
Direção: HÉLIO FONTES
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Domingo p. passado, pe-! nal de Trânsito. Ademais, é
la madrugada, um automó-] de notar que em veículos
vel COL placa de Blumenau pesados menos se justificam
e de marca "Austín", que buzinas de som muito forte,
procedia dA Itajaí, em 10u- visto que não têm veloeida
ca disparada, ao fazer a pe·· de para ultrapassar os mais
rígosa curva sita logo á ,en-Ileves. ,

trada do perírnettro urbano, Para a irregularidade Em sessão extraordiná- conforma. A, petição em }),-

derrapou e, perdendo o con .. chamamos, pois, a atenção
com ,

ria, reuniu-se, terça-feira preço foi enviada á Comis-
trôle da direção, precinitou- do sr. Delegado de Polícia, destit OSL'O' o, com última, a Câmara Munici- são de Legislação e Justiça

, A � . Ia Matriz, ao' 1 1Gil id
. �

.se espetacularment« Dela que também é chefe do do pa c e -aspar, ,cOm a pre-

I
para a e eVl, a apreC]êl�a,O,- � religiosa. e- d 1 1 Plens

.'

barranca marginal ao rio trânsito público, confiando '1< sença dos seguintes verea- evenc o vo tal' ao enarro

It
' ,

nas'
.. lube Musi- dores: S1'S. Afonso Hostin, na reunião extraordináriaajar. 1. suas necessanas provi-

P '1 dências Dr. Abelardo Vianna, Ar- marcada para o dia 3 de Ju-ar mI, agre ou feliz aca-
. c'••

80 '1 _ __"§'4;W.gi_ *EN b•.,. noldo Kraus, Carlos B. 'Fon lho próximo., o V8lCU o nao mergulhou -N.OSSA.
. SENHO- ne. R' d G b M N- 1 ] Ordem elono rio, e saíram ilesos os o COA

tes e leal' o am a, 1, a 1. ao ravenuo ,i

DE FArrIMA Cecília,. da ausência do sr. Presidente, Difl, o vereador Carlos B,seus dois ocupantes. Ta
.

�
lIIf <:lt l\/f

b'
ln", m,ISSa

I
assumiu a presidência da, Fontes) fe_z uso da palavraem os da110.3 materia' can __

A _i1liI!!!ià-, ÍIII.A.-�Z",,!!e�s.��� Mesa o vereador. Afonso I para lJ.)l'0POl' que fosse desig-ram de pouca mont , !w·' do noticia do diário - �
do-se o C8ITO, com a N

-

O" d -:1
J Hostin, na qualidade de nada, pelo st,,'Presidente da

� I A
'

, e Blume- ,8 !. vice-presidente. Casa, uma comissão da Câ-de populares, pela balsâ que deve
'

chegar àquela
.

s- __ff�:r.....Junina ,no.
'_ j mara, com o fim .especial de.- a�tolfl 20 Incal. d "Ih' 1- d
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C
no e' JU o vin s� ao ? \jme. mao, promo AI):·ovada. a ,ata da 5ess�0 proceder uma síndicâ eiaonvém ponderar que milag sa im dóm vida pela SOCIedade ALVO- anterior, fOI lido o expedi- em tôrno da data 'de funda-�ã�nr: ?f.único aciden- de N. ). de F'átl\. "n. RADA. ente, do qual constaram vá- ção ele Gaspar, devendo pa-te la a � verificado em con- De -Jl'Imenau Nos SR' d tusí

.

'f" d
. �

'LJ .u L. . . ,'sa e- ,__ eln,a gran., e, en �s.iasm.o rIOS o ICIO.S e comumcaçao ra tanto, precisar, na medi-(H('õe� idênticas com outros 11 . ':»:
.
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"""I'f)I�'Óc,.!J,,751
.- ,J n:..ora Ira a norranopo IS, nas roaas;�oçIlllS da cidade, e agrade9ml�ntQ"i,.telegr;;tma da_çl.9120Ssh� pn:ea::e-tlquepassando, portanto, em Gas ' P f' ,':+- • • ,.

T� ,_'! .

lA ú"l'
.

� , J. ao sr. re e.:u.O ClT1T�11-!�J pal"G_l;.:�q_ll'l �leJ'am os pl'1:11el-LI" "',>1(',>'
,

ou r'1':n'uoen-, par e o fará no mesmo dia tv",?O r:r:.ofundo amor que l.ele L�·· 1íét; um exemplar ros coloníadores ou se fIXOU

:;;;, 1�'0 _���.•� :�.:)� a rC1')(:'ti- da 'lua chegada em,Blume- ela l�splra como nossa Mãet_d:: lV.Le?Sage� _do Gov�rn�-, o seU 'primeiro 'habitante.
ykl,: q '�í c.;J; -: ��..�.,��J;:; evellt?s -nau." '" N

' •

elo �etl.
-

:
'., " j:dor Inn�� Born?au�en a

I
"

Ap-ro�ada a proposição, o:?:._'��,_l_,c 1.1:� ,ma advertell
i. O.; I;Hculo;:, catol:cos des- Sed:_benvll1?a �esta t�r-I AssembleIa Leg�slabva; e- sr. -Presidente convidou pa- _

�l��t��.;;) a,j ,,�t'H-19des c)mpe-l_�a: d�:le s: . mOVl1ne�tam r� d� �a? :r��lga(:a C0l?-YIC- i x�n:pt�re?,_da .��I.Orçamep- ra.' coinporen:1- a_ ,comissão :o�-,{
Jl u_,:�;

- 'Ü 1� devem� para �.;a� a que
n
�qln a recepçaQ �e ��o H;hgwba, .? Ram?,a �S�'l tana do'mUl11C1IHO, de 9-as- vereadores Dl' ..Abelardo v..i �

pn"y.",X'_,no�7o deB�stre, tal- ,a das ID__,a,lS ?elas, tl'lbutan··, nLora NossÇ!, e abençoaI to� i Pª,l' para _o .corrente anol e, ann:f Carlos B. -l�onte&'-�;'e
vP� e'�t;:1o (1,e trágIcas conse dedo-se a VH'ge:na� home-I.dos os gasparense,.m8smooa-rfinahnel).te, . .um::tequerimen Rodolfo Guenther� Corfto-ê� ..

queJ;lc1,aG. ,nro7idenciar a nagens calorosas e reveren .. j q�el€lS-que não vos-Ínv-ocam.:' to da Usina â� A,çucar Ade- te último não estiy,es&e.'.p-Í',e,.":_'___constrw'ao na. 11m m '1, li .
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(Jqu: ,�;;�� �.:;�jtj�:�·�n�����i����t�bu �tas .nchcavl\la,s,de pt". -,'. ": .•
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. t��l�n�1!eve 9 lan:ça:nel1�o do Em �e.gUlda o s1".- vel'eadOl'

rJgo.
"'n Al�ha.-s.e e��r� n03:0 'r�Ye-1 c�mprlm�ntos e

. .Ih: ,deseJa 1;:I�l:'PO�t�� s�bl'e I�du��.r:as ..e Dr.-Ahelai"do Vianl1� r�.quf�
D d 1 t r..-na.isslmo II el FI anClSCO Bu1cer.amente :feh.z -e pro10n-,' PJ: ofIssQ,e� d�. r efeI Ida in -

l'eü Clue fosse constad.\..) emes,� e a gum ,emo('
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�
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. aVIer, ,.1, ., que"duran- ga a permanencla em Gas-i,ma em.', l'"p •. d2.000,OQ, com a't'a UI"l '"otu' c1e-lo'll"O:'l'l)'e}.)ver1Hca,.-<:;e 11m 'a uso nesta .

1 V I v \

.

cid2i!C C::uni,nhões que tran.':; �e anos, com o maior desvê- pal�. o qual a l'equeren�e l1â-ü se· aparecimento elo jornal:
pOrhry'f .nÜd�i:ras adapta� �ü; di,�'i�iu .os-desti�os da �a k4,..,.......".......nn;;;e..... ii

, . _ ',.

.

','VOf ,DE � ?A�P�U1;) qu.e
ram �)uzmar.t de som horr5:- ,roq�Ha l_ocal, de Sao PedIo

NA..
· ._. '"

--. ' �.� ec,:ta nes,ta C1.dade� S<?.p a

velmente estridente, autên- Aposto.lo.
'�' . . !

O 9SS,Q' _pareCl'mento. elll'eçao dossl's';,,<?a-dos---B.
Uco berro infe:rn�J� capáz de "A,.atuaçao de freI. ��VI-I A

A p:'õpósito da fundação I �OTICIA,. c�e Jo.inville, dos .Fontes e Dl'. Heno B. Fon
fazer estremecer as pedras, �:r fOI realmente magl1l.tlCa, deste jornal, honraram-11Gs, üustl'ados Jornahstas Hono- tes, ao mesm,o tempo (m�,_, ..

O pior é que algúns ,il1otol'i;� tendo S. Revma., �ntre ou- eom elogiosos c0111entário81 rato Tõn1elli11:' Arí Macha:' so�i?itou fosse-,.::::.,. dUI;avaút�, "�.-,
ta.s deleitam�se en1

.

faze!' �ras ob�'as, ,cOI;s:rl�ldo �,�1.m aos. nossas ilu�tl'e confrei-j eto e César A, de" Carvalho ut�hzadQ íJ rI?el1C101�adoyel'1"
funcionar as tais buzinas à nlo. conIort8;v�! salao CI_I�t?� l'as AT VORAl),A, de Flo-_i e Roberto Hélio Ramos AI- OdlCO pai'a a p�bhc�sao. clt'
noite, quando é inteiranien-- ReI e o�predIO do ,ColeglO rionópolis, e CtDADE DE I vim,' l'espectivamente,' que -todos os atos de Legnilatlvo.
te dispensável o uso de sinal das Irmas. BhUMENAU, dirigidos, I fizeram l�efel'êÍ1cias à VOZ A proposição' do iltlst.re l'.e--'

ac;ist!cO" E, para l1:_::ürw am Aqui sempre fÔl'a e�tima res�)ectiVa1:1el.1te, peJo� jOl'-'I' DE G.ASP.�R. . -'o presentante do PSD me1'€- ,

phtune do som, 8stao 0:3 l'f_;', do pelos seus paroqmanos, nahstas CasSlo Medelros e -- A Gamara MUl1lClpal ceu a aprovação unanluie:.,
" feridos aparelhos instalados '?;raças à solicitude demons- Achilles Balsini.

I
de Gá;:;par, em sessão de 23 da Casa, tendo o veí:eadQl'� :_

'na parte externa dos veí- ;.rada no seu santo apostola- Somo-lhes imensamentt: do cOl'rente, por proposta do Carlos B. Fontes agl'adéêi:_t,
cuIos, ger'almente. sôbre 2, do. gratos pela generosa defe-I nobre vereador dl', Abelal'- do, enl nome do jornal, a

cabine.
'

A êsse virtuoso e ilustre rência. _ do Vianna, aprovou un�ni,· deferência do -f3eti colega.:,
Ora, o emprêgo de buzil1-[ 3acerdote, que veio fazer o -, Tambem agradecemoa mnte Úm voto de aplau�o COlTtO 1 in ,ém mais quises-

estride_nte) que possa cau 'lermão da missa solene de aos colegas LUME., de Blu- por .motivo do apu1'ecimel'1- se faf a pa:lãvra, o st.
sal' susto aos pedestres, {: São Pedro, VOZ DE GAS- menau, DI:A'RIO DA TAR- to desta folha, o que muito Pre:n ent declarou' encer,·
proibido pelo Código Nado- PAR apresenta respeitosos DE, de Florianópolis, e A nos penhora.

-

rada a sessão.
'

j àt r e os grandiosos' fes-
teje nr ã Pedro Após,tolo
Festeiros: Exma. Sra. Luiza I Pamploria. Srta. Astrid Sch- Srta. Dgmar. Schramm e Após a Santa Missa, rei-j lhantados .pela Banda de
B. Mondíni e Sr, Rodolfo, ramm..e Sr. Genésio Lins; Sr. Arnoldo Krauss. nício dos festejos popu�ares lV!.úsica do "Clube Musical

'. 1 Pro .ram» : Dia- 27 - com: Churrascada, caie, be� Sao Pedro.

FATõs&wEêõMENiAR.ios@"w
mlh

-I J:� -.8. .�:�tapo�����!� ���1�: ��d!e��l, ������s�j;�� Ás 19 hoas terá lugar a

às � Logo após a de avião, cavalinhos, etc... I cerimônia da entrega ,das
Nov '- , continuação Bem sortido bazar com I velas aos festeiros, em cujo
elos fe� pulares, lir:díssimos e

, valio�os Pl'�-I �to sel�ão qu.e�n:ados belos
p;r H _ Dias ela mlOS, Os festejOs serao abn- fogos (te artlf�élo.

s Missasàs' I ,_.-, 11111'

S. Ás 8,30 ho
issã clt

III e

�\ll [íN J (_� J PA__L
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2.a Página, 27-6-1953VOZ DE GASPAR
•

ALFAIATARIA
GASPARENSE
'de _

Fernando Duohêne CADA SElVlANA UM primeniar primeiro ?
(A mais antiga da cidade) CONSELHO' Se é um cavalheiro, êle de
Confecção caprichada de Para que os morangos fi- verá esperar que você o cum

Ternos sob medida quem limpos - Deixam-se primente primeiro, um si-
Preços convidativos os morangos durante alguns nal, de sua parte, de que de-
Rua Gasparinho, sln.o minutos em água, àqual se seja reconhecê-lo. Se é uma

=: GASPAR - S. ,C. 'tenha juntado um pouqui- mulher, aquela que primei
-:--x-x-x...-x-x':'_x-x- nho de vinagre. Além de fi- to percebe a outra é quem

GAMBA VAI�A� carem ?em limpos, os mo- deve saudar.
. '"

TI & Ci. L d rango ficam com um aspec- O melhor cumprimento e
, la. t a toagradável. "Bom dia" ou "Boa tarde"

Caixa Postal, 39 UMA RECEITA PARA ou "Boa noite"; ou, para
Rua São Pedro VOCít alguém de que é muito inti-

GASPAR - SANTA Ling'ua ao Trivial ma: "Olá", que é menos so-

CATARINA Leve a cozinhar uma lín- Iene .

gua em água com sal, um I Não pare para longas pa
pouco de vinho, tempêros lestras na rua. E, quando
verdes, cebola e um ou dois se detiver, evite rir alto ou

- cravos. Deixe cozinhar até faer qualquer demonstração
ficar mole, mas não demais. exagerada. Esta regra, sem

�- Retire a língua quando es- dúvidà, serve para qualquer
tiver cozida, sove-a um pou lugar público.
co com as costas de uma fa- Sua conduta deve ser sem

)'! ca e retire-lhe a pele grossa pre discreta, digna e corre

.ts que a cobre. Tirada a pele, ta, e só assim você será con

- corte a lingua em fatias siderada "distinta".
grossas. Faça à parte um

' PENSAMENTOS
, � môlho com gordura, cebola O amor é como a febre:

FABRI��O�F A-,
em rodelas, tomates, pimen- nasce e se extingue ��m que

ALBERTO F ta - do - reino, pimenta a vontade em nf�da influa,
Queijos e ]I,!./" "ca

verde e temperos, e quando Stenãnol

CARMEN -io estiver fervendo, junte-lhe A vaidade perde mais mu

para madeira to as fatias de língua, deixan- lheres do que o amor -
,

de Caseina pa1 'as
do-se no fogo por mais al- Mme;, Du s?!!��nd "'I

em" geral, ma gum tempo para que o mô'

C lho 'engrosae e a língua to- ,!,UDIO BEJUSCHI
End. TeI.: "TEXTIL" - Caixa Postal End. me � seu gôsto. Sirva "'::llD rgião Dentista

dio da Sociedade Alvorada! Sta. Catarina TeL: LACTIC _ Rua pure de batatas.
,

I ,rIu o Esmerado e Ga-
-X-X-X-X--X-X-x- -X-X-X-X-X-X-X- Dr. Nereu �,amos _ �aspar,UMA PERGUN�A LI UM,:.. rantido.

Estado de Sta, Catarina RESPOS d\ Preços Módicos
I
-x-x-x-x-x-x-x- Qua1",-_ enconir J urn C01'l "e- Consultório:

,

_'---"'_ cido na rI:!, em deve (�m Rua CeI. Arist. Rasmos
--o-o-o__"O-:-o-o-o--

TECELAGEM -x-x-.x-x-x-x-x-X-x-x-_X-,x-x-x-x-

"T A N G A R A'"
-

A t
-

'

Irmão« sanr:., & Cia. e n ç a o . .

Fábrica de Tecidos e Sacos I A· t
-

de Algodão I e n C a o .. ".
End. Teleqr.: HTangará'� "

Rua Nereu Ramos VALE A PENA IR A BL UMENAU PARA FAZER

Gaspar � Sta, Catarina �r'

-x=x�x=x�x�x-x- SUAS COMPRAS NA SEN SACIONAL VENDA DE

INDU'STRIA CERAMICA
DE '

SYLVIO J04�O ZIMMERMANN
, Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel. nr. 11 A MAIOR E MAIS COMPLETA DA CIDADE'
. Caixa, Postal, 32 Acabu de recebei' (/i'cu:de e variado sortimento de 'roupas e tecidos de inverno
GASPAR STA. CATARINA em. ge1'al
TELHAS FRANCEZAS, COtONIAL PAULISTA AS ULTIMAS NOVIDADES DA CONSAGRADA MARCA DE CHAPE'US

, COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS fARA
'

" R A M E N Z O N I )!

'CUMIEIRA (U'nico Revendedor Nesta Praça)
_Tijolos comuns:. tijolos perfurados de todos 08 tipos e Completo 'Sortim enio De Material Eeportioo.. ,

, tlJO}f.''' �\lrvos para poços (BOLSAS, CHLJTEIRAS, MEIAS ETC.)
PAZ ENTREGA, LOCAL DA OBRA, COM I Empregue bem o seu dinheiro, comprando na CASA JULIO SCHRAMM, A :Lí-

RAPIDEZ ' der do Comércio Gasparense.
'

---,-,.---------- -" -;-----".., flHUlIIIUmIlIU!!IUlllIl!umlUutnuIUIlUIIIU.tIIRIUIIUUllmummUHmmmmnl1t!IIIIIIIIUII!I., \UllmmnmlUlIIlIlIIlIUIlfUll

VOZ DE CiASPAl{ OFICINA DE ARTt�F."\-
Semanário TOS DE COBRE

Número avulso: Cr$' 1,00
Assinatura anual Cr$ 50,00
Anúncios por preços a

combinar.

j
Correspondência C. P. n.o ri Fabricação de alambiques,

tanques etc.

Consertos Em Geral
Serviço perfeito e garantido
HERBERT vVEHMUTH

Rua São Paulo, s]n.
A direção não aseume res-

_ Gaspar � S. c.
ponsabilido..de pelos concei- �-X�·,x�x=x�x-x=x
tos emitidos' em artigos as- _',x�x�x�'x-x-x-x
�nad08 ou sob pseudônimo. C f" B d h

fi

Originais, mesmo pão pu-' ,a_e .' e 11SC I
blíeados, não serão de-

,

volvidos.
.,_x-x-x-x-x-x-x-

Uma tradição na Indústría
de café. Sempre bom. e puro

-x

Aguardente de Cana:
VOVÔ e APERITIVo

Satisfaz o, mais exigente
entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI
, ,

CASA PAULO
WEIIMUTII Ltda.
Rua. Dr. Nereu Ramos s!n.
Caíxà Postal, 2 Telefone. '14
Gaspar - Sta. Catarina Rua São Paulo -' -asnar _

Fazetuiae - LOUÇfU5 _ Ferra-
Santa Catarina

g�n8 - Armarinho» __ Se- -x-x�x-�':;"'7:�':"!:;:!-'
\

coe e Molhados - gúllO?'-
toçâo de Cereais e Aquu». INDU'STRIA TEXTIL
dente - Serraria c aJinhil- GASPAR SiA
mento« - Ret'e1uledoi'es
da Standard Oil Company·'

'

-x-:-x-x-x-x'--x-x_

FábriCa de Tecidos
Felpudos

Toalhas de todos 'os tipos,
nas mais lindas padrona-x--:-x-x-,x---x-x-x-'

GA-SPÀRENSE!
i

Rua ���: José
Gaspar - C. Postal n.o 19 -

, Ajude a construir Q' pré-

I J ' )
-

ALOIS 'T. SCHMJTZ,
Venda e Consertos de Rádios
----

Acaba I:._
.. receber Motores a. Q'.asolina,para

, fot'neclmento de luz

Rádios das afamadas marcas uSEMP" e,

"TELEFUNKEN"
-���

Bicieldas da Conceituada Marca "Goerícke" (alemã),

Preços desde Cr$ 2,30000
-

,

Rua' CeI. Aristiliano Ramos ..._ Edifício Alfredo
GASPAR

'

STA, CATARINA

,/

PARA AS FESTAS JUNINAS
OS FOG05 DA AFAMADA MARCA

"ADRIANINO"
Roiõ.�8 de vara. Foguetes: tiro canhão morteiro
" a88obw.' Fogos de lágrimas, bomõa« � buscapés

,

'tT'nico depositário nesta praça:
:MJ\'RIO VANZUITA

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

aguardente "5 CANAS"

,--_--

FA'* IPI!!MS« 4 e-IhÜ1S\9!.W$•

Cantinho Feminino
Organizado por EDITH

FABRICA DE Me

e

ARTEFATOS'
DEI

AGENTES Rj
DO
dos

à_ "'1ª,dos Move
e de OUl/L ...� J,

-X-'x-x-x

LA

-x-x_,.;x�x-x-x-x-_

ONDE O RARATO E' UM FATO E SEMPRE

HA' AS ULTIMAS NOVI DADES.

Rua '15 de Novembro, 505 - BLUMENAU
Telegrama: '-'BIRGUER" - Fone 1:5-3-4

INVERNO DA

HELMUT BECKER
.t11"m.azem, de Secos e M0-

'

lhados, Louças, Alumínios e.
Ferragens

Casa Buerger
Entrega a domicílio

Rua CeI. Arist. Ramos, sin,
,

Gaspar '_ Sta. Catarina
-x-x-x-)t-X-,X-J(-
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..... -

feliz O· Tupi
DERROTADAS AS DUAS justificativa para atenua)"

EQUIPES DO ALVI-VER o insucesso da representar-ão
DE GASPARENSE POR do Tupí na tarde de 21 do
CONTAGEM ELEVADA corrente. Perderam porque

_ BOlA ARBITRAGEM E 'OTIMA RENDA os .adversários lhes foram

superiores e souberam ti
A t�rde de �omingo últi-I os adeptos do "i�dio'" tive- rar jnoveito da situação,

mo foi das ll;aIS ne Tas pa- ram a sua decepção grande- Serviu entretanto a li
ra o fute501, gasparense, mente aumen�ada com o �on çao de d�mingo pàra' alcr

serviço garantido e rápido Bem no coracão da cidade ! q�ando o TUPI,vlU-se mape- tundente revés da equipe tal' os dirigentes e jogado ..

1
"" ",'" ,., '�;';"'i'<."·l!�qi�·'�Í!'; I .,�

.

�

: la�elme�te batido pelo E,�. principal, a qual foi, impo-, res contra os erros já come-

iiiii!iiii-------_ii.amiiiiii iiiiiiiiiiiiiililill'a.liiiii Pa�sand.l� nas �l�as �ategorI- tent� para cOl;ter o .Impeto tidos e para as providências

Um POr I as '. aspn�tes e
.
tItula,res, do time local.' ran:be� aqu� [que se fazem necessárias' ��

. ,semana ��n�e� 2 e a 1, I espectiva- �a����:1à��i�e �an����:i���� ���i,���et;:�l�:, problemas
I guardião tupiense foi traí-, , ",

(Rep. de AL-VI-NBO) c dente de- do em três das cinco bolas: No meio �e tanto dl�S�-
Dando sequência a série trução da magnífica pr��� ,ecundário, ! que transpuzeram a sua bor, resto� aos 11:andata1'1-'

de reportagens iniciada na desportiva do glorioso Tupí. que teve sa a defi-II meta.
. QS do TUpI o cQns�lo de �lm

edição anterior dêste jor- Graças ao, seu espírito idea- ciencia r1 ro Odilon A verdade é que não há bom resultado financeiro..

nal, focalizaremos, hoje, a lista, jovial e infatigável ê- fMii

' já que a renda do, prélio foi

fi�ura de
_ Antôni� R 'Sch- le tem conquistado a simpa-

�
eompensadora: c-s, .. ..

mitz, outro esforçaao despor tia e reconhecimento dos es-
.

.

�6.187,OO d a q u a 1

tísta citadino, que se des- portistas gasparenses.
,. coube apenas ao clube gas-

taca dentre ("� 'h <. -:lartes do Quando as financas do parense Cr$. 2.170,0{), lí-

'futebol gaf �''''C''1. e, ' pelos I 'Jlube ficam sufocadis a
. quido.

serv.ços iJI'dS"S,JOS a essa mingua de recursos, Antô-
NF LóQUIO �UNES PIRES Como se vê, as despesas

boa causa, [nio é chamado para or,O'.,a'��- 'd'
-

A' Pe-
.da Liga continuam arrazan

c .; reme :os e drogas -
.

vIa.l.\i d s f":- a as d s <!'L:J.U fili
zar uma festa esnortiv., ou com prontidão e cuidado __

o a In nç o """ S' 1 1-

Há mais de um,a ?8z2_::a popular, com o produto da .. aça Getúlio Vargas _ Gaspar
ados.

de anos que AntOnIO vem qual a sociedade possa sa-
As arbitragens estiveram

t�abal�:.arr�lc pe' o desenvol- nar os. compl'o:11ÍSSOS mais IIIl11l1mllllllllllllllllllllllllllllBlII!IIlIIllilllll!!ml fóra da crítica. Tanto o ju-
vímento no nosso .esporte. r urger es.

. CAI MPI('�O NO ALÇAPÃO iz da preliminar como o da

Chamado que tem SIdo .sem-I
�

se mais critiea da e- :I

TO
principal se conduziram a

pre para ocupar os mais es a do "índio" Antô- CENTRAL contendo geral.
,

pínhosos cargos da dh- f ou com 'sua co-
OS QUADROS (Titula-

'ria do C.A. TupÍ, jam �
o vs, sa. Ao toque

Fazendo ça pegar muio "bicho pa- res) - TUPI': Daniel; Ju-
recusou-se a prestar o seu e reui '1' do,. campeonato c L..F., o fa- pão".

.

arez e Vicente; Pacheco, Gé-
decidido apóio aos S€US, com- batalhaõ res do sso espor �oso pelotão do C.E. Olím- Ainda na preliminar ve- pi e Ernesto: Aloisio, Peví
panheiros de luta. Possui- te, lá est . a êle, p to par. �co .t�?peçou �rente ao ':ben rifícou-se a vitoria do Vera Ninha,.�ànà e �oti. PA -

dor de vasto conhecimento desempen ar, com l.�íca- jamm da LIga �_ o Vera por 4 xL. "

r
SANDU :

. Car:oca ; Jo�
das .coisas do futebol, Antô- cão e sacrifício a tarefa a Cruz, - pela contagem de I A renda fOI de 01'$.. " .... ge e Cachaça; Irmeu, PeqUI
nio Schmitz tem soluciona.. lhe ser confiacia. E assim 4 x 3, após estar perdendo 3.116,00 e o sr. Wilson Silva nha e Valace; Patr io, Vi
do vários problemas de' 01'- com a sua ajuda e'despre- por 4 a 2. C? time do sr. Er� apitou com. acerto. 1;,'Y>-� , Júlio, Hei'{l e Chico.

dem técnica e administrati- endimento, poude o Tupi re- ne�to Penzhn teve uma atu- 11111111111111111 J1lJJP noHllllfllllUlllllllflllUllllltllJllllllllllllllllllllllllltllIIlIlIl1II \

va na vida tribulada ela viver os seus dias de glória, açao destaca�a e deu provas
nossa tradicional agremiá- após a reconstrução do seu elo seu poderio.
ção, belo estádio, cúja obra é um Que se precavenhani os
Ao lado de Pedro Vieira, atestado eloquente da capa- clubes que ainda visitarão

Jaime Beduschi, Carlos cidade realizadora dos bons o solitário campo do bi-cam-
.

Fontes e outros, o popular gasparer..ses, entre os quais, peão da segunc1ona, para
Antônio desempenhou 'im- se inclue a figUl'a impoluta I não cairem no alçapã9 que
/portante papel na recons- de Antônio Braz Schmitz. lá está al'mado e·que amea-

Página Esportiva AL$A�tor�Ó�R�l N
-

nllll"J"111111" IIIIIIIIUI"1111" III""III" 11111111111111 "III I"""""""uumu I """III.
a·o

ATENÇÃO I ...
��l

Para a confecção de seu por preço. bem barato.

foi
Brusque

terno procure o Alfaiate Rua CeI. Arist, Ramos _.

JOSE' BERNZ, que executa edifício Becker.

-

. Noti/ciário Expresso-
�, Na.próxima semana, 3i ;:Ii: I

ções, estando assegurada a I :'a Cruz O, tendo ainda o Ju

.'e�O.rIa do C. A. TUpI Ira presença de LaIa no arco, o lZ aulando 4 tentos dos al

l�lclar a campanha para a I que constitue uma garantia I vi-rubros.
fIxação �e anúncios de pro· para a rehabilitação dos Noticias de 'resto Cen-
paganda comercial nos mu· nossos campeões. traI nos adiantam que os di-
r08 do seu estádio, cúja ren- O campeonato de juvenís, rigntes do Ver-a Cruz, ani
da déstinar-se-á ao paga- que teve proseguimento na mados com o feito do último
mento das d': ��,..:' do clube ;-arde do último sábado, re- domingo, pretendem refor
e

�

mplhorar:::h.;_._ '..I das insta� !;j':Sbi'OU a maior contagem "ar ainda mais o seu esqua
Çoes da nossa bs�a praça es- futebü1isbica dos últimos I_ ão titular com o que es-

portiva. tem�cJ: Olímpico 17 - Vc� c3peram Ca] didaLa.l. -se ao

Para o cotejo de arrianhã título de campeão de extra-
frente ao Palmeiras, dl3 BIu -x-x-x-x-x-x-x-·- profissionais da L.B.F.

lUenau, os mentores do "in-j Livraria' uSÃO .
LUIZ" O campenonato de aspi

d�o" farão várias modifica- Defronte à Igreja Matriz rantes dô corrente ano pro

ÇO�8 na estrutura da equipe Artigos de Escritório, Relí- mete ser dos mais rehindos,
Pl'lncipal, sendo quasi certa giosos e l!.t'scolares pois todos os concorrentes
a inclusão do jovem Erich Papelaria em geral estão vivamente interessa ..

no quinteto ofensivo do "ou- Completo sortimento de Li-
I

dos no certame da 2.a cate
Ze" titular.

.

vros Fiscais e Et�colare,� goria, com exceção do G.E.

Preços inferiores aos das ci. Olímpico, que parece não se

.
Também a equipe de as-

. dades circunvizinhas preocupar com o quadro de
Pu'antes sofrerá modifica- -x-x-x-x-x-x-x- reservas.

em

Banco Indústria e Comércio
de Santa Catarina S. A.

- Matriz: ITAJAí �-

:-

.Fundado eJn 23 de F'e1Je'reiro de 19,�5

Endereço Telegráfú:o: "INCO'1

Capital .. , , .....

Fundo de reserva , , .

Cr$ 50.000,000,00
Cr$ 35.:000. 000;00

Cr$ 85,000.000,00Total do não e;xigivel

Total dos depósitos em 3014:53 çl'$ 722.017.254,00

AGENCIAS NAS PRINCIPAIS ,PRAÇAS DO
ESTADO DE SANTA CA'rARINA, NO RIO

DE JANEIRO E CURITUJA
Taxas de Depósito8

Depósitos à vista. . . . . . . . . . . . . . • . . 2%
Depósitos Lirr/"itados '"

.

Limite de Cr$ 500.000,00 ... , ..... '. 4%
Liclite de Cr$ 200.000,00 •........ 4,1/2%

. Depó,' itos Populares
.

Limite de Cr.$ 100.000,00 ...•...•• 5% ,.-;r-

(Retiradas livres) ��<

Depósitos a prazo fixo
""

Prazo mínimo de 6 meses .. , . . . 5,1/2%
Prazo mínimo de 12 meses ..... , .,

. 6%
Depósitos de aviso prévio ,

Aviso de 60 dias '. , , . . . . •.. 4%
Aviso de 90 dias. , , .. , . , . . . 4,1/2%
Aviso de 120 dias , .. ' . . 5%
- CAPITALIZAÇÃO SEM S"l'RA --.:...

Ab'ra 'Uilna conta. no "INCO" e pag1J.f3 corn cheq'lI.,e

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:VOZ DE GASPAR 27-6-1953

R· C·I Gasparinho, nascido em 1]
. egistro iVI .

de fevereiro de 1931, filhoEdital n.o 1.518 (de .. ; ........ le, lavrador, nascido em 19 de Macário Conceição de O·· ANIVERSARIOS -'ia festivo para o jovem17,.6.53) de dezembro de 1923, filho liveira e d. Emília Cândida O dia 21 p. passado assina Valmor Dellandrea poisFaço saber que preten- de José Reinoldo Junckes e de Oliveira. Ela, doméstica, lou o transcurso do aníver- que regístra,o seu aniversádem casar-se: Arnoldo Ha- i de Matilde Hoffmann. Ela, domiciliada e residente em sário do inteligente garoto rio.venstaín e Maria Petry, sol_I doméstica, nascida em 22 de Gaspar Grande, nascida em Luiz Carlos, filhinho queri- Abraçamo-lo cordialmenteiros, naturais dêste Esta- de dezembro de 1928, filha 5 de dezembro de 1933, fi- do do nosso amigo sr. An- te.do, residentes e domieilía- de Gregório Petry e de d. lha de Antônio Schnaider e tônio Schmitz e de sua ex- _ Dia 29 faz anos o sr,dos em Belchior Êle, lavra- Rosalina Petry,
.

d. Margarida Schnaídsr. ma. espôsa d. . E'ríca Sch- Guilherme Vanzuíta, dili-dor, nascido em 17 de dezem Edital n.o 1.520 (de Edital n.o 1.523 (de mitz. gente empregado do sr. En-bro de 1919, filho ds Henri- 18.6.53). 20.6.53).' Luiz Carlos festejou �t gelbert Schram;m.que Havenstain e de' d. Ida Faço saber que preten- Faço saber que preten- significativa data com uma Parabéns.Havenstain. Ela, doméstí- dem casar-se: Luiz Dagnoni dem casar-se: Fernando da farta mesa de doces e gaso- _ Faz anos hoje o sr. Jo=ca, nascida em 14 de setem- e Leondina Annínha Pam- Costa M�rque� e Lídia 'I'o- sas, que ofereceu aos inú- sé Gerôncio Pereira, com=bro de i934, filha de Gregó-' plena, solteiros e naturais nioli, solteiros. Êle, carpin meros amiguinhos que o fa- petente carpinteiro-construrio Petry e de d. Rosalina dêste. Estado. :Êle lavrador teiro, natural de Portugal, ram cumprimentar. 'tor, a quem enviamos o nos-Petry. domiciliado e residente em domiciliado e residente nu Tambem nós, apesar do so cordial abraço. .Edital n.o 1.519 (de ......... Gasparínho, nascido em 24 cidade de Brusqus, nascido atraso, abraçamo-lo cordial- _ Também no dia de ho-17.6.53), de junho de 1930, filho de em 30 de julho di ',fi. mente desejando-lhe com- je aniversaria-se a exma.Faço saber que preten- Ferandino Dagnoni e de d. lho de Salva ."".. ques nleta felicidade. sra. d. Adélia Duchêne, dig-dem casar-se:, VendeIino Ida Venturi Dagnoni, Ela, Borges e dó L .te Je ,L,
_ No dia de ôntem, 26, na consorte do nocso bomJunckes e Luzia- Plantina doméstica, domiciliada' '= e SUS Costa. El al dês fez anos a exma. sra. d. Ce- amigo sr, Fernando Duehê-Petry, solteiros, naturais residente em

'

GasparMi.. te Estado ( funci- I cília Schramm viúva do ne. ,.4dês�e Estado, domicil!ados_ e rim, nascida' em 24 de de- o. nâría mu.. icí- saudoso Leopold� Schramm.] Esta folha felicita-a _res-residentes em Belchior. E- zembro �� 1931, filh� de Ro líada e �e�l( a cio
que governou esta terra com peitosamente. .'1tI1II1IJ1III!f!lmnmm!!ltIIllIl!IIIII!IIW dolfo VIeIra; PalIl'p.�. __

.

,� �ade, nascl� te de- operosidade e descortino ad- NASCI�ENTOde d. Anninha. Carolina ,embro...,de! de d. miráveis.
.,

Desde o dia 12 do corren-

M O ç' A. S Pamplona. lVla:-lC� � .:
A essa distinta senhora te acha-se engalanado.o lar- -

Edital }1,0 1.521 (de......... �t�t���.o J
dona de belas virtudes, ain� do distinto casal Alo�s�o MeProcura-se MOÇAS mai- 19.6.53),

. 'F' u_
•

I da nos é grato apresentar os lato-do T�reza Alberici Me-ores de �4 �nos! para servi- Faço saber que preten- aço sa�b(" .ete?- mais respeitosos cumprimen lato, re.sldente em E.arra-ços em mdustr!;:t. Favor �- dem casar..se: Jaime Mati- dem casa:-,. e S11-
tos como ora o fazemos. ' co, em VIrtude �o nascl1�en-presentar-se na Ind. de Li- as Rainert e Irma Rebelo, �a�lO Batísti Plo- _' Também a 26 decorreu to de uma grsc ,"'9, :nenma.nhas LEOP8L�O. SCH= I osolteiros, naturais dêste :�er, solte üraís
o aniversário do sr. Luiz Nossos votos de vida lon-�ALZ S.A. (Fábrica, de Estado, domiciliados e re- �es�e E, ades e Franzoí, ilustre e digno Se- .ga e feliz á nova gasparen-Linhas) Gaspar -S.C.- sidentes em . Belchior. �le, I�SId�lt 1

. Mi-
cretárío da Prefeitura Mu- se.11It1ll1ll1l1ll1ll1ll1l1ll11ll1ll11ll1l1ll1l11ll111 '

•

d rim .c. e a aseído -nfYf,�,) À.,. Q DE pp
"

mAlav�'a�01"1���c11'�hel� 2� �
em i 7 d� a '7 fi- nicipal.

. ";-'\�,�";'::: .i"o': C'"":-""1rle''1'pn�eA, T E N ç Ã O n.lalO e i),. 1. o e I a-: lho de Sil �8ta Ao sr. Franzoi, a q.
'

�:: \.':���,..,; ;;�":O':,," ;. ��ti;,�,�.tias P��110 Rainert e ,d .. Ao:- e d. Luiza ��a, do- bastante es.timamos,
r-í r- �.1r;! �.JÕ '.!-Devido à dificu1dade de na Ramert. Ela, doméstica, '

tl
'

.1 4 de se- embora tardiamenr , o : v :;. .V-.��.· ,__,,,hmlvt
transporte para a Usina, nascida em 29 de fevereiro �esbl�a,dna �29 f'lh 1 so cordial abra ielic" a.ti-I V.L�<')V ter

,.

assinalado o 25.0
de 1936 filha de Antônio em 10 e.... lIa c e

. aniversár: do seu enlace-P R O C U R A-S E -
Rebelo � d. Gertrudes Rebe- �o?tante Plotegel' e d. Fe- vo._ No di8 i5 últi ,o viu

�

Pela manhã roi cebbrádaU m o uma i s s ô-
10. hCla. 'Lon.go. �, nlI's"a em aGão de graças. e

•

'1' Edi 1 r2t:: (d paSb�. o 2U aniv :1',sário . -
_

CIOS para aUXI Iarem na ex�. '

"'9, ,

.

ta n.O 1.0 iJ'
.

e..........
à noite o� aniversariantesploração do ramo de aguar� EdItal n.o 1.0:.;2 (de 24.6.53). .

.

müalicio J sr. Willy 3chos-
.

",_'.' em sua resi-
'

1 1 ,,' 19 6 -O) . land
.

recepclon,,,,lam .dente e a coo, ,ª,rnoveItan- . .Di).
� Faço saber que preten-'

d d" J dA,...! as pnssoas de sum:do-se tôda :' cán.,.a,a se::' co-' ,Faço Sagel', que _Pl'eten: "dem casar-se: Nico Felipe . �mbor: resi in o em 0- ef�tes u�vos foram cum-.:lhida de uma' gl:�,nde al'e::'. .�_ ... �-

-- ..

<.te: Adolfo Maca Deschamps e Tecla Rued- I,nvIle, o 01'. SC�10ssl��d, que re .a::
t
q

. ,TRATAR com' o. sr. AJ rio de OliveI�'a e :::1,.1., Sc�- gel', solteiros, ,naturais dês- e u� �erdadeIro g.entl�- prlme�ratdo e a d. f.. "a, en�
,

fredo Nicolau da SIlva, em n�ider" soltelr�s e naturaIS te Estado, d9miciliados e re man , e vast�mente lelaCI-
. �os �inceros )ai'c!;Y_;:",'Poço Grande (margem es- deste Estado. Ele, lavrador, sidentes em Belchior. Êle, onado nesta CIdade, onde de �'.:W:;:'�'�f'':lfii''�'��'' "'\'1'quel'da). domiciliado e residente em lavado:r', nascido em 28 de quando em quando �parece, '-D'· _ ;''''.D <�1I""I11I!11I1I1I1I11J11I1I1I1I1JIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIU"'lIl11l1l1l1l11l1l11ll11nllllllllll� maio de 1927, filho de Leo- dand�-l1os o prazer aa sua a I V e '- '-'

ª Café e Bar "União" ª poldo Deschamps e d. Olga gradavel palest:-a. ,. CINE MOGJ<ª ª Deschamps. Ela, doméstica, Apesar do mvolur:tarlO D .,. '3 30 e
.:::; - - - ._

=. '.
.

d atraso abraçamos mm cor- ommgo - as ,;; Chocolates, Doces, Sorvetes, etc. ª naSCIda em 18 de malO e. '
A •• • James Ca!Yl1ey, G'.1rí C,,<.,ª - - - - ª 1930, filha de Germano dlalmente esse dIstmto am;-

er Ruth<=> Romar e J a-� ":ª Bebidas nacionais e estrangeiras ª Ruedger e d. Otília Rued- g? e lfhel. a,udgudramos a ma- �y�an _' em� - - - - ª gero xnna e ICI. a e.. ESTRELAS EM'5 Ponto de Onibus . ª Se alguém souber de aI- --Fe�t�Ja hOJe a _sua da: DEspe 'Sª ATENDE COM SOLICITUDE E PRESTEZA ª gum impedimento, oponha-o ta n�tahcla � p���d��aMe O maior desfi�3 de estre-ª H'
.

b] t 5 na forma da lei. g�ntdIl sSe:l1horlf�alh aduo sIra Ala las apresentado peJa War-= 19lene a. 80 u a. =
d

-

l S t O rIa alva 1 a .. ,-= O ponto elegante da CIdade :: E /mundo GJ(h� an os, -

N' I' da S'l ner.$ Rua CeJ Aristiliano Ramos - GASPAR E fiei.aI do Registrto Civil de fr�do lCO �'U
lt .1dva; 2.a-Feil'a _ às 3,30 horas

=. .,

� =
prospero agrlCu OI' reSI en-:::!III!I!!IIIIIIIJIIIIUJIIIJllllfllllllllllllIJIIIIIII!!II!1I!!lII!I!!!!!!UIII!!!IIII!l!!I!!!!lllIIh:o: Gaspar.

P G d ,Novamente a deliciosa. co-te em oço ran e, mal:-'\

média da Warner:

P.AUtiSTA, o.,seu -_Aml,��fia"""""'Bni"i"'P"'i'fh--a-- ge����::��f:�O=�����:�:� SEMPRE Str M�S,,

do menino Clovis, filho do �Com Cary Grant e et
Drake - (Censura livre)alfa!!l'a�-te·', ! (Nesta Cidade:) Sl�. Carlos B. Fontes, geren-

rente' deste semanário. Ãs 8 horas
SensactOnal bataltha - "Amanhã deflui o ani- Dolores Del Rio _'. Victor;''i'.

versário do nosso velho a,- Junco em

R'
<

,

\

15 B I migo sr. dr. Protàsio Leal Fi IRMÃS MALDITASua" umenau Tupí x lho, culto e talentoso advo-
Sua ment e at9rl1lentada

"

p.almeiras gp'aoc1lüs.residente ,em
Florianó-

alimentava um só desejo
Destruir seu inimigo '

Em' contI'11"ação ao campeo$ Por motivo da efeméride ,.

t' 18
....

ImproprIo a '13 anos:nato de 1953) sentimos o mais grato pra-
zer em lhe enviar um afetu- AGUARDEM: Matar Ou

O pl'élio entl'e os quadros oso abraço e os melhores vo- Morrer, o filme em q�e �ary
de aspira-ntes terá inicio às tos de perene ventura. I Cooper ganhou o premIO de
o 00 1

'

� Amanhã é também um melhor ator de 1952.10,0 v l.oras.

PELA SOCIEDADE

MANOEL LINHAR/ES
./��",

Armazem ''''cos e molhados, - Conservas,
Louças e' ;a.�el'ra�;ens. - Preços razoáveis

� Rua CeI. :Aris tiliano Ramos -
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