já tendo visitado mais
de 50 paises, e tendo, em tô
dá a parte, recebido impres
sionantes homenagens de fé

e reverência.
Nossa Senhora de Fáti

ma, em retribuição, tem o

perado muitos e grandes mi
lagres.
A sua próxima visita está

pois, sendo aguardada com

enorme ansiedade.

URBANISTICO

instalc1a para apurar o escabroso fato

I
Na Prefeitura Municipal, a TaKa de

graças à denúncia daquele patriota pe- construção e conservação de esrradus

la sua incomparável TRIBUNA D-i)._ (ex-taxa rodovíárta ou, de viação): p�L-

IlVrI'RENSA, I gável, em julho, com 10 por cento e,

Que dirá o Govêrno, af
í

nal ? ! em agõsto, com 20 por r�--

COMOVE o mundo a anunciada con
v
Ka Coleto,_;�

-

�,."GUUl, o Imposto Idenação à morte, pela cadeira elétrica, ,_ I'erri to pagável em julho com o "--

nos Estados Unidos da América do créscimo de �O l' ,r' cento. _ Bons [ilmee e boa
Norte, do casal Julius e Ethel Rosen- Na Coletoria F'edera.l, o Imposto sô- projeção
berg, acusados da revelação de segre- b Dl' á I tí dIA t� re a .rcenua ; pag ve a pa.r Ir e.o presen a :
dos atômicos, que, entretanto protes- d

.

II 10 -1e ,JU 10 com por cento de mu ta. Do-mingo _ às 3.1/2 e 8 hs.ta inocência. A data da execução já -VOLTOU (J racionamento de luz e

foi várias vezes marcada e outras tan- fôrça, elétricas, e co.n êle, ÓS incômo- Brodrick Crawford, ao lado,
dos e prejuízos à pOlL.;"ção G às clas de Ellem Drew, no grande
sesnrodutoras. Em que pese o refÔl'ço drama marítimo da Colúm
ela produção de enrgía, represen tado bia :

vessa a fase sancionado pelo Chefe do E
"a oe tôda xecutivo.
sob o fluxo Compreende o novo Códi-
âblíca e par- go

-

dispositivos em 8 capitu-

1]os. Dente= todos destaca-se

material é (as Edificações, que diz
� espeito às medidas de ca

ráter urbanístico e quevem
ao encontro do acentuado de
senvolvimento da nossa Cl

dade.

Ga;
mais Pi
sua exi
da in
ticula.

O
indisê
as com

difica.

tã R

GRANDE FESTA
CA.MPO

JOAl'�INA
DO TUPI'

NO
iovas e ree
�� impri-
.éto à nossa

hora a Cã-
Para maior divulgação e

conhecimento dos srs. pro
prietários, transcrevemos,
abaixo, três dos artigos
mais importantes elas clis
posições relativas ao plano
urbanístico __:

mil' I17dimnto a monumental fdoe- urbs. _

gueira, com a queima
r d f mara
111 os ogos. labora,
A partir das 18 h. será

servido suculenta churras-

Dia 24 .próximo, quarta
feira, o Clube Atlético Tu
pí fará ralizar, em sua a

prazível praça de esportes,
a já tradicional fogueira de
São João., a qual está sendo
aguardada com invulgar
entusiasmo pelo público g31"
parense.
- Ás 20 horas ter

--x--x--x--x--x--x-

com a co

da de todos
.

es, atu-

Postu
o qual, de

pelo Le
rotamente

co.

os seus

alizou
ras M
pois ('

gis!:
V'l)dos Ao Campo do Tu-

I

TIVA.TENÇÃO
Devido à dificuldade de

transporte para a Usina) ra ú�tim<>...dia 15, verificou-se pavo

ProcUra-se um ou mais só-
I rosa tragédia no recinto de um clube

.

.1'
da cidade de São Paulo, que foi pre-

CIOS para auxl larem na ex-
sa de violento incêndio durante un:

ploração do ramo de aguar- concorrido baile. Mais de trezentas

dente e àlcool, aproveitan- pessoas, tomadas de pãníco e procu

do-se tôda a cana a ser co- .rando a todo custo escapar à mor-to

lhida de uma grande àrea, horrível pelo fogq, empurravam-se e

TRATAR com o sr, AI rtropelavam-se Jumultuosamente bus-

cando alcançar a única saída. - urna
fredo Nicolau da Silva, em porta estreita. Resultado: morreram

POÇO Grande (margem es- 60, entre homens e mulheres, havendo

querda) . cêrca de 70 feridos. A capital bando: las adiada. Os -ingentes esforços do

advogado do casal visando a comutar,

tudo mais que possa, tornar o baile no

ambiente simples e ::tlegre dos nosst)s

caipiras, para o que também concorre

rá a ornamentação elo salão,

Mas não é s6. Haverá, nos interva

los das danças, lindos númel'os de ar

te, como canto, declmnação, so10:o; de

acordeon.

E, para �lar um cunho de l11aior Ilar-

--x--x--x--x--x--x--x--
rante está fundamente consternada di

a.nte da enormidade da catástrofe.

ESTOROU no Ri,:, de Janeiro tre

mando escândalo em tôrno do jornal
'ULTIMA HORA, do sr. Samuel Wai

mero Realmente, face aos porrnenorr-s

divulgados, chega-se necessárlamcn-«

à conclusão de que se trata de um dos

mais tristes e vergonhosos episódios
lia administração pública, eis que G

Govêrno não tituelJou em entregar à

quêle jornal quantia superior a Cr$.
200.000.000,00 (duzentos milhões de

cruzeiros !). - mais do que gasto com

a coroação da Rainha Elisabetll

para ridículos fins de propaganda do

mesmo Govêrno. E I) Banco do Bra

síl, que foi o instrumento fácil dessa

deplorável negociata, por outro lado

cria Wda sortede embaraço,", à. obten--

aomenos, a pena capital, até agora

Visit têm sido inúteis. Entre outras peserr- por tres motores "Dícscl que a Em-
as de destaque que se dtrigtram

presidente- Eisenhower pedindo

'ao
pressa fez instalar o ano passado,

ele-
regularidade do fornecimento da corre o

te contínua a depender da queda c1�mência, figura o cardeal-arcebispo

E' com prazer que regis
tramos á visita à redação
d�':'.�;-; iornal, do sr. ;Antenor
D ..Batista, honrado e dilgen
t� Insnetor Regional da A
EQUITATIVA dos EE.
UQ. do Brasil, conceituada
companhia de Seguros sô
bre a Vida, que tem mereci
do a preferência do povo gas
parense na sua alta finali
dade de .amparo à familia e
, 'ção,pelos lavradores_, do Uir, decan-, qual, scgundo se comenta''',l. tl'l"!·t :1>1,13-
'a propriedade. tado empréstimo agrícola. Aliás, é evi· ado com as l'odas sôbre o corpo elo in--

O sr. Batista, que é um dente que o malbaratoJ daquela e�or. feliz. As circunstâncias do fato nãc
,

cavalheiro na mais a1ta a- me sonia terá de refletir desfavorável ficaram bem esclarecidas, pois () ma·

cepção da palavra, ('�tava n:ente não só no setor agricola corno torista responsável, numa indiferen-

h d;] A
'

C 'linda nos demais atinentes á prpcluçõ(" ça revoltante, continuou ú "eu caminho
acompan a o tl.O sr, rI a-

'1ue vêm estúpida e criminosamentlJ certaemnte para fugir à prisão em fla-

rioni, tendo' ambos nos en- sa.crificados recursos que pOderiam e grante, enquanto a desgraçada vitima

tretido com agradável pa- e deveriam ser aplicados em bem da era socorrida por tercejros, sendo mais

lestra.
-

Nação, tarde internada em estado delicado. In-

Agradecendo a gentileza o jornalista Carlos I,acerda, com o felizmente, a Polfcia nã,l) conseguiu

d . destemor e o brilho que o caraterizam, até hoje identificar o culpado, o que
aVIsita, desejamos ao sr.

- em dois dias e durante muitas horas, é ainda mais lamentável em virtude
Antenor Batista a crescen- falou e documentoQu fartamente sua�

te prosperidade dos seus 1)8- declarações perante a Comissão de In

gÓCios. quérito, da Câmara dos Deputados,

Maurice Foltin, de Paris.
freql'ientes e abunda '1[(''; chuvas nDS

REALIZAR-SE em Ga.spa rinho, in- cabeceiras do rio Ita.jaí. Acontece, po
terror do 'Municipio, dia 13 p, passado,

. rérn, que as chuvas, ano a ano, tor-
os ttrudíotonats testejos cm honra, de

nam-se m.us raras e i-alas em vírtu-te
Santo Antônio, padroeiro da igreja

daquela localidade. Êste ano, porém, �,

afluência e a animação foram extra-

da impíedosa e
í

mpruden to devasta-

ção das nOSS;LS matas, contra a q ua.í

contíriuu-se ;J.. clamar ern vão.
ordinárias, verificando-se, adernrus,

"ATt. 120.0 -- As casas

construidas 110 alinhamento
das ruas CeI.

.

Aristiliano
Ramos e Dr. Nerêu Ramos,
terão a fachada com a altu
ra mínima de sete metros,
compreendendo dois pavi
mentos.
"Art. 129 -- Todo pro

prietário, dentro do períme
tro urbano, terá que cons

truir, por sua conta, logo
que a Prefeitura assim o e

xigir, passeio ou meio-fio
ao longo do seu terreno ou

casa) de conformidade com

as instruções dadas pelo fis
cal.
"Art. 137 -- Todo propri

etário de muros, edificios,
ou qualquer outra eonstru

ção que to.tal, ou ,parcial
mente, ameace ruir, ser' o
brigado a demolí-Ios ou re

construí-los quando a Pre
feitura assim o exigir.
--x--x--x-x l--X--X

DIY::;;rtSÕES

CINE MOGK

a
ATRAVE'S DO

FURACÃO
4.a-Feira às 8 horas.
Cary Grant -- Betti Dra

ke -- em :

SEMPRE CABE -MAIS
UM

Vnham divertir-se com

esta comédia da
_
Vvarner.

melhor ordem no ambiente durante to

do o transcurso das restas Sociedade Alvorada
BRUTAL atropelamento OCOlTeu sá

bado passado, dia 13, á tarde, em ple
na rua Cel, Aristiliano. Um jJ,1)))_'" ):0-

lT10111 foi r:olhiclo por urn c(-uninh�io, r'

E' aguardado ('11)111 gra.nde expectuttva

Q batle que a. Sociedade Cultural e Il.'-

creativa Alvorada está anlll1cianel'o P:').

ra a noite ele 27 do cr:,rrente, ,no salão

do CinenlR. "0·nião".

Será l111U1 festa tIpiccunente junina.,
co mtrajes a caráter (vestidos de chi

ta, camisas de riscado, chapéus de pa

lha, calças meia-canela, etc,), comida e

bebida adequad<l.s (pinhão, melado, ca-

rá, �luentão), música de sanfonas (;

00 desumano abandono do ferido.

NESTE M�S ele junho estão sendo

cobrados os seguintes impostos .;

monia e familiaridade à festa, tere-

mos a apresentação de danças aritlga.s

c sernpre bonitas, tais COll10 a "raspa.",

::l, "qtwc1l'ilha." e outras, ele que c1e\'criln.
participar todo'!! fJf5 prellentes.
As s0nhora.s e P-C1W.111-

se em grand2 ,ltividade, enfeitanu(' c'

sa.lão , ensaiando �IX 9-anças to'" tr\1.tall·'

do de muitas outras atrações, pelo

que tudo faz ure'.'0l" Ul1la :enta COJJli)

há muito no se tinh<l. o prazer ele assis

tir.

Continuenl fll'rtl.<:'S.

tan tes do belo �'3:�",

gentis r(:!pl'0serl-

c Venbn.m ([:\1'

um pouco de

brando a

dias.

Que venha, p_lS <' logo a noite

IluLonm de tocl·)s f1S

de

27 ! A ordem ié:

raiar !.
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.. .. Colaboracão de: Embora vencendo Dr'��l�����!��:CHI

ji.. aglna .�spor IvaALVARO CORRÊA '

t : .
. Trabalho Esmerado e Ga--

. por 4' a 1 ,I.LL':JO:.c·'·"a:·��'r"k�los Renaux na-o' ·f i PJ. ?;�:t��dico�
I Consu: .órío :

Rua CeI. Aríst, Rasmos
A AUSÊNCIA DO GO- •

TU ILEIRO DANIEL FACILI-

s'uperlor ao Desportista dinámic-.TOU SOBREMODO A TA- I

REFA DO VICE-CAM- (Rep. de AL-VI-NHO) aquilatar bem a figura in-

PEÃO ESTADUAL Reiniciada a luta, na pri- a dos visitantes, entretanto Aproveitando o lança- confundível de Carlito Fon-
meira investida dos visitan- teve' contra si a falta de mento da "Página Esporti- tes, que nunca élr<,p'1<lonou o

Quando tuddo fazia crer tes, aos cinco minutos, o chance e a atuação segura -ya" da VOZ DE. GASP���i seu posto, chegando mesmo

d
-

t
.

.

1 I m ta ás vezes, a "carrezar" 80'zi-que o esqua rao upiense p acard foi ampliado para de Mosimann, constituindo J�rna que surgru
.

e (;;0 - 5 -

estava técnica e moralmen- 4 a O. Nesta altura tudo fa- um contrtaste com Oddilon. boa hora, para servir as COl- nho ás costas o nO';80 qU.e-o;',
te preparado para sobrepu- zía crer que o Tupi não es- Para maior cúmu": r' 1, ad- sas e os homens ,de, �o�sa do rnt:pi', afim de> �,

; 'O Ir"'·

jar o famoso conjunto do C, caparia de um revés con- versidade os "in tive-I terra, ,v�"mos hoje ll1�c�ar I

r: . ,'aCi viesse � �lalec� ...

A. Carlos Renaux, eis que, tundente, já que os seus de- ram uma rx duma serre de. comentários D ",,'i1penhava r.os pa-a per es-
f I'

n

1 t d ("I' ?

Pá última hora, surge um fensores deixavam-se domi- perdiçada I
em que oca :,��:reE JS os,ho- p��s (.e11 ro o " .:' ') - re··

imprevisto que veio lançar, nar pelo esmorecimento. muito af "t
q

mens que muitam em nosso sírlente, Secre :'
. Tesouw,

01 o, .

J d 't" , .

por terra tôdas as es�eran- Graças; entretanto, á inopa- da meta tiric espo�te, em smai e

recO-1 ::8.11'0,
e a e em "':;'1"'3;.8 o�aSl-

ças dos adeptos "bugrinos", râncía do ataque tricolor 00 QUADJ nhecimeento e como �. "..1 oes chegou " ("" -:r {'�cmco e

E' que �a �empre m,o,rosa que diga-se de 'O,assagem, ines tuar:
s e-

preito de gratidão, p. lo �;:\ �lor dei �- , ">.: , �.� fh-
Federação não comuniêára o esteve numa tar e l11"I�.IL_ ����s � uar; 1 ��� m�ito que vêm f�ze:1d.') em t8b!;1.
registtro dos contratos de o Tupí poude rearmar-se e • � A TTY _' . D Afo- prol.do desenvolvímen to es- I" :gava 'mi sacri-

Daniel e Juarez, sem o que voltar a pressionar com sinho e Ivo; Bolo- portívo gasparense, .

'

os seus in., -� ses par-
os dois atlétas não poderi- mais insistência, conseguin- nini e Br 'y, 0-

No ambito ebc�')rt1vo '2 .. "ares para melhor ser- -

am integrar a equipe alví- to de honra, produto de uma távio, 'teles, oyne. Gaspar várias rào fS fi;_:-' .. 'rir '1 'TI. 101ma ver.
_1 i-

verde naquela tarde. do, finalmente, o seu ten- TUPI'_-.- Od mte e
ras que se destacam, pelo J,- .::ão de ', .. I,�> e

Em principio houve de- jogada vigorosa do meia Gilberto; Pa §pi e mor, devotamento, dinamis- zê'o pelo �:.;po:rte de sua ter-
h t tuní Peví Al

. '.

mo e desprendimento com ra e que seu e'evado 2'I'aÚsespero nas os es upIen- eVI e que _OISlO aprovel- Ernesto: Alo! Ni- • , . ,,_ : v �

ses. Os diretores do "indio" tou para chutar com incri- nha, Nar - que lutam pela nossa caura '13 c;)mpree' "mai-3 dei-
.

trocaram sugestões e che- veI violência, vencendo ína- A ar] -ve a esportiva e cujos nomes são xou que caíss: ". narásmo.
gararn a um acôrdo: lançar pelávelmente a Mosimann. cargo do ih auli- merecedores dos nossos mai- Por várias vezes teve qw:>
dois jogadsres do quadro de

.

Animados com êsse feito, nho, que teve 'ralho ores aplausos e reeonh-=i- 'I'rrn';'?,?,nizar o alvi-verde
aspirantes. A escolha recaiu os rapazes do Tupí redobra- facilitado r "na mento. Para nossa repo: '-B 11':>· -ustava ir ,-- �-

sôbre Odilon e Gilberto, co- ram os seus esforces procu'-' reinante e ans- gem inicial, escor-''-�-:'''n .' _ ..",

mo goleiro e zagueiro es- l"andodiminuira�ont�gem. curso do pr ,n'co�l1ol�igur:::'Y-:-l;"
quer?�, respe:t�v.amente.. Poré�l a .partida chegou ao pelo desãnim �d L rcída em ii.confundivel Q: ,.":-]__; ".�. '{T.• (.

Iniciado o prélío ,sob in- seu término sem nova alte- face do insucesso ce Odilon. Barbosa Fontes. ou se). o qu-. nu.'. dar», ; gJ.órias.,.qo
tensa. espectativa da torci- ração do placard. A renda foi Cr$. 2.470,00 e popular Ça.rliJ.I das'. Jssas nó�"iO e ',- '0+.0, já que tam

da!, sparense que não con- Analisando a conduta das a preliminar foi vencida, ro c.. SOCIaIS h 'In tem,' g-er os �,8U·'" ,��;,�
fiava num bom desempenho duas equipes, não estaremos com facilidade, pelos aspi- Carlito ..:omo é nLis co-

tin,y 11m!': :,:.gpo.". (�i;.i.k

por parte do inexperiente faltando com a verdade se rantes do Tupí, por 4 a 1, nhecido na intimidade, há para o
.

-l,�:�,:';li������:"��Ogoleiro, desrle logo, infeliz- díssermos aue o time do Car que abriram assim o cami- mais de uma decada de a- e que
mente, ficou �'\0:sttivada. a Im:: Pt:lY!11Y t.flve uma atuação nho para o bi-campeonato. nos que vem servindo, com -eira, lIo,; , ,�a:.\°EL� d:z q_,;

.

falta de segu'"ança do JO t' E
- ,

d' 'f" TU,pi vive dentro do f;21}'� •

l. . -. apa lca, UI Hvü<_'--n

lnS-I-X-X-X-X-X--
x-x- gran e amor, saCrI ICIO e .

vem arqueiro. De�alde os tante da luta o conjunto vi-, dedicação incomum, ao
>.> )3- to flue faz part0 ,.-l'l �",n 75-

homens da defenslva luta- sitante conseguiu dominar. INDU STRIA TEXTIL
so esporte, sendo por is.3o, éh '0.oncOr0�"110, T"?IDOS

ram desesperadamente pa- o seu leal adversário máu
' GASPAR SIA considerado hoje como uma t::r�1r'2m p, que ··e

ra evitar que os atacantes grado a debacle mo�al da ''J... •

T'd das expressões máximas do condj.tl1ir "',ur:''''>iI'��'l '''1''

tI ·t· nos a'"r metesse'nl tI' d B t Faurwa de ec� os ....., C nl"'O"'lt.m q""
� ,,'

C!eill ,,8,_a e Ica
.

l. e.
. uurn;a a

..

vI-ver e
.. a� a que .

d uesporto gasparense. �-
., .,'-' t:", ,-". .

contra a meta alvI-verde. se dIga que no p-rImelrO pe-
Felpu os

. nhecedor profundo de to- Ie não vive.
Aos 19 minutos, Otávio, es- dodo os atacantes tricolo- Toalhas, de !odos os tIpos� das as subtilezas dêsse mé- �f.tá r.laro, �m� 'P;8r�0."(''''
corando de cabeça um cen- res arremessaram cinco bo-

nas maIS lmdas padron�- tier, Carlito tem empregado ao 0"+,1"0. E' -Car1i+o Ffyn+r:;,
tro da esquerda, mandou a las ao arco do Tupí, -sendo Rua �e�: José todos os seus conheciínen- um :qnrf'ciado no:-- ,,\.,,1t,?-';:�
pelota para o fundo das re- que três delas cheo'aram ao C

-

1 tos em pról do rl.psenvol'T.1.- -'-'C
.

.." --�n"_ot;,Tf)< te'-
'

.;1,�,�1'::,
d d O rI

.

t' t b
b Gaspar -

. Postal n.o 9 - - �
�

\

es, ten o c 1 on 1 u ea;� fundo das redes, graças á mento do nósso esporte, nr '�"''lbém a sr
� �

'na r"i-
do no lance. fragilidade do substituto de End. Tel.: "TEXTIL" _ sendo ainda um dDs funde.- ;'TTI'·,e á maior "f �-lsão do
Um minuto após o guar- Daniel. Ainda no segundo Sta. Catarina dores déssa notável agremi-\ no�qo esportr "oporcio-

dião tupiense saltou para a- teppo o ;Atlético se tornou -x-'-x-x-x-x-x-x- ação - C.A TUPI _� oriiu- 'l..!indo, assim, "<l1'eS in-
garrar a bola, mas deixou menos ofensivo, pois ape- Livraria CISÃO LUIZ" lho de todos os gaspa:;_·cn"" 'I

r:�ntivc', ao'"
� ., �'-'!'>tjca1"�

que esta lbe escapasse das nas um tento, quando mais Defronte à Igreja Matriz e hoje lidimo representa!. ,�:21
tes,

mãos, sofrendo forte disten- a,cessível se tornou a meta Artigos de Escritório, Reli- do nósso, futebol. Intelig€.n- Ai está) ,'. 7·'" traçada,
são no polegar direito. Vi- dos ga§parenses, já que o giosos e liJscolares ci� �equint!}da, .

espi:tito li-I �"1 ,!TI!),.neira 11'1 �.-1' ta �omocente tentou desviar a pelo- arqueiro Odilon não conse- Papelaria em geral namlCO e empreendedor) e,'
-

-'�10S fazer,. ::rÍl] do.
ta para fora da área; esta, guia firmar a bola, em con- Completo sortimento de Li- resoluto em suas decis

-

--';3, I ,'� :""ortista Carhto Fontes,
porém, bateu em Gilberto e sequência da contusão sofri� vros Fisca'is e .Escolares C_arlito v�m, desde � fUhd�-1 que l].�je 0'f)'7,l:!- �e um 1�"Q'f) e,
sobrou para Otávio, que no- da. Preços inferiores aos das ci- çao do nosso querIdo alVl- m"rn'!]') "'''''celto entrA :-:.�s-
vamente a mandou par� o 'Em volume de jogo a re-

I

dades circunvizinhas verde, fazendo parte da sua ISo" e-'''y,,-'·'· "�H'S e defv�,,,,·tis-
barbante, enqu,anto OdIlon presentação local igualou-se -x-x-x-x-x-x-x- diretoria e não deixando tas em geral. ,

se contorcia de d'ôr com o du'vida quanto á sua real E para finalizar, temos a
dedo deslocado. - A'T E N ç A- O "

capacidade administrativa. dizer ainda que Carlito, a-

Prosseguiu o "match"
o ... a

Como todo clube pequeno ou pesar do muito' que já fez
com incontjdo desânimo dos ' grande o nósso "bu'gre1> pelo nosso esporte, contin'l�Para a confecção de seu por preço bem barato.
rapazes do rrupí, que agora também não fugiu á régra a ser incompreendido por
temiam por uma derrota de- " e por várias vezes sérias muit.a q:ente, na�;, Gen; 0" �.,

A terno procure o Alfaiate Rua CeI. Arist. Ramos - '

,

sastrosa. pesar do esfor- crises andaram tolhendo seu reI' fazer lizonJ3..:;; ;" sem em-

ço- desesperado dos homens caminhv, ameaçando mes- bargo, podemo,:, C"!�2r �om a·

da retaguarda, volt ...... , "Car- JOSE' BERNZ, que executa edificio Beckel'.
mo a sua sobrevivência.. sinceridade que nos é pecu-

los Renaux a marco '''TI- . E foi nessas ocasiões, liar: Carlito Fonttes é um
serviço garantid<1' e rápidodo-se de outra inaecisão de quando os falsos-esportistas desportista na verdadeiraBem no coração da cidade !Odilon. se escondiam, que se poude acepção da pálavra.

/
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CADA SEMANA UM FRUTAS X BELEZA
,

'CONSÊLHO Para os dentes:
Modo práico

. de cortar Esmague alguns moran-
• bolo para ser recheado - gos na escôva de dentes e

'Toma-se um barbante escove-os, assim como ás
bem resistente, coloca-se em gengivas: é um excelente
volta do bolo na altura Que meio de clarear os dentes e

SF�.' '} CC--lPRAS :N,'
�.

-=_� .3ACIONAL VENDA DE �
�

se deseje cortar, acerta-se fortificar as gengivas.
para que fique unifórme e Parta os olhos :

da-se uma laçada. Pucha-se
.

Uma ou duas gotas de li
o barbante até fazer um nó mão em cada olho, pela ma-

e está cortado o bolo. nhã, são ótimas para con-
- - - servar �. vista e dar magní-

UMA RECEITA PARA fico brilho ao olhar. Por
VOCÊ mais extraordinário. que

SEMPRE .. Bombocados de cocos pareça quase não arde.
Ingredientes : CONTRA a cutis amarela-

1 coco,. (ralado) da :

Agua do coco Con tra á. pele e o branco
J (;olh.o,. .ze manteiga dos olhos amarelados 1')01'
OL� gêmas um fígado deficiente, tomar

I
1/2 quilo de açúcar tôdas as manhãs em jejum..
Junta-se tudo e mistura- um copo pequeno de suco de

se bem. Põem-se em formi- cenouras.

nhas untadas com manteiga USO EXTERNO - Suco-
e leva-se ao forno quente. de cenouras aplicado no ros-

to. Deixa-ao até secar e se

retira depois de meia hora.
E' magnifico para restituir
vitalidade às epidermes que
começam a se preguear.

VOZ,DE GASPAR
Semanário

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

combina: .

A ri ireeã ,. na":'" !"<' '_'.' . "�O", .

�,(I. l" lU I _' _'ÍJ ,,1; ,(.; . ./ :'.J
�

:lOn?ab'il1�dad(J '::,' ?n'/',(�B� .

tos emiiulos (}L' artuto , (t::

sinados ou rob ps-e'U�tô.nio;1/) ..

O'i-igi'1ai:: mesmo não pu-
b1icad":, -,ão serão de-

, ,

.s. -��tilJ:!.

GA_MBA, VAII..JA:
TI & Cia, Ltda

Caixa Postal, 39
Rua São Pedro

GASPAR -. SANTA
CATARINA

L AJE:;:C_-,- .�}E ]}lóVEIS
e

ARTEFATOS DE MA-
DEIRÀ ,

AGENTES REVENDE
DORES'
dos

afamados Moveis "CIMO"
e de outras procedências
-X-X-X-X-X-X-'x-

ALFAIATARIA
GASPARENS'
de·

--,

'tfi,: '01_do Dúchêa

x-

.'r '_,' '_o .-.}t.,"

'.':' i ··"r,·' "n r1 rn íd S- ,'"JrlCc. oe 1. eci os e � acos

de Algodão

ET:.i',: r-: -:C',: "Tangará'1
Rua Nercu Ramos

<?raspar - Sta. Catarina
-x--x-x-x-x-x-x-

c JULIO sr M

Atencão ..
,

Atencão ..
,

vALE t. PENA IR A P�.l ---MENAU PARA FAZER

INVERNO DA

asa
ONDE o BARATO E' UM

HA' AS ULTIMA_S NOVI DADES

Rua 15 de Novembro, 505 - B

Telegrama: "BIRGUER "
-

Cantinho

Banco Indústria e

de Santa Catari
- Matriz: ITAJ

Fundado em 23 de Fevere
Endereço Telegráfico:

Capital .

ndo de reserva .

.�
r

.000,00
0.000,00

Que'ijos e 111amieiqa, marca
CARMEN -- Cola a Fr1:o -

necessário. para madeira - Composto
- - - de Caseina para pinturas

PENSAMENTOS em geral, marca LACTI-
Quem promete demasia- CaL

do,
.

inspira desconfiança., Caixa Postal n. 30 - End,
Hor-ácio Tel.: LACTJCOL - Rua

(Fundada em 1926) Tu pódes pagar à tua Dr. Nereu Ramos - Gaspar
Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES PIRES mãe o leite que éla te deu Estado- de Sta. Catarina

Grande variedade de remédios e drogas - Avia Re-] numa xícara; jamais, po- -x-x-x--x--x-x-x-
--o ceitas com pro ntidão e cuidado -- rém poderás pagar aquêle

. /

Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar que éla te deu do seu sêio. -x�x-x-x-x-x-x-

Ajorismo Dimamarquê»

A MAJOR E MAIS COMPLETA DA' CIDADE
Acaba de receber .(ji'u,rdr el variado sortimenio de roupas e tecidos de inverno

.

em geral
AS ULTIMAS NOVID.A DES DA CONSAGRADA MARCA DE CHAPE'US

RMENZONI
. (U'nico Revendedor Nesta Praça)

Completo Soriim ento De Material Esportivo.
.

. '(BOLSAS, CHUTEIRAS, MEIAS ETC.)
Empregue bem o seu dinheiro, comprando na CASA JULIO SCHRAMM, A Li

der Do Comércio Gasparens e

.000,00

( G2. \) f7. 254,00
A� 'ENClk NAS P'RINCIPAIS PRAÇAS DO
EI rrADO � -: S)�.j(rA CATARINA, NO RIO

\ DE JANEIRO E CURITIBA
\ Taxas de Depósitos

D
'

it
' .

t 2 C/oeposl os a VIS ,a . . . . . . . . . . . . . . . . . !(

Depósitos Limitados'
Limite de Cr$ 500.000,00 . . . . . . . . .. 4%
Limite de Cr$ 200.000,00 .. ,i••••• , 4,1/2%
Decôeiio« Populares
Y3rnil',_, de ('1y.<:!' 10[\ 0,.0" 00 5010• ..Ij.;o.�.-_·.9�'" ,._,�? ..l',J'-J'�.,-;,-!,�fi,�, '". li

i,c:��-ir�d�'" livre ')"

. � ...... u ... _ ç_,l.' _GIl'lV ;. J _ .... j

Derô3itos a prazo lixo ,

P�)razo mínime :1e 6 meses 5,1/2%
Prazo mínimo d(2 12 meses . . . . . . .. 6%
Depósitos de aviso prévio
Aviso de 60 dias. . . . . . . . . . . . . . . .. 4%
Aviso de 90 dias.................. 4,1/20/.
Aviso de 120 dias . . . . . . . . .. 5%
- CAPITALIZAÇAO SEMESTRAL

Abra uma conta no 'IINCO" e pague com cheque

Farmácia Santa Cruz

Devo apertar as mãos dá
pessoa que. me é apresenta- -x-x-x.;:,,_x-x-x-x
da.

A

Quando u,in ho�em 14e CASA . Pi\uto .

for apresen_tado, nao e.stel�'- WET..TMU1-'H T/td'da a sua mao, Apenas incli- Ji_J.. D a .

. 11e um pouco a cabeça e sor

ria, dizendo: "Como está o

senhor 7"
Sem dúvida, se êle lhe es

tender a mão, como alguns
homens fazem, então lhe d_a
rá a mão. N-" �,..er; nesse

caso, � ta grosseria, embo
ra reconheça que 'êle não é

correto, estendendo-lhe a

mão. (Aqui temos um exem

plo de boas maneiras contra -X-X-X-X-X-.x--x--
boa etiqueta). '

L A C T I C O L

Quando f'ôr apresentada a

uma mulher, entretanto,
especialmente se já são co

nhecidas de nome, parece
mais cordial apertarem-se
as mãos, embora não seja

PERGUNTANDO E
RESPONDENDO

-x-x-x-x-�x-x-x

OFICINA DE ARTEFA
TOS DE COBRE

- !

Fabricação de alambiquee,
.

tanques etc.

Consertos Em Geral
Serviço perfeito e garantido
·HERBERT vVEliMUTH

Rua São Paulo, sln.
Gaspar -,-- S. C.

--X-X-.x-x--x-",x-x-

Feminino
organizado por EDITH

Rua Dr. Nereu Ramos -n.
Caixa Postal, 2 Telefone, 14
Gaspar - Sta. Catarina

Fazendas - Louças - Ferra
gens - Ar�n,.. os ..:_ Se
oO"S e MolhJ:a,os -_ EX1)o'!"",< -

iação de Cereais e AguíJN-
dente - Serraria r; alinha
mentos - Reoenâceorcs
da Standard Oil Compasu;

FABRICA DE LACTICÍ
NIOS, de

ALBERTO FRITSCHE

Café Beduschi
Uma 'tradição na Inâ.úetria
de cajé eempre bom e puro

-x-

Aguardente de Cana :

VOVô e APERITIVO
Satisfaz o mais exigente

entendedor
Fabricante:

ADO BEDUSCHI
Rua/Sao iulo - Gaspar -

Santa Catarina.
-x-x-x-x-x-x--x- ..

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



J

Il'JDTj'STRIA DE LINHAS ISoe Cult R I PELA - SOCIEDADE
LEq_,P9LDO SCHMALZS.A.' ÂI or d °I Ad.atade18docorr�nte. almente reside em Florianó-

uASPAR - _ SANTA CATARINA
V a a 5.a feira p. passada, fOI su- polis e é alto funcionário do

mamente gratta aos inu- Banco Inco, desfruta de mui
meráveís amigos do sr. Pau- tas relações de amizade, in-

A Diretoria tem o prazer
lo Grossenbacher, competen- clusive em Gaspar, motivo

de convidar os srs. socios e I te e honrado Fiscal de Fa- por que há de receber efu

su�s exma.s. famílias para o i zenda, co� exerci.cio em I �iv�s feliciteções, às quais
Bailo Junino que esta Soei- Gaspar. E que registrou o j' ·n"?:I'}OS smeer .... ú:;.<üte as

edade fará realizar em a seu aniversário natalício. as nossoas,

noitte de 27 do corrente
.

'As muitas e calorosas - Tambem a 25 ocorre

nos salões do Cine União, I mal1_ifestaç?8S
de estima que.

o a�iverp,:\·,;� ?;O nosso cnn
com inicio às 21 horas. recebeu és-se digno eidadâo �"':'. ;�,nt;G 0.

•• .lbano Pereira

Pelo comparecimento, an-I espontânea e prazerosamen-:
da Costa, uígn? Fiscal de

teeipadamente agradece. t te! embora atrasados, nos Fa,.zend� em Ibirama.

G"aspar, 17 de Julho de I associamos, le.vando-lhe. .9.- n'.
Ao PIleca,

..co�.o .,é ?onhe-
1950. pertado abraço e os para- I \...l�O

.

nas roddl, esportivas e

-X-X-X-X-' -x-I be?;:; da nossa constante a- pelOs"se�s amigos, levamos

R
·

-1
mizade.

um cordial abraço de para-

egístt 'VI D' 19
A bens

, la, ôontem, fez anosa' ..

Edital n.o 1.[ exma. sra. d. Elza Vanzui -OA NASCIMENTO
10.6.53) ta, muito digna espôsa do sr.

Faço sab€ eten- Arnoldo Vanzuita, pessôa
O lar do sr. Martinho E-

dem casar-se .0 do amplamente conceituada.
berhardt e de sua exma, es-

Rosário e A Feli- Apresentamos-lhe respeito-
pôsa d. Olga acha-se enri-

LJc. _ _:: _

QoH·
J rais sós parabens. quecído com o .nascimento

dêste Estadl liados T 'h
de um robusto garoto, verí-

w.
- ranscorre oje o aniver- ficado dia 8 'ultimo.

e reside..ni:.Do dado, sario da graciosa menina

Êlt,operáric m 25 Claudete, filhinhado sr. Leo-
Nossos votos de felicida-

de fevereiro
.

filho poldo Wehmuth, Delegado de
de ao bebê e aos feliezs pa-

.

d J 'd PI' páis.
e ose o � �e, d. o ícia dêste município, e de

_ 1 [\T .

Matilde do R d, do- -S11a exma. espôsa,. da. Berta I ',' El�� �AC"E
méstica, de se- Wehmuth. Civil e, re igíosamnte, ca-

tembro to 'a de A Claudete . e sem' paizi- 80'..:·<;e �ia.13 nésta cidade o

Manoel Feh, d. A- nhos, muita felicidade. e�tlmaQo Jovem Arno Cor-

mélia Flor _ Amanhã fará ano .,." rea, chefe do Posto Fiscal

gentil senhorinha Nair Sil Gaspar,e agente da Cia.

.

dileta filha do sr. Alfrs :la Capitalização,
Nicolau da Silva e

- .:iíne _

srta. Edwig Sch-
em Poço Grande. No, .sos I r1:h<d.l1, gentil filha do sr.

sinceros parabe"'.,., Àr!101do Sehramm -e de"'tl.

._. Em 25 .e jundo 5.a-· Catarina Schramm.
feira. �\l1:'óxiIP., o sr. Égon VOZ DE

.

GASPAR leva

Olinger v.;, passar a s .a da- aos noivos sincéros votos de
ta natalícia. Egon, que atu- felicidade.

4.a Página
���i&tmi1lWM.!il�W#\

,

lI!Irj!iDI
INDÚSTRiA DE LINHAS LEOPOLDO SCHMALZ S. A

_
IIU" �. Nmu RAMOS SIN.· • GASPAR � STA. ÇATA�INA

Linlia» para bordar.z:" Cerzir - Retroz de alqodão _.
Linha para costura e fitilho - Marca: Ct RCULO

MANOEL LINHARES
Armazém de secos e molhados." Conservas,
Louças e Ferragens. - Preços razoáveis -
- Rua CeI. .Aris tiliano Ramos -

Café e. Bar, "União"

Chocolates, Doces, Sorvetes, etc.

Bebidas nacionais e estrangeiras

Ponto de Onibus
ATENDE COM SOLICITUDE E PRESTEZA

Higiene absoluta
O ponto elegante da cidade

Rua CeI. Aristiliano Ramos GASPAR

ALaIS T. bCHIVli;:
.
Venda e Consertos de Rádios

Acaba de receber Motores a gasolina para
fornecimento de luz

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEFUNKEN"

Bicicletas da Conceituada Marca "Goerieke" (alemã)
Preços desde Cr$ 2.300,00

Rua CeL Aristíliano Ramos - Edifício Alfredo
GASPAR STA. CATARINA

, "

pARA AS FESTAS JUNINAS
OS FOGOS DA AFAMADA -MARCA

"ADRIANINO"
Rojões de vara. Foguetes: tiro canhão, morteiro·
e assobio. Fogos de lágrimas, bombas e buscapés

_ U'niéo .depositário nesta praça:
MA'RIO VANZUITA

Rua CeI. Aristiliano Ramos - GASPAR
Engarrafador e distribuidor da apreciada

aguardente "5 CANAS"

����������������.®�-0�!���

PAULI T
alfaiat

Rua 1:,Blumenau

eu
,

CONVITE

Edital n.o
11.6.53)
Faço sabei qu . preten

dem casar-se: José Mondini
e Mafalda Mondini, soltei
ros, naturais dêste Estado,
domiciliados e residentes
em Garuba, dêste munici
pio. Êle, lavrador, nascido
em 2 de abril de 1925, filho
de Lourenço Mondini e de d.
Luíza de Borba Mondini. E
la, doméstica, nascida em

9 de março de 1934, filha
de Giacomó Mondini e de d.

Leopolda Chiminelli Mondi-

Afim de podermos orga- ou caixa postal TI.O 9 - o

nizar a contento a nossa sec- cupom abaixo.
ção social, no que se refere Outrossim, queiram co
aos aniversários, solicita- municar-nos quaisquer ou
mos' preencher e enviar á re tras ocorrências na família,
dação de VOZ DE GASPiAR tais como nascimentos casa

- Rua Aristiliano Ramos, mantos, batizados, �tc, o

edífící J
.

B d l'
eul lCIO oamm e tuscm ; I que tudo :- _- { adecemos,

ni.

Edital n.o 1.517 (de II NOME

12.,6.53) -N
...

...,om
....

e"""""do
...

s""'p.",a
...

iS-(
....

S""õ
...

q

....

ua

...

n-do-fô""'r""'s
...

o

...

lt""eir"""o"")
............_""""""""""-mr-m==-

Faço saber que preten-
dem casar-se: Lino Seh
ramm e Verônica Hostert,
solteiros, naturais dêste Es
tado. Êle, lavrador, domici-
liado e residente em ·Poço ."......,.."._".. ...._""""""""""'_""'H""''''''''''''''"'��··,&'_''''''''''.�''''••'''..,._'''''''''''''"�__-'''=

Grande, �dêst� municipio,
.

nàscido em 17 de junho de

1�23, filho de Augusto Sch
ra,mm e de d. Matilde Sch-
ramm. Ela, doméstica, do- M

.

miciliada e residente em � RESIDENCI1\

�e��!?;� d:S���,e�h: �: 11.;_---_
.......

"""''''''!@
....

M

....

''''

....

'''

...

,ii1--*
....

l-'''''�.....--_""'.-�::-�-=l
Henrique Hostert e de d. INDU'STRIA CERAMICA

Agnes Hostert. _

DE
.

Se alguém Bouber de aI- SYLVIO Jo.ÃO ZIMMERMANN

gum impedimento, oponha-o Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel. nr. 11
-

na forma da lei. Caixa Postal, 32 -

Ed1nundo -aos Santos, Ofiei:. GASPAR STA. CATARINA

aI do Registro Civil de Ga,s- TELHAS FRANCEZAS, COLO;NIAL PAULISTA,
pai'.

' COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

--x--x-x-x-x-x-x- CUMIEIRA
GASPARENSE! Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e

Ajude a construir o pré- tijolos curvos para poços
dio da Sociedade Alvorada! FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM
-x-x-x-x-x--x-x- RAPIDEZ

�

1_

Nome do marido (quando fôr casada) I
------------------------=-------------.���

Data do nascírnento (ao maior de 18 anos, racultnrd
- o:r:.üür::J "'J1(O)

,

Estado civil

Profissão
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