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- GASPARrecebeu, com fervor e aleqria, as
bênçãos' da' Virgem· de fátirna, em sua volta

. triunfal de BlumE}qau I CAMARA�;"�i���TI�\L D)��
•

",,-

RESUMO INFOR,M �---O
Em Flortanopolis, no baír- i '-- Foi prorrogado o pra
ro do Estreito, uma senho- zo para o pagamento do ím
ra de nome Olívia Pelegrini posto territorial (na Coleto
vem empolgando a atenção ria do Estado), que poderá
popular. E' que d. Olívía, ser satisfeito sem multa a

dizendo-se impelida por té o dia 31 de Julho corren

Nossa Senhora de Fátima. te.
atende a paralíticos, aleija- ,-- A COAP tabelou o pre- -- A fe
dos e portadores de outras ço do peixe para todo o esta- lizada ê, Foi, inegàvelmente, boni- se lindos fogosde artifício,
snfermidades, surgindo co- do dé Santa Catarina. Em 29 de ); ta e animada a festa de à noite de 28, do alto da fa-
mentáríos de que já teria Gaspar a tainha deve ser bruto de São Pedro; êste ano. 0 nos- ehada da Igreja Matriz, cu-
operado estupendos ," míla- paga a Cr-. 9,00 o quilo. Se so bondoso e ativo vigário jas linhas arquitetônicas
gres. ainda aparecer, neste ínver- frei Jacinto tem motivos pa

I maravilhosamente destac«-
A imprensa local, a pro- em 1954 ra estar satisfeito, pois COD das pela Ineomparável ilu-

pósíto, tem publicado re as se : Sras.. seguiu dar ao povo dois dias mínação multicor, ofere-
tagens extensás e bombã "desde o Otília }'-.a;r fduarda deboa diversão, imprimin- -ciarn espetáculo digno de
caso a 1> 'der o seu valor, Lins e Dolo do aos festejos um· cunho uma câmara fotográfica,

.

Porém, até o momento j
as últ 'as ce 'ulas não reco- Lourenço � no�o! ?U, melhor: fazendo a

�
\

ao-qee-nos consta a ·autor{ lhídas .
exts padrão cy Rosa e Valdir '7.5mmer- tradicional e mais popular Deixaram, pois, as

dade eclesiástica competen- mill'éis. �urante os me<;:p."', 1. ann. I festa: gaspârense voltar' ae comemorações a São Pedi' -

te ainda não se pronunciou
-

1 ít§ii�� C
-

,-----; antigo esplendor, quando em 1953, a mais grata d�
sobre a delicada matéría.] Í' atos e . ementários era uma elas mais afamadas impressões no coração de

.narecendo-nos prudente a, ,'._' Estaria. a Usina São dos preços elevados que al-
do Estado e atraia gente até todos, gasparenses e foras-

guardar essa autorizada Pedro recebendo escasso vo- cançou o arroz na safra 1'e-
de lagares distantes. teiros, tendo, p<?,.. ütro la-

opinião, lume de cana em virtude de cém finda, do corrente ano: Funcionar> __...........eas

Da�.
"";0, "C�mo serla de esperar,

,

-.
se recusar a maioria dos sabendo-se, outrossim, que raqui _'� com ínteressan proporcionado ótima renda,

- A tão propalada refor- 'lavradores a vendê-la ao,
a conservação 'dos canaviais tes atrações, houve boa mu- 'bem melhor que 'a do ano,

�
ma ministerial brasileira preço de Cr$ l�?,OO por to-,

e a colheita da cana r.eque.· sica servico de' alto-falante
I
passado. ,

finalmente entrou em exe- pelada, que, aliás, dado o rem trabalhos dos mais pe- (uma agradável eutilíssima Neste rápido registo, fe
cu(,'ã,o. ,Iá fo;:am sumária- clássico desconto, se reduz i n0808. � inovação que deve ser 'm:1" I licitamos o estimado .revrno.
rv-'nte afastsdos os auxilia- a menos de 115 cruzeiros.' 1 Entretanto, não seria pos tida), afora a fartura e va- frei Jacinto, aos distintos
re>; do sr, Vargas, exceto '0 I sivel, talv-ez, à Usina fazer riedade de comidas e bebi- 81'S. festeiros e a todos Que
:m�nip,tro da Agricultura. Parece-nos justa a recu-Io desejado aumento face ao das, E, como 'ponto culmí- auxiliaram nos trabaH{o3,
mar parece certo que essa sa, principalmente diante i (Continua na 4.a pág.) nante da festa, queinlal'am·1 pelo êxito obtid().
pasta'tambem mudará de iL2 k"""_% mraAi m.

�. '" _ .' __ '"

mãos.

de jull
poderão
desconto
ContL

antigo pac
éda metáli �.

,..,. CONVOC�ÇÃO J pai que a mesma se acha
rendo em VIsta .que a convocada para o proximo

sessão -extaordíuária mar- dia 7 do corrente mês, ter
cada para o dia 3 do cor- ça-feira, às 14,30 horas,
rente; deixou de se realizar)l Gaspar, em ,4 de Julho
por f lt ' úmero, comu- de 1953,
n5 aos 8111"8, membros do 1 Afonso Hostins

w
��.O"' :t'oâer Legislativo Muníci- J Presidente em exercício.

nas a mo-

ECOS da festa de S.PEDRÚ·

�8sa utilíssima enti��H:le I Sociedade São Vicente de Paulo afim de que o auxílio da 80-
existe, em Gaspar, desde o, _--- ---- ciedade não Sé interrompa,

,l -"O F:g-ito, � velho, Eg.ito ano passado. Por motivos devende êste ano fazer o Na,·
o� T�'I'�,0'3 cuja prImeIra· . �

d t'
"

t' di t 'h
. -

1 I tiliano RalTIOS edifício Jo .. '1' P b: O t
-

,

,., .

d mperiosos nao pu era, a e equuanva IS 1'1 uiçao COE: 1 "

" c , , . � ta nos ,O res. 1.1 rossnn, '

'"a�,'" U >. msrs e 2.000 anos ' .

'1'
i •

B 1 1
. 1

d) d
c • ••

'

h" �lá pouco, dar .início às ati- 'dez mi. cruzen-os aos-po-: amm eatlsc 11 - SOOl'a
-

o, .escJa I111ClaI' ""l'eve:a, cam,-��1t�� 'de .Cristo, mudou de vidades, '. bl'ês do 110SS0 municipio, 'i onde deverão cleclal'ar p seu pwnha elo agasaüw, procu.-Pip'ma ds ;!,'overno: E' agora, ..

d' 'd' d b
'

P 1 l'
-

t" \.contece, porém, que· o Go- Não sómente a Cll;cunstan:- ;
nome e ln l":�U' pessoa 1 b� l'an o o, tel' qualquer p€ça

,\,('p'i)-:uca: mas, con muan- 'Têrno federal, em bôa hora, da de o dinheiro ser POUC(I' nea da qual possa a Socieda ele roupa, nova ou usada} pu"';�) no nadeI' o ditador Nap.'- . -l' •

d 11
.

d'
_,.,

b
'

•

'1 -�, 1
o '�ontemplou essa Sociedade e os 1l1ll1gentes serem mUI-

.

e co ler _as ',I� IspenSav.71s I ra que O,'3� nossos po l'e�l-,
�

,.��?;�r�'O '� a� e(�er.ar, cert�: .

.'om a subvenção de 'Cr$. tos, como também porque m�ormaçoes sobre cada 111-, nhos sofram menos fno,
__ '" :.:)' ,�.Je ,_n� ,.Olem as II, '0.000,00, no corrente exer- se torne necessário uma cri,· iriteressad01 salvo quando! neste e nos invernos viüdou:.

", ,'..a�,:, publIcas. C" \cib finaliceiro. teriosa seI. ão, devend sei; êsse fôr conhecido. Iros. Neste particular e com

,-,,' .. �:l;e�'r� na cor81�,. ,Fe1iz1!1ente, graças à sim atendidos 'exclusivamente II - Desde logo se escla-: o decidido apóio da impren-
,: t\', , (�'::;:ld!a VE':" wrml-; 1)lificação das exigências os verdadeiramente pobres, rcce que ninguém receberá I sa, já -está ágindo, aliás com

\.

'lada no dla que aSRmalou 01 Diara a ent ,J-A ; de vez que outro lla�o'e' o'sen- dinheiro,' .Ser,ão en.tregUeSli êxito, a Soc, S, Vicente de<:? ". ". d ".,- "-

I
� '_ rega uesse aUXI-

,:0 a!llversano o 8,:;,,[ .1 om-111'0 o mesmo ia' st� tido dá caridade a que vl'�"a vales n01nHWt8, medIante os Paula de Blumenau.
,

"

1"- f (21'" d
.

1)
-

" , oi e a em po- -

�,m�n:o ? e Jun 10 , nao I der da Sociedade, tenâo o a Sociedade, 'inspirada no quais os favorecidos retira-I Por certo, que o. povo gas.fo,., "odavla.
.

! seu presidente depositado a seu Santo idealizador, ficou rão de armazens locais os I parense, generoso e carita-
_
Posseguem 'as negocla-! quantia respectiva no banco deliberado, em carater prO-I gêneros que- lhes fôrem! tivo como' é� sendo solicita:- �

Çoes -do a::misticio, ent�e! Inco local, onde rende ju- visório, o seguinte: I mais necessários. j do, também nãó negará a
norte-amerIcanos e comums I ros de 5%, anuais, em COl1-

' l Oportunamente sera abel' I sua ajuda. '.
ta�, agora dificultadas pela I ta popular. " I -- Os pobres que pre- ta a contribuição JUénsalj' Nós, de nossa parte, eoIo
ma vontade do presidente! Estuda agora a Confe- tendaín ser beneficiados, para os que queiram ajudar I camos' rosamente êste
da Coréia do Sul, sr. Sig-! rênci� Vicentina a �elhor I q�eir�m dirigir-se à re�a- os nos.so.s conterrâneos, mais sema.í��.... "di�P9siçãÇ} dH
man Rhee. - I maneIra de fazer a Justa e çao deste Jornal (Rua ArIs- clesprovIdos de resursos, e I benemel'lV! Sncleclade,
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\TOZ DE GASPAR
Senainário

Correspondência C. Pi n.o 9

Número avulso: Cr$ 1,00
- Assinatura anual Cr$ 5'0,.00

An'Úncios por preçoe a

combinai'.
�

1.:\

'A direção não assume res

ponsabilidade pelos concei
t08 emitidos em' ai_tigos as

�nad08 ou sob pseudõnimo.
Originais" mesmo não pu-
blieados, não serão de-

,

volvidos.
'

-nnnunmunnunuunnununnnuuHI,

Rua, São Paulo - Gaspar -

Santa Catarina

OFICINA DE ARTEFA
TOS DE' COBRt�

Fabricaçõo de alambiques,
iomques etc.

Consertos Em. Geral
Serviço perfeito e garantido
HERBERT \lVEHMUTH

Rua São Paulo, s]n.
Gaspar - S .. C.

ALOIS 'r SCHJVIJTZ
,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 "Goericke" (alemã)
Preços desde Cr$ 2.300,00

Rua CeI. Aristíliano Ramos -, Edifício Alfredo
GASPAR STA. CATARINA

��.a }'ágillcl
',--'---,

V O Z DE GA SPAR";" ( , :A" 7 ""�3
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---

--�, ,/_�,-=-,� ·r-�'$,�����(' ,,,_ --,)'=--

Cantinho, Ferninino
Organizado por EDITH

�������������-c--
INDU'STRIA CERAMIC.A

DE
SYLVIO JOÃO ZIMMERM ...�

--

Rua Prefeito Leopoldo Schramm sr,
Caixa Postal, 32

GASPAR ST�
TELHAS FRANCEZAS,. COLONIAL

,

COLONIAL PORTUGUEZA E TET
CUMIEIRA

Tijolos' comuns, tijolos perfurados de to
tijolos curvos para poços

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA GRRA, COM
RAPIDEZ

tipos e

\NA

CA'S'A""'J'O'["i'o"lIIsc'R'R'A'IVI'M

End. Tel. ': "TEXTIL"
Sta. Catarina

IUIIIIUIlIlIllIIIlIIllIlIIIlIlIllIIIIIIf! I J
'

Dr. CLAUDIO BEDUSCHI
l-

'

INVERNO DA

Casa Buerger

11

UMA RECEITA PARA
voca
Biscoitos de polvilho

Ingredientes:
.
2 copos de polvilho

CURIOSIDADES DO-,
MESTICAS
Para 'impedir que um

copo se quebre, ao colocar
se dentro dele um líquido
quente, basta colocar-lhe
dentro, prímc.ro, uma co

lher.
Nunca se é.svem bater

as claras dos ovos em vasí
lhas de aluminio. E' sem

pre preferível vasilha de
louça. O alumínio torna as

claras escuras e feias.
mm

A�FA�:;::::-I umP��:g��e�m �a�:�;:��:
GASPARENSE ra, esta nao rache, con:vem

de molhar o prego em azeite,

Fernando Duchêne .

_' --

rir." l' r; t\,lV'::S"Jm" �

(A mais antiga da �irl�i'p\

Confecção I capricT,<v,.lf'1, ':'""",1q "C':',12-:""l r:'}� ".li três
. -,,,,�, o "j-"" ""-""""pntaTernos sob 'P?t?À,n,da ' , ,v "

P ., I· {' ,...... f"!" "
.� ..

"
, t,01',·.

� r2ç0S conv".""_?
� .-..,� � -

Rua Gaaparínho, .n.o
'-, GASPAR - S, C

CADA SEMANA UM
CONSELHO
Para afugentar as [ormi

gas - Há ocasiões em que
as formigas invar' -:--'''\ a co-

i h d=: .... - J n �
- :"'." dez_n a, .Xa lUO � has � ç

casas verdadeiramente atra
nall- "das p

n ra e'" xotá -las1 - ,< C\,,_ , .. _.,' u.

Exi strc> um r.n.'2�f) JY'-�"'" - '--;
ples: Depois de pro-Lo G ce

fé, aproveita-52 o pó que fi
ca no coador e mistura-se
ao mesmo um pouco de água.
Onde houver formigas des
peja-se por cima. Nos jar
dins onde elas costumam fa
zer formigueiros pode-se u

sar o mesmo processo sem

inconvinente algum para as

plantas.
.

!!IlJ1llmHlIIIIIIIIIIIII' ,11111111111111 411111)

GAM_b" , VAI' A ..

Tf & Cia. J__Jtda
Caixa Postal. :>('\

� 111111111111111111111111111111111111111111 II 1l1II1111I11I111111I11II1111111U II' j'" II; II II ! lU Ii : iH'::
= -

-
-

Café Beduschi -_� MARIO V�aNmosZU,Ir;�Rua, Cel. Aristiliano
Uma tradição na Indúetria ª - x _ ª
de café. Sempre bom e puro S LOUÇAS FERRAGENS E C"

-

-x- 5: Secção de Atacado e Varejo
-

Aguardente de Cana: E - x -
_

vovô e APERITIVO ª ENGARRAFADOR-- . ...E DISTRIB� =

Satisfaz o mais exigente E DA APl\;i:.C:.l:"='" AGUARDE :
entendedor � , "5 CA l"_" � "_____ =

Fabricante: :-;lilllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllUIIUlIIIIIIIII mil .." ,ilmlW'-:;"

AUGUSTO'BEDUSCHI

Rua Silo D-:;{;J"'1
A MAIO 'O ADE GASPAR C! A '1\.T"1!\

'

."l. R E MAIS C MPLE'l';" ,A CID "'i -_ - k� '._�� J" J",

Acaba de receber gra,nde e variado sortimento de roupae e tecidos de inverno CATARINA
em geral �,-1, D". I Je:re�' -qamos s!n,

AS ULTIMAS NOVIDA��S fJti' �O:�AgR:r'?) MARCA DE CHAPE'US FÁBRICA �s �'Tj-,�7"'�� ('I�.'•• ��: "��:orr,�:r;���;1�4
(U'n íeo Revendedor Nesta Praça) ARTEFATOS DE MA- I Fa2,,;d'ts - LOUn:"i - ,Tr'ert'a-

Completo Sortimento De Material Esportivo. DElRiA aene - Armnrinhoe -- Se·

(BOLSAS, CHUTEIRAS, MEIAS ETC.) AGENTES REVENDE- cos e MoZhll,dos - E�r;llO'f'-
Empregue bem o seu dinheiro, comprando na CASA JULIO SCHRAMM, A Lí- DORES 'ação de Cereais f3 Agua,?··

der do Comércio Gasparense ./ dos ,

tente -- Serraria f) olinha-
� lllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllilmlllltlllllllllllllllllll 11111111111111111 lnillllllllllll!U '1II1lI1II11II11II11II11I1II1II IIIIIl P

afamados Moveis "CH'{O": 'W"'!,tos -

_ R�ven(?'('do res

11I1I,I1IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJII�llmjljllliUlJr:1 A t
- , e de outras rocedências ia Standard ou Conp)any

IN U 'e n c a o I"
p

, '!III!UiIIlmmlimmillUiIIlmWmWIIII!
D ',STRIA TEXTIL " -:X-,x-x-x-x-x-x--

I

,GASPAR SIA I' , '

II •
'.

T B E C K E R,
Livrada ClSAO, LUIZ"

, HELMU Df ,'� .

Matrí�,�' ",� e rente a �S'reJa a fIZ
Fábrica de Tecidos

A t
-

_. Armaze'm de Secos e Mo- Ariiqoe de Escritório, Reli-
Felpudos e n c a o lhados, Louças, Aluminio« ( qioeoe ,

e Escolares
Toalhas de todos os tipos! ' • • • Ferragens

_ Papelaria em geral
nas mais lindaspadrona-' Completo sor.ti'Ynento de Li.

gens VALE A PENA IR A BLUMENAU PARA FAZER Entrega a do;micílio vros Fiscais e Escolares
Rua. São }osé Yreços inferiores aos das ci-

Gaspar - C. Postal n.o 19 - SUAS COMPRAS NA SEN SACIONAL VENDA DE, Rua CeI. Ar'jst. Ramos, Bin,' dades circu:'wizinhas
Gaspar .. Sta. Catarina II !IImmm!!l!l;:m��: " 111:':1111111111111:1

Farmácia Santa Cruz

2 copos de-farinha de
trigo. I

J copo de açúcar
1 I')

..-.0 ....) de banha
", _.�_ I. ri:; ::' _

'
t

eiga
�; ,.} rc v

�'(isl-- <se +1- �:o e amas-

[o: .,,; � r 13'9..Z-3J os bíscoí
l'

-
-

2 -'; 'l,0 J,!orno,
� : ':� � 'ra u-ta,' L com

mar :.::i ""a " nulvet-izaua com

farinha de trigo:'

A. KAL"?l?

prosperidade descobre
os vícios; e a adversidade,
as virtudes.

nTTll1JROT

,

"��i!!tm!!!!!lImmiim!" .. ,,·"m!"·

(Fundada em 1926)

CirUl'gião Dentista
Trabalho Esmeradô e (i-a- ONDE lO BARATO E' UM FATO' E SEMPRE

'rantido HA' AS ULTIMAS NOVI DADES.
Preços Módicos

Consultório:
Rua CeI. Arist. �, -,

�1I1' 1111111111111111111'U III IH IIIII! iIIl 'i III! j;

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

,

• ,1 d ]
, ," RGr'" 'fie r;rl''''fl e { ='''pr

- '''r - -
_ V:'1 e-

�,

_'_'_ ceitas 'con; 'p�·o nw,ão e (u�dado --
Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar

"i II!l! 1111"1111 H I 111111111111'1111111111111111111111111111111111"1111mllllli'lIllllli 1111111111111
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- .

upí ao vencer o Palmeiras
Ninha o autor, dor" 'rua tro gols dos I tura, -, Ninha c01:stituiu- técnica, que os colocou na li: I

4 rv
, o l1 '

se um espetáculo � parte. nha de frente. Nana e Coti

pOr x /1
"índios" Bom o desempenho do Numa tarde feliz, o jovem: foram incansáveis no tra-

,
i�'S'.!

quadro f)'asparense. Renda insiznifi- atléta tupiense rendeu o má balho de ligaç�o. QU3;nto ao
'1., ,

�h ,_
,

,
� .

O doi iovatos do a sexteto defensivo ' tivemos Jogado melhor, enquanLo
cante e correta atuação de,Wilson Silva Xq���'J�ar��se1 Becker hou: em Ernesto a maior figura,

I
Gépi foi eXC,elente _apoia,(10,'L,',

� ,do ataque para tornar-se
,

" veram-se a contento, nao secundado por GIlberto,'� ,_,o • 't d r-, ��l."Conforr-io esta,va programa"jl"ação no placard. .-'_ -_ -

dú id ,T' te P h t 1 per.gosamen e C::;CUlI.úl.tLO

1 deixando a menor UVI a icente. ac eco, que a uou -

D'
.

1do )'2 a J'u Bl�unen�l1ense" Analízando a atuação dos
quanto ao acerto da direção contundido. não poderia te!' 110a marlca�áo, f..ánllJB �onk�-

reanaou-c-, r10ffi1l)(YO último

I d f' buzri
,

d 'ç U ma , para rr rar-se :,,-
esta e'(l'1rle o ,/,Jl;J 'a 'e, ensores ugrmos, e e Clt ." "

n " , T �.,- o ue cam-r . . "

f �������������iI!!I!!II!������ 's no' ta d !

peona:o cnttre as representa- mteII�a �ustlça �ue se. aça � ----- ------ po a c nqurs a o segunuo

ções (1() ',.A. Tuní, local e de I referência especial a Nmha, �, _
. gol do Palmeiras,

�

Palmeiras z.c; de Blumenau artifice da vitória do seu ti- p' gina Esp rtiva Çolaool'açao dAe; I
A renda, como já disse-

sob.iis vista ç.e um públicc( I, me. Autor dos quatro gols
,-

. a 1 ' o '1 ,ALVARO CORREA mos, foi fraquissima : Crs.
reduzido, ("'e pro.iorcaonou :, ''1 T .' t d I bel f' 1.490,00- e a atuacão do 8,1'
ínsírn' ficante arrecadacão : de '.0 - upi - o os c e ela ei I"JIIIUIIII 11II1I1I1I11II1IHlHlllIlIIlIIlIIlIllllllllllllllllfllmUlIlHlIllllltlllllilllllllll. �

o Wilson Silva pode ser taxa-Cr$.
.; _·1,:'0,00, os dois alví-v=r II II'

Edes realizaram U1l13. partida "

" xpresso
'da de ótima. S.Sa. agiu com

rl O I-C'ta 1 acerto e energia, reprirnin-que agracou ::'08 menos' e- I!!!I!!I

, xi�entes, pelo grande espâritcI'
I do O jogo violento que por

de combatividade que imperor vezes foJ tentado. por alguns
d r d t d! Devera' reaparecer na e- �nte foi ope-, lhores craques,\ uran E\ no I) o ,rflllSCUl"f'1) � , dos jogadores,lut« o� ríigheliant/.>s usararn ri} I quipe de aspirantes do Tu- ice. 'Se tal a- I

'

A '1" " . � ,

'Ifibra e força c'r_; vontade pars I :;1' para o j-ogo de amanhã contecê- -"",,-ue �esa dos "in- � :t"'-�lio de amanhã, �\Pl'e rmmar roi venere H

CG�)r'�' a d�.fidência t cnica, ,ii , '))�11 O Vera Cruz o excelen- dios" v '�+a a o- pí descansará dois do-
com grande dificuldade pe-

que as eq'J�p"s se ressentem di:"
,. -' j A' los aspirantes do 'Pupí pOI'

falta {� melhor or+entacâo. 8 médio Walmor Demer, (apOlo ""---' l;_n mingos consecutivos no cam 1 á 0, gol de Aloisio aos 15
Os visitantes sf)ubera� tiren ;lIImmmmll!!IIIIIIIIIII!IIlIImmllllllllllllllllllllllmm ,iiíliinmllllll' peonato da L.B.F. Em vista

proveito da situação nos minu I tUSSO a direção técnica do al- minutos da etapa comple-
tos in;�ja�s 1'0 prél-o, quando � Banco Indústria e G/�nlér vi-verde está interessada na

mentar.

'al:le rI> ,o " 1 ,,' , .t 11 li, ()" rl ... +' "n'

d S t C t
.

'�A realização de jogos amisto- IIIJIIl1ll1II1IIIIIIIIIIIUIIiHWIIIII1!,iBIII1'"arrnr+:- <endo (WC aos f mi, e an a a arlna k;·. •

sos, sendo mesmo provável TECELAGEM'untos B" .... �oli abl'üi a contagen M tri ITAJ A -

"T A N G A R A' "P 1
.

- a rIZ: , r:
que os "buzrinos" realizempara o ai-non-as, para quatrc � " ��

illI�nutc;<: �v"ós o msmo jogadm excursões. de
a\s"iUé"" .... ";""'''''1.-1" tepto. "

Fundado em 23 de Feverei lr1nã�8 St!ntos, & Cia.
P�'OV( q -� ,', '-'''1 C�h'.,;' Ende''Y'er;o Telegráfico:
d" 1-

• •

/\""

de" .
- -"

mam"' ....'J-" .) " " ")�,'i 'l'l� pe,eI:>ç:
de J'�;C) ('�;';),'f�l.) ést;! �1i;;·s��'
brov ç'lc 'l�"'lq e:,,:'O'a sób;_'e a

meta conA'-''Í,ria, lJom a val1-

ta,2"''11 r'Je " a? r:aTH o TLlnÍ.
terminO'l :l pr:imeh'(1 etana, INa .J! i ' , ..

l_ase c...erra,(liJll'a os VlSl-jt,8;l'1tes ç,,:: emDl'e!:�9Yam a

funl·1o ,- r,.. ", -1a�I(�"�al' a d'�.L!:l. ,
o" /}J u. .._, . ,....,_, .. -!\.J. iJ.e-

ir . � r

--' ença, :"1.�S, -aUH.l.fl. aSSIm:
oe;; P'!).sprtrell�es voltaram a

�������������'�����B��������
mq""'?,r DO:,· intp.l'lnéd;o de OLIMPICO E PAY-SANDU'Ninha, dl�svia�ld;), de eabe- J.r ,

ça, um centro (ht direita. PATARAM POR 2 a 2
Daí para frente os locais
Concentraram-se na defen"ii Ainda pelo campeonato quenses tinhflm como certé'

, va, proc""Tl,do rtm'al1-1-,� J' q
i da L.B.F., defrontaram-se' uma vitóri sôbre o desa1'tj

vanta9:2'1 de 4' -:. �ntos c:m- ''la, tarde de domingo últi- cuIado time do vice-campe··
tra (h/3 S foi e11.t.ào que a 1'e- mo, em Blumenau, as equí- ão do ano passado.
taguarda bugrina teve um! pes representativas do G. A preliminar foi ganhe
trabalho i,... tenso DClxa C0l1-1 E. Olímpico e do Pãisandú, pelo Paisandú, por 6 a 2, ';'W1'-

ter 2," ';1'-'" 1",.1 �� ,:; CO'1'1i'::'l1- de Brl'':3que, Quapr}o nare- ;que se apresenta como o
.'

L
' ,

. - Para a confecção de seu !'por �reG,Q. bem barato.
Ll.:'S " -, -

'2:'''''' c' -, -:: ",lr, q ::::or::8 do alvi- mais credenciado ao título - -

1";)". . - ,:,-" - �� r:-..:�, no terceiro maXlmo dessa categoria, terno nrOCUl'e 0_ Alfaiate
I

Rua CeI. Al'ist. Ramos _�

2,'3"', n i ;�, ('.; r-rcrr00'''1r:''io, o Que se p:l'ecavenham os pu- .t'

., '

L Id' h '

:)1108 (�E' eopo InL<O, se e
JOSE' BERNZ, que executa eclificio Becker.

que pretendem repetir a fa
çanha do ano passado, por- serviço garantido e rápido Bem 11"' .....Q ,cão da cidade !
que qualquer novo tropeço I

�

ser-lhes-á fatal. 11111111Il1l1l11l1l1l11l11l1l1l11l1iUlllllíllillllilllllll,11Il1I li li illllllllllfliWíi::1II 11 �; I)j 111 !

voz DE fiAS.PAR
r---'

,os
'

me� � "i.n II fi l <._ar \,_,G�Jl 111

coorck ":-' t' ; """')etno';.;dade
. Aos 2,�'" "'Íi Jo'� 'ons'"
�
,gue �e d-f>SVPllCilh,,; dI) ;e1..� m�;

"

fadbr para"cal'regar a pelota f AG:F'\rCIAS \, r'RINCIPAIS PRAÇAS DOfuzil��:' nas proximidade ESlADO DE SANTA CATARINA, NO RIO-d::t pnlln:�JJa área, vencendr. DE JANEIRO E CURITIBAinHn,c.'f.v'-'lnpYl.'-=; ,�,�, �r)'�U(�;; Taxas de Depósitos
,.,1... • -'1" .', ��

Depósitos à vista.: .... , .... , ... " 2%
I ..... .. -, '-�l·a.ryl" �l"PII. I .

• -','l, ,

'
� ,--,\ - /- J Depósitos Limitados,H' o::' :.dü-c;e de um bom nas- ..

'$ , 01

S d T '�W,,17 A
1"\ �'D 1

• LImIte de Cl , 500.000,00 ..... , .. ,. 4 lo

toe� _A
ii

1
'. ,.;; P_0'�'''i ,"\1'nU- Limite de Cr$ 200.000,00 41/2N

,:,j o J-- .-," dí' 11I.f'111'!1',:11'_ , .'

•• ' ••••• , , '{ ia
� , "" _ . _'. Depos�tos POpulCi'teScav�, O ':r '''1=/--'' t:.)lltO uara O Limite de Cr$ 100.000,00 .. , ..... , 5%seu bqr -lo, 'l�l' '1 :t3,i1do cal- (Retiradas Iivrt'E,)

Depó.<;üos a prazu fixo
Prazo minimo de 6 meses ,.,... 5,1,/2%

Prazo mínimo de 12 meses . , ... , .. 6 :"1v
Depósitos d.e a v'iso jJTé1.'io
Aviso de 60 dias , . ,,', .

Aviso de 90 dias, " .. , ..

Aviso de 120 dias , , ..

401,.. {,

4,1/2%
i-.r1
u ia

- CAPITALIZACAO SEMESTRAL -,
Abra U.11W cónta no "INCa" e pague cOim cheque

ElVI-

y!
-<:"J___ J e (lJ.o l)t.1. c. I.. \,.._.� �o \,A,S CiL.J._ �,l}Jl'
nha � ''-", I. ;">1'ia. Jij, as- intermédio de Julinho, esca

sim, '1 i' .L

'

: ',a C�H':'.S'í�ll ?JJ I pando, assim, de um revés
seu téul1ino sem no'\,a ::1lt'2-! inesperado, já que os brus-

�

Pelo campeonato da Liga
,Joinvilense, jogaram domin Fábrica de Tecidos e Sacos

go, em Joinvile, as equipes de J\Igodão
do Caxias e do Atlético de

,", .
_"

São Francisco. O time de End. Telegr,. Tanva.1 (t

Leléco conseguiu dificil tri- Ru� Nereti Ramo�. '

'f �"b f
" Gaspar - Sta. Catarma

UH o "o re os

ranCISqUen-/11111I11U1llí1ll11l11l1l11l11llll1l1llljllttít",ses peja contagem de 2 á I, L A C, T I C O L
sendo que o gol �a

vi�Óiral FABRICA DE LACTICI-dos alvl-ne��'os fOI �ssma�a NIOS de
'

do q�ando Ja decorrIam em ALBERTO FR SCHE
co lTImutos do temp'o ré � ..

'" li1l1�nte,jga 'I" 'f

t �. "Oi lr.L,..l,,, ,rna Ct"
men ar, o JJP ... -.(óuvo a CARI'rfEN _ Cola a F-n'"
um l?r -<'Iro, por parte dos

pa'f'Q. madeira _ CompoFit,)vencIdos. "de Casâna pfvfa pÜl,tUJ'o',.'-?
em" geral, 'nlarca,; LACTI-

O Paisandú, temendo pel'� CaL
der os pontos da partida Caix� Postal n, 30 - Em!,
que realizou com o Palmei- Tel.: LACTICOL - RU;;J,
a:as, em, vista da situação Dl'. Nel'eu Ramos - Caspa,i'
il'egulal' de PatI'ocinio, te- Estado de Sta. Catal'ÚiH
l'la proposto a I'enda de rim :nlíiUiIIlflllllilUlJllllllillIlIlJlIlIlliillllll

amistoso ao campeão do Dia ]2-7 C. Renaux x OHm-,
"Centenário" para que êste pico 'e Vera Cruz x Paisan
fizesse retiral' o seu l'ec.Ul·� dú.
soo Acontéce, porém, que os n�a19-7, não haverá jo
palmeirenses preferem, ga- go (data cedida ao PGi.lmei·
nhal' os dois pontinhos. Dai ras para comemorar o seu,

não terem topado a oferta,.. anivel'sál'io de fundação).
--- ,t Dia 26-7: Olímpico x Tu-

tA tabela da Liga Blume· pÍ e Vera Cl'UZ x Cal'lú�
nauense para o restante do Renaux.
primeiro turno é a seguinte: Dia 2-8: Palmeiras x 0-
Dia 5-7, amanhã; Tupí limpico. Nota: O ,clube men,

x Vera Cruz e Palmeiras x cionado em pimeiro Ioga):' é
Carlos Renaux. o mandatário do jogo.
1IIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIiIlUUIIlIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIUi,i� i iIi! 1 i1ill! li'"

"'!I'
/ ,},' ,,�����!O - _,l

A TE N-ÇA O I ...
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ANIVERSA'RI08 Cultural e Recreativa "AI
- Transcorreu dia 1.0 () varada" ofereceu aos seus

'aníversârio da graciosa associados em.a noite de �ámenina Marli, filha da pado passado, 27 de JU"
exma. viuva Maurina Li- nho, teve' pleno êxito.
nhares de' Oliveira. Foi a festa entremeada

..., 'Também no dia: 1.0 de números de arte que a

festejou seu aniversário gradaram sobremodo a to..
a srta. Maria Dolores dos dos os presentes. . Tivemos
Santos, filha dileta do Rl'. o prazer de assistdr a um

Pedro B. dos Santos, resi- lindo bailado regional, a

dente em Gaspar Grande. dança do "raspa", executa ..

(Conclusão da La pág.) to parlamentar, que procura _ A data de amanhã as do magníficamente, com otabelamento elo preço do a- angariar simpatia e prestí-] sinala o aniversário' da gen salão em penumbra, por gençúcar pelo famigerado Ins- gio entre os inimigos do; 'n-I til srta. Lígia Cunha, an1j-'j tís senhorinhas e garbosos-tituto do dito e do álcool, culomatrimonial, vale mzer, cada aluna do Ginásio Pe-] rapazes. Este numero ar-Sensacional Disputa Pe- q�e, além de exigir 31. cru- os inimigos da famíli" dro II e filh� do sr. José 11'ancou vivos e prolongadoslo Campeonato da L. B. F. i zeiros por saca do produto Em tempo volsaren a- Cunha, atencioso agente dos aplausos dos espectado�es,rruPI' I
cria tôd� uma. sel:ie de bordar o transcenden, !1 as- Correios e Telégrafos nesta tendo, po� .isso de ser bisa-entraves a fabricação do sunto. cidade. do. A graciosa

.' srta .. EdlaX· precioso alimento, que deve- .

.

_ Faz anos dia 7 do cor- Barbieri, hábil acordeonis-
VERA CR tTz ria ser livre. Essa \.!.:::�"'''/;

. rente a srta, Marialva Te-I'ta, fez-se ouvir com seu a--

, vel intromissão na eonomia
t

--

(l ri rezinha ornamento da nos-I finado instrumento, rece-. (Líder da Tabela) interna das usinas é respon- d �'A��Oucs À
I) PJ..: I�I sa sociedade e filha do sr, bendo fartas e merecidasA PRELIMINAR TERA' I sável pelos percalços que, de .

a ..' '

__

nao e
Hilário dos Santos, digno palmas. Também muito a-lNI'CIO A'S 13,30 HORAS I longa data, sofrem os usinei ,lmpossIv P JXIge gran-
Coletor Federal em Gaspar. 'gradaram os números de

/ l�OS do Sul, e, aqui, pela guer I
des esforêos,

- .
_ Faz anos dia 10 o in- canto e. violão, a cargo dosTODOS AO CAMPO DO ra surda ora se manifesta

d
Como gaspar��se �

amigo
teressante garoto Lino Sér- �srs: Pedro fie Souza e Re-T U P I' !

, entre eles e os plantadores I
a su� terra,) a er �� com

gio filhinho do sr. Aloísio nato Wendhausen. A pard referida zramí prazer ao ape .11S-,
d do i t l' - d �

,illlltllllllltlllllllllllllllllillllllt 1II!1!III1 a re eri a grammea, _ y� '1 á- Melato e de sua esposa . de tu o 18 o, a .111 a � :a-'Infelizmente, enquanto s�o e�:al g
Tereza A. Melato. prichada ornamentaçao,'M ·0 ç a s não �e acab�r com o �efasto riar tIJolo...,.
A todos os. �niversarian. que provocou os mais justos

- .

)Instituto, o ll!lpaSSe e de so-
_ tes os cordiais parabe o._ elogios.Procura-se MOÇAS ma�-Ilução difícil, senão impossí- dêste jornal. -'Btá, pois, de parabéns aores de �4 �nos! para servi- vel, pairando, em consequên D 1- V e .-. ,..: C!.a.oiedade Alvoradaços em indústria, Favor �- da, séria ameaça à indúst- '--' U NASCIMENTO

-

nos congra :ulf,vJo:;,presentar-se na Ind. de LI- tría açucareíra de Gaspar, CINE 'CK _. Está em fest d o lr.r con, �la por esse auspicio-nhas LEOPOL�O. SCH- que poderá mesmo, ficar
_.L�\ .r feliz do estímad dr. Er.rí- 80 início da sua atividade�ALZ. S.A. (Fábrica de

sem a própria matéria pri- Bons filrnes e oa

dd=s Polli e df' sua. exzna. social esperando que a jj1-�;I�m �l.mlll�,��l;,��,;';'�i�i;'- ma. As�is,ti:ia endtão Q neocs1: APres:.::1�ÇãO esposa d. l"
...aria C� ília retori� nos proporcione -m

80 mumcipie o esapar -

.

.

, Santos P01�_, pelo nas nen breve outra .bela f�sta.,
.mento de uma de suas mais Dommgo _._ as 3,30 e 8 hs.

_ to, ocorrido dia 24 de junho _ .Tamb�m o Cl.rcu:? Ec
.floreecentes e promissoras ultimo de uma linda me- creativo e Despor..vo 1h ::.
r>111tlll"�R_...a da 'Cana de açu- A Warner Bros Apresenta: nina, que recebeu o nome rê" levou a efeito, no �:a HO

,
'car. Doris Day -' FranK Love-

de Maria Letícia. .

. de junho, um concorr-ido e. Será inaugurado sábado Depois disso, ainda u Jo- joy - Patríce Wymore Nossos sinceros votos' de I animado baile, que se pro-próximo, dia 11, às 19 ho- vêrno ousa falar na necessí- em
felicidade. !'longou noite a, dentro; �D,�rras nesta cidade, à rua CeI. dade de ativar a "batalha SONHAREI COM VOCE

cando um notável sues- uAl'istiliano Ramos, no edíf'í- da produção" e outras toli-
NOS SALõEfj '1 nos anais desse hi.3r"ÇP;'·. J

teio Joanim - Beduschi, o ces se�elhan'tes. E' de rir... 4.a feira - às 8 horas
O baile que a Sociedade I Iberê.DEPO'SITO DE MO'VEIS, va1'a os que não tiverem George Raft - ElIa Raines

"ITAJAí", sendo apresen· vontade de chorar. .

.' Pat O'brien

t�dos na o>ca�ião diversos -A questão do divórc�o, n.o C. Ae_�: T U R A D Otipos de moveIS pára t�dos Brasil, parece prestes a agI-
os gostos, nos mais fmos tarO novamente a opinião púacabamentos e ,pelos melho- blica. A história do homem
res preços. O deputado Ne1son Ca:r- que' esta entre o crime e a

O pl'opl'ietário SI' PEDRO neil'o sem legenda partidá- Lei. Filme da R. K. O.
REBELO tem o prazer de riu é 'teimoso e insiste no seu

. ,convidar as autoridades e m�lsinado projeto� sob a ca� AGUARDEM: O Falcão
1 d G Idos " Mares, filme em Téc-o povo em ge;'a � aspar, pa de anulação c o c�samen-

para a referIda maugura- to, que, mesmo assun, con- �l1�ic�o�lo�I�·�d�a�W�a�l�·n�e�l'�.�,���ção. trari� frontalmente o Códi-
Gaspar, 4E7-53.

go Civil e a própria Consti- --x-x-x-'X-x-x-x-,
tuição da República. GASPARENSE!. ,

Num país católico como o Ajude a constrUIr o pre-
nosso, não poderia ser mais dio da Sociedade Ahrorada!
Ílifeliz a atitude do irrequie-I -X-X-X-,X-X-X-X-

Devido à dificuldade de
:':IlI"'I"lllllllllllllillllllllllllllllllllIlIllIllIIIllIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllr�U

. -- .

B "U·_" -transporte para a . 8ma, E Café e ar fila0 �PHOCURA-SE - ã ---- êU m o uma i s s ó- ª .

Chocolates, Doces, Sorvetes, etc. §
cios para auxiliarem na ex- ª _ _ _ _ §

, ploração
..

do ramo de a��ar. ª Bebidas nacionais e e�trangeÍl1as ªdente e alcooI, aproveltan-; _ _ _ _

::do-se tôda a cana' a ser co- ª Ponto de Onibus ªlhida de uma grande àrea. iS ATENDE COM SOLICITUDE E PRESTEZA
. E I

. TRA�AR com
,

"\ Al § Higiene absoluta §
Il'edo NIcolau da SIlva, em ª O ponto elegant-e da cidade'

.

-

Poço Grande (margem es- ª Rua CeI. Aristiliano Ramos - GASPAR ªquerda) . ?:lllllllllllllllllllllllllllllllll'IIIIIIlIlIImmmmmmlllll!IIIIIIIIIIIIIIIlIIU!ljll!IIIU';-;

VOZ DE GASPAR4.a Página > -

�

zaz&!U!Z1W.&lMCit��'B _. r PiIl ....

e belo edifício da
praça publica. Formulamos
vótos que esta importante

Acontecimento dos mais prestar grande realce ao obra não sofra solução de
dmportantes na vida de embelezamente' da nossa de continuidade.
Gaspar foi sem dúvida, o' ----

início, dia 1.0 do corrente,
das óbras de construção do
amplo e moderno edifício
da Prefeitura Municipal
de Gaspar, que virá em-

Iniciada a construção
Prefeitura, nesta

do amplo
cidade

(NESTA CIDADE)

l\1A_NOEL LIN'HARES
Armazém de' secos e molhados, Conservas,
Louças e Ferragens. -, Preços razoáveis -
_. Rua CeI. Aris tilíano Ramos ,-

Fatos· e Comentários

Convite

'A_'r E N ç Ã o

4-7-1953

PELA SOCIEDADE

!lI11I11I11I11II1111l11l1l11lmmIlIllIllIlIlUIlIWIIlIIIIIIIIIUIIIIIIImmmm � ,i'�i; '(!.L' • :' �
.��i��'if·. .

�
'..

.

'

._,._

INDU'STRIA DE LINHAS

Leopoldo Schmalz S. _A.�
GASPAR - - SANTA. CATARiNA

INDUSTRIA DE LINHAS LEOPOLDO SCHMALZ S. A.
_-

• ,,< SIN' • G,4,SPAII - STA, C....Tf\RINA
.RIJA DR, NS�IJ '.AA1.... •

Linhas para, bO'i'dar - Cerzir - Ret'l"óz eh alqcdâo �
.

.,

C R(.'PIOl/i.nha para costura e ltt1,lho _. il(larca: ·1 _' '_' _I

FIOS PARA
JANE E

"CROCHET"
CLE'A
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