
-

neste município, a coJr.,,,-,,--.,,,,,,,
, arroz na· ultima safra

---, Perspetivas otimistas .para o ano �,e 1��ev�,:.Segundo informações que vultosa de todos os tempos; ço médio de Cr:;p. 165,00" quej20.000 contos.
_

area cultIva.d� e ,

obtivemos na agência de es- em Gaspar, tendo sido co- repr sentantam nada: me- ,L�va�do-se em c?n�, co se a 2.300 hectares.
tística local a safra recém lhidos cêrca de 125.000 sa- nos de Cr$. 20.625.000,00, mo e mister., � exiguidade
findá, do arroz, foi a mais cosdo precioso cereal, ao pre ou seja, mais de , ,do território-desta comuna Pará 19541.. as perspecb-

,

uma das menores de Santa vas são ainda mais otímis-

GRAVE
,.

DE-SASTRE' Catarina, a quantidade e o tats, esperando-se uma <:0-
,

'

,

.. valor mencionados são real lheita que faça de Gaspar o, ,
.

.

.

mente considerâveis e vêm vangüardeíro' {já quasi 0. t: )

Domingo trausato, os con Piazza, Raimundo Sch- das no sentido de ídentifí- demonst�r que o arrez é a1 da Pl'oduÇão rizículá do Es-

ponentes do Clube Musical ramm, Nelson Antunes Hos cal' o caminhão causádor de grande nqueza gasp"�< _do.
,

'

São Pedro, desta 'Cidade, a- tin e Augusto de Bortoli e o acidente, e . prender 0,moto- I. I ,

companhados de pessoas. de menino Antonio Maria _l1". rista culpado, que, erimll1ó- 'Re·sumo,
'sua família, tomaram um Venhorst, que conta apenas samente, abandonou a8 viti

..dos ônibus da YJpresa 7 anos de idade. Entretanto; mas à sua prépria sorte,
Schramm e se dirIgiram li, felizr te, ao que parece, pois !}ão S� pode ,

a nitir I
'localidade de Apiúna, ex-: nenhum se aeha em.perigo que, pelo menõs, não tivesse I I f

.

, -

t· \;/'0
-

Aquidaban, municipio
'

de de vida, es erando-se que escutado enorme e�\h'oJirlc 1 n.. ' 'orm.-a. . I Y.;� .

����!�\��1��!�:��.:;�:!�� �f;::�;ese ;..:ri��'es���ss� ,- tra'o :L� d;�(J�i:�� -�:io'l i'
padroeiro da igreja matriz

.

... lTIome�to em que era .re�Ii�i-1 FOI inaugurada, dia 2.5 I O jornalista C' s Lacer
daquela vila, cuja festa err \U� ficou grandemen da esta �ota, nada, !nfehz-I de julho p. passado, a liga-I da, que, CO! d"""amelltr,tão se celebrava. te uaníficado.

'I me�t�, Iara �()n�egllldo de I ção da rede elétrica Capiva esmasearou c denunciou :{
A Policia local :�:e�Ol� POSltIV?, �evldt)

..

a fa1t� de

I rí-Florianópolis a J.aragllá· 1v�);o"'.'< sa negociata" ,C�Jl-No regresso, quasi às H imediatas e ativas (fllIgen- uma pIsta segUia,'
. do Sul, passando ,p018, dora tinua a testa do patriótícohoras da noite, quando se

'A'O LE' I TOR
' i

vante, ai região do norte do movimento que empolga a
achavam nas imediaçõesda'

,

'

' ,

_�__ ... �s�tado a servir-se, s�bsidi- opnião pública nacional.
casa de propriedade da viú-

,

'

_

' âríamente, de energm ter-
va Hostert, sita a menos de .

'

I mo-elétrica produzida no] ,COM a pecha de traidov,5 km de Gaspar, o ônibus. Dentre as deficiências

I
perdoe. Saberemos ser-lhe

II extremo sul, a centenas de viu-se afastado d? gOV01'1Wmanobrado pelo motorista mais notórias dêste jornal grato à suá paciente boa quilômetros. soviético o S1'. Laurentino
profissional sr. Martin E- duas há de que nos peniten- vontade e desvanecedora Béria,: antigo chefe da tene-
berhardt, tentou ganhar a ciamos, lamentando venham compreensão, oferecendo- JANIO QUADROS. o ho- brosa policia secreta russa
'dianteira de um caminhão persistindo desde a sua ori- lhe um jornal do seu agra- mem do tostão conttra o mi- (GPU) e um dos cornpo-
com madeiras, tendo, para gemo Trata-se, por primei- do. lhão da vela e da vassoura, nentes do trio que SUCE)IJeu

, isso, feito o devido sinal com 1'0, da impressão, aqui e a- Na oportunidade desta no cuja' consagradoru vitória ao finado Stalin. Em cons--
os farois. No. momento, po- li falha de nitidez ou mesmc ta cabe, obrígatóriamente, no pleito para o cargo de quêncía, possivelmente será
rém, em que já o motor do quasi sumida e, num desa- uma' referência à local, prefeito da capital paulista executado.

,primeiro veículo estava ao gradável complemento, OE sob o título "N. S. de Fáti- assombrou todo o País, pa- (Contínua na 6.a púgirta)lado da carrosseriia do \ se- erros tipográficos de tôda a ma", inserta à primeira pá rece que quer mesmo execu- Il1IJnlhlUlIUnm;IIIIIIIIIIIIIIIIIJIllIiIiIHlgundo, êste inexplicávelmen "ordem, que, verdade se di- gina da edição de 25 de Ju-
tal' as suas promessas eleí- A construção do prédiotte, tornou a esquerda da es· ga, não incomodam menos c lho, que teve dois períodos torais, pois já demitiu de- da "ALVORADA" não étrada, forçando o sr. Mal' leitor que o redator. trocados. Assim, depois das
zenas de empregados muni. impossivel, mas exige gran-tin, para �vit�r a colisão! a .' ,

' I pala.vras inu,sitadamimte
ci ais, nomeados irregular- des esforços.torcer a direção para o mes-

.

VImos nos esforçando a- [eetioa, deve-se ler: qrande mente, e anuncia que pros- Como gasparense amigofmo lado, tendo a roda da=: fim �e sanar essas lacunas. ma�sa, calcula�adetc, ed_s�1 seguirão as medidas mora- d� sua terra, atenda comrente psado em terreno que Confiamos que, a pouco e entao ler o peno o que lZo, r I is d dminísttracãr prazer ao apêlo da comiscedeu ao peso do ônibus (3, pouco, graças à melhoria I Era.m. quasi uas horas etc., I��� .�ras a a ,," '>'

são' encaregada de anga-em consequência, êste preci- por que passa a máquina Outrossim, cumpre-nos re
I pu ica,

ríar tijolos.Pito,u-se para fora da estra- de imprimir, elas, afinal: conhecer a precaridade da. � ��������I!IJ!III�Ia.-, CRESCE a ropercussao
�

da, tombando, duma altura desapareçam. Quanto aos impressão do clichê do pré
do escandaloso "affaire"de cêrca de tres metros, n) "Dasteis", uma revisão mai � dio da Prefeitura, na mes
'ULTIMA HORA _ .... E,.1\1 _, N' O 1'1 Apasto margnal e frando com a�urada, que, apesar dos ma edição e à mesma pági-

com as rodas para o ar. nossos múltiplos afazeres, é na, adiantando, todavia� PS'RESA1W'E�ICA, Abdo judeu,
l

d'f' "1 h' d' d' 1 -. d t f lha ""'0 amue ame!', so re quem Por absoluta. faltft de ('s-Viajavam 28 passageiros; 1 ICI - a- e re UZl- o, qu�, es a :vez! a � �_
In, '-. . . 1

� .,':< • j;lt r1 d .. "d 1- bastante J'á que a sua su velO do propno chche 'Oe]o' fOIam emltlàa� dt d" nota� paço, ainda. hoje nào foi po::en",o, o glave aCI en"e, r� ,

,
. .. .

. . .

' ...

.

< '. N-o' '!11'as'lel' .

1 o ]'· ...01.;·,1sult d f' , t I), preC'"Qão total e deflmtIva :. que é posslveI seja em bl"� sensaCIOnaIs. a e. 1 Slve aparecer ec \, I";'Cin� o ae������ o����it�;í�,: prá'�i.�amente impossivel.
�

ve, .reproduzida aquela fa- 1'0, �, POI: ?esobedi�nc_ia :1 FAT D E �O�l�NT-,�.�,�zados por terem sofrido Atá lá pedímos-lhe, leitot chada com o emprêgo de OH JustIça, fOl recolh1üü.a 1'1'1-1 O,S, que, ,el;tleta.n,v02 tOl ,,�-

. - ,'. -:
'. l' h�

-,

d 1
-

l'a na pl'OXlma edlcao.malS. Sao os S1'S, Albertr) I amIgo e mdulgente> que n02 ti o �. IC e, Ja encomen ae o I sao. ,

.., ,

*'�
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vo z DE Gi\S,PAR Gaspar, 1-'8-1953

VOZ DE GASPAR, Notiotárto Expresso
Semanário (Conclusão da õ.a-página) com honestidade e correção. Organizado por EDITH

Correspondêncía C� P. 11.0 9 já realizou não se registrou 'Mostramosl .assim, aos, e

Número avulso: Cr$ 1,00 nenhuma irregularidade. nossos vizinhos que, quando UMA RECEITA PARA "enquete" entre os mais
Assinatura anual Cr$ 50 00 Não sofreu o clube do sr. os nossos direitos são res- I VOCÊ populares e mais queridos
Anúncios por preços � Pedro Vieira qt)alquer', pe- peitados, sabemos aceitar a Conto con�1'var Limões astros do cinema. E ficou

combinar. nalídade ou mesmo adver- derrota.e a superior condu- durante muito, tempo _' positivado, é claro, que ca-

tência; não houve caso de ta dos nossos adversários, Tomam-se limões que este- da um deles tem o "seu ti
A direção não a.ssumê res- -expulsâo de campo, nem ten com a mesma' dignidade e jam bem perfeitos. Colocam po".
pO'}Ujabilidade- pelos concei- tativa de-agressãe.aos arbí-, lisura com que gostamos de sé em um vidro que fique CLARK GABLE
t08 emitidos em artiqos as- tros que dirigiram os p e- vencer. bem tapado (dessesque têm A GRADA-ME a mulher

dos ou sob pseudônimo. 'lias, isto deve-se natura-l A S.b.R. 'UNIAO, de Tim tampa com rosca): Conser- que sabe esquecer-se a si
.' ais, mesm

'

mente ào fato de que todos bó, 11U11l gesto impensado e vam-se em perfeito estado mesma quando está em com

icados, não serao os apitadores designados deselegante, oficiou ao Pre- durante 2 meses. panhía de um homem e S'?

volvidos. pela nossa Matcr atuaram sidente da- Liga Blumenau- Rocambole de batatas preocupa, sómente, em ser-

,'_

'

. ense de Futebol pedindo o 1/2 kg. de batatas cozi- lhe agradável. '

seu desligamento daquela das. Que seja loura, morena

Entidade; alegando cons- 4 colheres de sopa de fa- ou ruiva, não terlt importân-
trangimento e deseonsidera rinha de trigo cia. Uma mulher é bonita
ção por parte dos seus co- 4 xicaras de leite. quando quer... Para mim a

irmãos da Segunda Divisão; ,3 ovos mulher tem o dever de real
por terem estes solicitado Sal çar os dons que a natureza
uma Assembléia extraordi- Queijo ralado lhe deu: mas quando monto

nâria com o fim de discutí- Passe as batatas na pe-
'um cavalo ou me aventuro

rem medidas de grarantíã neira, junte duas gemas e com o automóvel por estra

para os jogos de campeona- bata bem. das desconhecidas desejo
to a serem realizados no Adicione aos poucos o-lei -ver nela o mesmo entusias-

1 -campo do' alvi-rubro timbo- te e a farinha de trigo, al- mo que me anima.

"T ,'" ense. Reunida a assembléia I ternadamente. Ponha três Agrada-me a mulher que

,O 'U 'p I' .

da nossa Entidade, na qual claras em neve e o sal. Mis- dconserv� ta sua fe�inil�da:
>

' ....
"

esteve p�esente o �epr.�sen- ture bem e asse em assadeí- e mas IS o para mim nao e

(C 1 I,
,

d
.

. .: '. ' -l tante do C.A. TUpI, fOI de- ra quadrada ou retangular. sinônimo de fraqueza. Uma'one usão da 5.a página) o os pequenos erros qu
-

Ih d
come U ,,-.c.'o,r '," ", ".' . ,.: liberado. conceder- um pra�o De.pois de assada a mas- mu er po e ser extrema-

llOU com a vantazern dos ver te 1.' a da ar ea penai
-

- t f
..

d t,_. ',_
.

. . ,,' ".,: de 12 dias para que .o gre- sa, VIre-a num quardanapo men e ermnma, seu o am-
des pela contagem de'2 a 1- e.,.qt.le}.tnda? dl�f.l�ebn,,Ctlar�m no

I' mio de 'Eímbó reconsid8�e a ou num' papel. Espalhe 'pôr bem corajosa e decidida.
A renda do encontro fOI' 1 esu a o o em a e Q Ih', " "..

'

'"

'SU'" precipit d d .('- , I tôd h
. . uero � a mu er seja

fraca: Cr$. 2.7.85,00 e a ar o ·

di (r' r
;

f'
"" 1 1 a a ecisao e se e a o a o rec eio que cuizer '1...... '"

-,.) lnl'hlC�, lSC:P lhnar dali faça reprõsentar na reunião conforme seu gôsto e'o (,le
uma cornpanfiia, no sentido

'iítragem do sr, 'Vilson Sil uOS me ores, nao. aven o de 7 de agôsto p. vindouro, você, tenha à mão �a ocasí- mais amplo da palavra, Pa
a não foi perfeita. nenh�!llt� anormalidade a

qu.ando ter

..:a.
"

0.portun�dade. ão, Exemplo: ca.rnr,J,
picadin ra mim e&ga é a a mulher

S.Sa. manteve sua costu- se regas rar
.

b 1'

'

s.r,

reiv�,nd.7;e�", os seus di 'Citos/r, !'--::-', _'-Q_Hnha, crême e cama- mais e a.
'

-

.nelr, 'parcialidade', o qUr3 e dever's. . . rões,etc.. ,(Continuará na próxima
já é o bo, . nte para redímí rllillllIfIIllIlIllIllIlIllJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" 1IU1U1l11l11l1l11l11l11l11iilIllIIllIIllIlUllli: Enrole co úm roca semana.)
lItllhHmlllmUIIH 'UllllllllUlllllmm' 'INDU'STRIA' TEXTIL Li�raria. "SÃO � LUIZ" bole, pincele com a gema

GASPAR ,S'IA sobrou, polvilhe com Quéi-
,- MINIATURAS

Defronte à Igreja Matrio; E' ESPANTOSO ver no
Artigos de Escritório, Reli- jo ralado e volte ao fôrno

Fâbri d T id
. . .

t d coração de certas mulheresa rica e ec os giosos
'

e Jj.1scolares mais uns mmu os para ou-
Urrul tradição na Indústria Felpudos, raro alguma coisa de mais vivo.
dé café. $emp-re bMn e. 1l'l1l.rO Toalhas de todos os tipos. Pa�laria "em ge�al O Q,UE ELEQ PT.'lNPA,M que o amor, isto é, a ambi-

r Completo sortimento de Li:-, U _c, ,}

-x- nas mais lindas padrona- vr08 Fiscais 'e Escolare.� DAS MULHERES ção ou a paixão do jogo. Tais
: Aguardente de Cana: ge_ns, Preços inferiorês aos das ci- A BELEZA �FEMININA mulheres tornam os homem�
,

VOVô e AP}ijRITIVj) . Rua S�,o J�se.. (Jades circunvizinhas Fala-se nela há séculos céticos do amor; elas não
Sartísjaz o ',-(tais exigentl! Gaspar - C. Postal n.o �9 � :miluIHIIIIIIUIllIlIlIlIllIUIIIIUlillllllllll e por todos os séculos será têm do seu sexo senão as

entendede1' f 1 d
.,

t roupasEnd. 'Í'e1.: "TEXTIL'" _ L A C T I C O L
a a a, pOIS e um ema que ' :

'. Fabricante� não se esgota nunca. . La Bruyére
AUGUSTO BEDUSCHI Sta. Catarina FÃBRICA DE LACTJCI·, Muitas mulheres, ,belas A MULHER é a maIS oe-

Ru.a. São Pa,ulo - GaSI)al�" � �'NIOS de existem por êste mundo. la e a mais preciosa jÓia ti-
...

- A construção do prédio AI BERT'O' FRITSC'HE d d
. .

d D
'

,: Santa Catarh)a
"

da "ALVORAnA" na-o e'
..I" .I �

mas cada homem as vê a se.u ra a o escrmlO e ,eus pa
, Queijos e IVla.ntei,g,a, marca modo. Para fazer uma l·dp..

- I�a o ornamento e felieidad,eIlUi!UlIlumIllUmIllUnIlJUlltlurnuUit. '

•

1
. -,-

CASA PAULO.. ImpOSSIV.e,' ma.s. eXlg'" gran-, CARJ.�IEN 'Cola a PJ·?-" d h
�

,
'-< "

.-
•

'� ia do que ós homens pensam o omem.
,_.À I....: '

.'
� , des esforcos. parf+ made1,ra - Composto d.

'

Ih f
.

f 't G1.-f/L./ad\'lTEHM'U1"H- Ltd C
�

.'0
d C'

.' as mu eres. 01 e1 a uma .

IV ,'_ a." omo gasparense amIgo e ase1,na para p�ntU'f'a.'; il!lmlllllllmll!lllllllllllllllllllllllllli"lIIll11l1l11lll1l1l11llllllllllllm!mll'l!Il!!!�'!I.
Rua Dr. Nereu Ramos 31n. dà sua terra, atenda com em geral, mar,ca LACTI-

I
'

Càix1t Postal, 2 Telefone.14 prazer ao apêl0 da comis- CaL .. ADQUIRA O SEU RADIO NA 'CASA ALOIS T.

Gaspal' � Sta. Catarina' sã{) encaregada ele anga:- Caixa Postal n. 30 - End SCHMITZ _ AS MELHORES MARCAS E OS
Fazmulas - Louças * F'en'o:- riar tijolos.,

<

Tel.: LACTICOL _. Rua MELHORES PREÇOS EM SUAVES CÓNDIÇÕES
ge'lL8 - Ar;'marinhos _' Se�

, '

.

Dr. Nere� Ramos - Ga�l?ar '

�

"

' I
-aos � Molhados - Ep:;lio'r- (.UI��JiIlJ!lIlUllllllmlllllll�lIIlIIlIlIlInu Estado Cie Bta. Catarma 1II!I!fIllIIlIIlIIllIIlIIllIIllIllIl!lmllllllllllllllml!l,mlm,mH!lm�,�'H�'i-;l',n�"'Pl!l�
tação de Cerea'i� ,g At?'lW,l'� CaIcehlna- 1IIIHllllllllllllllllllíu 11m li III' , Im,lilllli!'lmllllllmlllll'lmJIIlliIJlIllIIllIlIllIUI!'lllIIlmIUIH'I!Pl!llnlll!l,m!�!!�!H!"'H�li'�'!!

�1�W::;��;,E ������Otg:i�:�;::ti1 CASA·JUL10. seHRAMM
IJtmllllillllnnllllllllllllllllllllllllmlflW A Calceina contém todo� '.

, 1 t
' . A MAIOR E MAIS COlVIPLETA DA CIDADE ,

H E LM U T B E C K E R os e emen,os necessanos aos 'Acava de reCilber fim/rele e variado sOTtímento de 1'oupas e tecidos de inverno
Armaze'Jn Clt Secos e lJIlo.. diversos orgãos em forma-

em geral
lhados, Louças, Al'u.�}2:ínios e ção das criançaS. ,

, AS ULTIMAS NOVIDA DES DA CONSAGRADA MARCA DE CHAPE'US
Fer'1'age1L8 A Calceh'ina impeàe tôda " R. A M E N Z O N 1_'" ,

,

e qualquer infecção intesti- (U'n Íco Revendedor Nesta Pra ça)
Entrega a domicílio nal. � j C01npleÚ) Sortim ento De Material Esportivo.

t' U�ã;laiinha de CALCE� (BOLSAS, CHUTEIRAS" MEIAS ETC.) '\

Rua CeI. Arist. Ramos, sino IUNA 4�l'a seis meses. ,Empregue becm o seu dinheiro, comprando na CASA JULIO SCHRAMM, A Li-
Gaspar .. Sta. Catarina Em tôdas as farmácias. I 'cIf'!' do Comércio Gasparense

'

,

IIlt!!um IIIlUlln III II III! IIummm Inu! I ;ruummm1tIH! ln 1111111111111111111111111111 �.� 1111111111 1111111111 fi i 111111111 1111111 II IIIIIII! I 11111111.1 11111111 ii lU IIIU II! 11111UI I! IIn i III111UI III III' I li! L' \i,IIIUIUIII IIIIIIIII!! II! II 11111111&
' ..

; , .,.

'

'. �- ,

'

Cantinho Feminino

- .. -

-

>

Farmácia Santa Cruz
t' �.

,
i

(Fundada em 192,6)
: Fal·m�cêutico:· ANFIL'dQUIO NÜNES .PIRES

Grande variedade de remêd ios e drogas -=. Avía Re
- ceitas com pro ntídão e cuidado-

Edifício próprio __ Praça Getúlio Vargas - Gaspar
., b I

-

Perdeu
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.

3;a PA'GINA voz DE GASPAR.
"*13 =

A data de 25 de Julho foi to mais próspera fôr a agri 'plantando dá", <'H:S heróis] Gaspar ainda constituem sejo do dia 25 de Julho, que
dedicada ii celebracão dos cultura, tanto mais fortes e anônimos da grandeza nadl a gra-nde maioria da popula se devêra chamar "dia do
homens do campo, d�;; bra- felizes serão 08 respectivos 011q_1 que, mercê Je, Deus, em ção - �pre�entarí.108� HQ en Lavrador", o tributo since
V03 lidadores que, de sul a habitantes. ro da nossa simpatia e ad-
.ol, revolvem a terra, lan- Essa verdade, tão velha �llmIlIlfIlIlIllIIllIClllfl!HlIIllItUIIBlIlIlIml!11IÜIl'!lKml!,:lIIl1lllnJlltlllr� miracão.
cam a semente e colhem, a� quanto o mundo, no Brasil §'

' a e . e ar Dl" o � -x_:x-x-x-x-x--x-�
final, o que a terra lhes dá bem que a sentimos 0, para ª

- - - -

ª PREFEITURA MUNIOI-
em paga do exaustivo traba mal dos nossos pecados, 11e' § Chocolates, Doces, Sorvetes, etc. :: PAL DE GASPAR
1110 quotídían.i. ,�ativament.8; em face d,) a- S - - - - ª. ti'Embora pste ano não tI- i::.r:r:.i-mnte a.ianlono da ter- ª Bebidas naeícnaís e esttan�Íl'a'� == d I avesse havido nenhuma fes- ra, por causi dá incúria dos ª PontedeÜnibt.s ª -

+ívidade, CUlTIl')1"e, ao menos nossos gove+nos que náo as- ª ATENDE COM SOLICITUDE E PRESTEZ".. ,

ª
fazer referência à efcnu'ri sistet!ll ?evidame�te o,im}por ª Hizíene absoluta. .

..�

ª
IMPOSTO rrERRITOIU,AI.

de. Com efeito nunca será rantíssimo .� prrmacia R(;::: O ponto r:.;}egante�·da cidade ::
- 2.0 SEMESTRE

dema' ..� a exaltação do labor tor daprodução - laVOU),8 ==_: Rua CeI. Aríetiliano Ramos - GASPAR _�• ., \X> De ordem do S111'. Prefeiagrr:- ,'�:1" .1a '1 U t dele, (�,." t ,'1- E' pecuaria, . ;::' .IIIII11IUlllUlllllllfumnllllllllllllllUtllllltlllll11nntlllnínllllllllltlflllllllllUlII;;:
tima análise, .:l,�pende c;'� Pl'O' _ Porquanto a'queles f)'le

., ". _ to tórno público que no mês
'"

'.
1 • \.::. ,!L. IllIItUlIIIIIIIINHIllIllIIllIUIMliUllUuur.' OFICINA DE ARTE<F" d t dpria sobrevi. ('ncia da ('�pé :l)Jegados ao solo que cultí '

.

i
,

• i:1_* e· ages o arreca a-se na,
. ,

- TOS DE COBRE� Tesouraria desta. Prefeita-ele .iumar-«, Por isso m8S· �'dm e am::;,m., Yeconhe,"ddn� GAMBA VAILA-1 .., ra, o imposto .acima menci-�11). 8m.QUa. Ci1Wl' pais, quan i1 sua genei>(�.H·iade j"Jl::; que '.,.. F bri
-' al'

.

.

l' & C Ltd a 'i"tMÇao de embique», onade, .eorrespoadente ao
r- :;;;::;i�ii7r.N7R�::7i·���·!",i' J!_'_"'_·il?-AC;Â):ATARIA- - :t

C. p
la.

I 39
a .'

, tttnq-ue8. etc. 2.0 semestre do corrente' c- .r». CLAUDIOBEDUSCHI GASPARENSE
aixa _ostp&" xercício.- �-- Rua Sao edro· C

�

de.. GASPAR _. SANTA onsertos Em Geral üs 'contribuintes que n50
Fer1!ando. Duche1!e CATARINA Serviço perfeito e garantido satisfizerem seus pagamen(A mais antiga da cidade) .' HERBERT WEHMUTH t d t do

A ." •

R
.

Cl:::' PIos. en 1'0 _ o mes acima.
Confecção 'caprichada de FABRICA DE MóVEIS

ena oao au o, s]n. poderão ainda faze-los nos
Ternos sob medida

e
GasP�!' - ,8. C.

meses de setembro e 0:...1,...:'1-Preços convidativos
ARTEFATOS DE MA- bro, acrescidos da multa-deRua G'lNparillho, sln.o DEIRA 'mora de 10 e 20. por ct.nfÜ . ;

- GASPAR - S. C, TECELAGEM
AGENTES REVENDE- ,�"T A' N G A R A'" respectivamente.

�' "��mrmlllllmmllllmlilllimllllmllllllilmmi\mmmmml!mmilll!l!!mllm":: DORES de Terminados os prazos em,
�, E dos, Irmâoe Samtoe, & Cia. referencia, serão extraidas·�. M .� RIO 'VAN U1TA :;::== afamados Moveis "CIMO" . certidões para a devida co.

R1' r' I"" j}

L '. e' de outras procedências '. Fâbriea de Tecidos e S ....cos branca 'exécut.iva. __

.

L

�I, �a...
' "! ·).'·'I�UL11,f) '1.fJ,rJW." -. GA.::)jJAR

= ..
,

.....J_i
a.

de Algodio
'"

'Í'esouraria . da �Pl'�fe'-
- x

{�

?'"=========_� -=GASPAR',�;NSE "
ra Municipal de Casp;LOTJ(;l ("j

--- 77I1i;Pt1AG "NQ E .O�REAIS .... ,I

- � �

o

JLi�,)tO ci; At�cad�'!� reJo
,BJnd. .TiJ.egr.: "'l'angará' 1.0 de agosto de 195

Rua Nereu Ramos José Alberici
, � EIJOAgI�A!?ADOR E l.Ji<.;fRIBUIDOR Ajude � construir o p!"e- Gaspar': --. Sta. Catarina 1'0.

=
!1/.\. APRECIAD<i AGUARDENTE

- .'1' .!
o

_

�
" 5 ,CA 1'\TA8 " ª dio da Sociedade Alvorada!

:--:;: i" �"" ll' l! IlI1 i C Illl! II! IUI! 1111111111111n i 1111n illlllllllll t1llllJ1l1lll11llli 11111mil .. "�
�����íA�����ii���i�i,��iii�**ii�i�.iliiii�·iiiiiiiiiiiiiiiiiiii�.,

II'

Ci'l"urQ'1fío Dentista
Trabalho E81?11J,'(/l,do e c«.

TanUdo .

I .

SCAR' DIPPE

Jogos para -ama, Guar
- nições para mesa, Peças
de ah>'Odão Toalhas e ou-

o ,

tros artigos.

.

���'���������������'0
..

��..• .' .�.?j-;���,:: ';; �-1t��iZ:��4�-,r� �

��-
Agn.a:d "ID �para O próximo dia' 3 de 'Agosto, sen-
sacional oferta de aniversário da Casá "OSCAR,
·DIPPE"· a Cãsa que ·se impôs' no comércio de

Blull!enau,. pelos seus insuperáveis artigós e

preços inigualáveis.
.

. Fazendas estamp adas a partir de Cr$. 3..90
,
Riscados a partir de Cr$, 5,50
Xadrez escuro a partir de Cr$, 6,50'

ALEM DE UMA COM PLETA REDUCÃO NOS
PREÇOS PE� SEUS PRIMOROSOS ARTIGOS
ATENCÃO: -

A 'todo cliente que efetuar �suas com-

pras durante o mês de Agôsto, a Casa
Oscar Dippe oncederá um valiosíssimo
brinde prôpoI'�ionaI ao custo da� mer

cadorias adqu iridas, tais como:

Dippe
- Rua �5 de Novembro, 800.

�c'a""rlOl\
,.. -

��

BL"0ME-NAU

"

!

se

i'

A PREFERID.'\. PEL AS PESSôAS DE
B01V[. GOSTO.

Gnspâl�, 1-'8-1958
'jt .,. lo _ .....__. .. _, ..... � , • __ -..-_. � _ __.___..., _. o � _ -

r
r

_ ,; '''''::''_1liIlIl'

INDU'STRIA CERAMICA:'
DE

'SYLVIO JOÁO ZIMMERMANN·
Rua Prefeito Leop� Schramm sino. - Te!. nr. 11 "

.

Caita Postal, 32
I

GASPAJt :..._ STA, CATARiNA
. TELHAS FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA'

COLONIAL PORTUGUEZA E 'l'ELHAS
.

PARA
I

,

CUMIEIRA'
TijoirJa comuns, ti� perfurados de tódos os tipo3 e

. tijolos' curvos para poços
'

,

;FA? ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM
,

RAPIDEZ,'
�����������������������

A t ,e n c ã o ...
- ,

AtencãOmea
.

,
VALE A PENA IR A BLUMENAU PARA FAZER /-...___

UAS COMPRAS NA SEN SACIONAL VENDA

INVERNO DA

Casa Buerger .

"

ONDE O BARATO E' UM: FATO

HA' AS ULTIMAS NOVI DADES.

j�� RLi.'+lt.P!,'
_ >.J.D.l.,.1 "_i

, .

Rua 15 de Novempro, 505 - BLUMENAU

Telegramà: "B�RGUER" _. Fóne 1-0-:3-4
..ti!! .. .H. i .. iiijiiiliüq _('iiíi.-.c; 24'" iaW.5wzuã..- j_;X"í_ i w� '���"'"
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Banco Indústria e Comércio.
de Santa Catarina S. A.

. ., '

- Matriz: ITAJAf-

Prefeitura Municipal de Gaspar
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA REFERENTE o MES DE

JUNHO DE 1953

RECEI'rA ·ORÇAMENTARIA A R R ECADAÇÃü
Anterior "Do mêsPundado em 23 de Fevereiro de 1935

Endereço TelegTáfico: "INCO" .. '.

Total

Cr$.

3-50,00

Cr$ ..TRIBUTA'RIA
a) Impostos

.0 111 Imposto territorial
O 12 1 Imposto predial
O 17 3 Imposto sobre indústrias e prof.
° 18 3 Imposto 'de licença
O 27 3 Imposto s/jógos e diversões

b) Taxas
1112 Taxas de conservação e constr .

I. estradas
1114 Taxas de expediente .

122 4 Taxas custas judo e emolumentos
1 23 4 Taxas de fiscalização sev.

diversos
1241 Taxas de limpensa pública

Patrimonial
202.0. Rendas de capital
'-. . :-Récéitas diversas
412 ° Receita do cemitLio
4 14 Ú Quota prevista art. 15 § 4.0 C.F.
4 15 ° Quota, prevista art. 20 da C.F.

RECEITA EXTRAoRDINA'RIA
612 O Cobrança da divida ativa
621 0\ Multas
6 23 ° Eventuais

Cr$.

17.850,00
31.346,00
93.668,00
127.557,50

680,00

Capital '"
.

Fundo de reserva . .. . ..

c-s 50.000.000,00
Cr$ 35.009.00�00
Cr$ 85.000.000,00

18.200,00
31.346,00
93.668,00
133.32030

1.020,00

----- Total do não exigivel ...
5.762,80

340�bO.,ldosdepó,' 'L C

/4153 Cr$ 722.017.254,00
A.GENCIAS NAS PRINCIPAIS PRÀÇAS DO

.

ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO'
DE JANEIRO E CURITIBA

.

Taxas de Depósitos
Depósitos à vista .. , -.. 2%

Depósitos Limiuuio«
Limite de Cr$ 500.000,00 '. 4%

.

Limite de ,Cr$ 200.000,00 .. ,.. . . 4,1/2%'
Depósitos Populares

.

Limite de Cr$·100.000iOO •. ...••.. 5%.
(Retiradas livres )

Depósitos a prazo fixo
Prazo mínimo de 6 meses 5;1/2%Prazo mínimo de 12 meses ., .. , . .. .6%·.

Depósitos.de aviso p",.évio
Aviso de 60 dias . 4% .'.

, Aviso de 90 dias :: � : : : : : : � : : : : " .' ..
'

4 1, /2.%Aviso de 120 dias . . . . . . . . . . . . . . .. 5%
--.- CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL�

Ab-ra 11,1n,a conta no "IN.CO" e pague com 'cheque1111111111111111111111111111111!lImIIIIIIIIIIIUII.111111IIIIIIIIIIIIillllllllill"fllflllll!d,juIllllJ.
Prefeitura Municipal de. Gaspar

82.458,00
96,ÚÚ
174,00'

82.458,00
498,00_
·678,00

17.569,00
3.312,00

23,60

2.128,00
42.712,00
23.966,40

7.924,20
2.863,20
19.090,50

402,00
504,00

90,0017.479,00
3.312,00

23,60

1.652,00
42.712,00
23,966,40

476,00

2.253,60
517,90

12.003,50

5.670,60
2.345,30
7.087,00

376.255,40
110.302,BO

486.558,00

480,777,20
122.357,10
----.1

603.134,30 I
65.639,40

668.773,70

104.521,80
12.054,50.Deposito de diversas origens

116.576,30-

Saldo provindo de 1952
LEI N.o 36 de Abril de 1953.

�on:ecle redu�ãõ :10 Im-I.' Júlio-Schramm
1- ') sobre Indústrias e Prefeito
Pru� sões.
Eu, o"'llio Schramm, Pre- Lançada à fls. 80-v do Ir..

�eito Mu '�ip�l de Gaspar. vro competente e publicada
faço sabei. .._ todos os habí- nesta Secretaria aos .1 ° de
tant�s deste Municinío m.1.�._Abri1 de 1953.
aCamara Municipa rreére Luis Fromzoi
tou _e eu sanciono a seguin- Secretário (Continua na 5.a página)
te lei:

o

___.:_ �_-_- -_-__------_----___,.
_

(Art. 1.0 - Todo estabeJe :rd�=�"�4�t��'I��",,�",..�a�_�,�����",�...�_�y������
cimento comercial, Iocaliza..
do no perimetro urbano da Onibus usa.dos á vendasédé municipal, que insta-
lar.. fóra do recinto do res-

1 "GMC" á .gasolina, 7 toneladas, ano de fa-

pectivo prédio, letreiro. 2,. bricação 1950, carroceria "União" (paranaense)
Inuncío ou qualquer outro para 40 pessoas sentadas.

meio de propaganda ilumí- .

- ,1 "FORD V-�'� á gasolina. com 'máquina re- I
'nado a gaz neon, com as di- centemente reformada, ano de fabrícaço 1946, I'
mensões minímas de 80x25 'carroceria blumenauense para (36) pessoas sen-

cms., gozará dareducão de tadas,

10% déz (por centn) no' res 1 "FORD" com máquina HercuIes Diesel; ano
peetivo impôsto sôbre Indús de fabricação 1946.)' carroceria blumenauense para
trias e Profissões. 31 pessoas sentadas.

Art. 2.0 - A bonificacão A tratar na Indústria e Comércio

prevista no artigo antel�ior ARNO GAERTNER & 'Ciá:' Ltda.
será concedida sómente

en-I Agência VOLVO - Rua São Paulo, 501.

quanto �stiver instalada e Telegramas RAINHA - Telefone, 1106
.

em funcionamento a propa- B L U M E NAU'ganda luminosa, mas, em ����.�-.��.���.���'������Iqualquer hipótese, por prazo
!: =- &:3 = (WC, -

U

ZL12 4#

não excedente de 5 (cinco)
anos.

íArt, 3.0 - Os estabele
cimentos por ventura já do
tados de engenhos lumino
sos, de propaganda, serão

ttaml�e\m beneficiados por es-. terno procure o Alfaiate Rua C�1. Arist. Ramos-
a el.

,

Aj-]; �.o - Es�a lei entra- JOSE' BERNZ, que executa edifício Becker.
ra em VIgor no dia Lu de ,Ia
neiro de 1954, revogadas as servico garantido e rápido Bem no coração da cidade !
disposições em contrário.

�

.

P f 'i- M" 1 101 - Rua CeI. Aristiliano Ramos -re el ..ura umclpa , .IIIIIIIIIIIIIIIIIJIUIlIllIIlfIlIllIllIllIIllIlUilllllllllUllIIlIIlJI!II1II1II1111! I.li 'llW 11HilllIlj -- - _

\
{
62.700 ')0
.1.87 '1'\

1.06'b,

. DISCRIMIl 'AÇÁú .un; SALDOS:
Em Bonus do Estado
Em cofre
Em Banco

65.639,40

ALOIS T. SCHMTrZ
Venda e Consertos de Rádios

Acaba de receber Motores a gasolina' nara
fornecimento de luz

Rádios das afamadas marcas HSEMP" e

"TELEFUNKEN"

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

.

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo
GASPAR STA. CATARINA

PA'ü'[ls'f'A':'''õ''''g'e'ü
alfaiate!

Rua 15, Blumenau
Para a confecção de seu por preço bem barato.

MANOEL LINHARES
Armazem de secos e molhados, Conservas,

. Louças e Ferragens. - Preços razoáveis -
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. Prefeitura Municipal de Gaspar
BALANCETE DA RECEITA E DESPE8,A REFERENT� AO M�S DE

.

- JUNHO DE 1953
(Continuação da 4.a pâg.)

'1-8-1953
LiA -z- -l!SÍJj�.•

Total
DESPESASDESDESA ORÇAMENTARIA
Anterior Do mês

P , ..

E
· c.'olahora<.��10 de:

agI·na .

_ sportiV i-l
t'_

JJ ,..{ ALVARO COltRl��<:9.L

,Cr$.

VERBA-O
dministração. geral

VERBA 1

Exação é Fiscalização Fina nceira
VERBA2 "

egurança Pública, e Assíst, -Socíal
'

'VERBA 3 .

ducaçãQ ·púbIleâ
·YERBA4
aúdê Públiea .

VERBA 5

Fomento
VERBA6

'�Ierviços Industriais
VERBA_7

ivida Pública
VERBA 8 o

Serviços (11.' Utilidade Pública
VERBA 9

Encargos diversos

o-s,

47.466,10

-10.395,00

•

Ã.964,00

76.968,00

12.553,50

5.400,00

8.400,00

40.138,00

174.707,10

21.050,40

" 402.042,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 43.283,20

"

. I

a'do �i1J� passa para Julho

ISCRIMINAÇÃO DO SALDO
m Bonus do Estado
'm B'àn�o�;-

" a, <� ---

. m cofre

I; ,
.

Gaspar, 11 de, Julho" de 1953
Sabimo B. dos Santos

.

Contador

I

V 1ST O
,

Jú.lia Schiamtm
Prefeito'

445.325,30 '

Joeé AlberiCi .

'I'esoureíro
.

I,·.

Cr$.

8.729,90

2.458,00·

-45,00

13.180,QO

3.402,50

-50,00

.800,00

36.457,30

8.526,80

73.649,50
2 ..J'f27,00

76.376,50

.. \

Notici'ário
.' . Expres-so __o

O 'I'upí é o único ,clube da i perdeu apenas uma parti-
12. 853�OO L.B.F. que já realizou to- da, colocando-se

dos os- jogos do primeiro 2.0 lugar ant�a=m�e-nte com

5.009,00 turno do, 'campeon�to, dó o Carlos Renaux.
. '1953� Ó Clubedo sr, Pedro

I
A diretoria do clube "in-

90.148;00 Vieira Ocupa o 3.0 lagar na dio' estâ se movimentando
tábua de classificação, per, para a realização de uni

15.956,ÕO . dendo, ainda, alcançar o vi amistoso em nossa cidade"
ce-campeonato. Tudó de-:l E' pensamento dos maiorais

5.450,00 :. pende da suaatuacâo nos do Tupitrazerem a Gaspar
, Jogos do returno, quando os o famoso conjunto do Avai

9.200,00 . "índios" terão apenas dois F.C. da capital do Estado.
,

.

' compromissos em seus do- Se as negoci,ç6es chegare;"!
".l38�OO:. ,.,mi�� ��tar;a-�. ��,,:é pro\;!1vd

, ·fora.C.....� sepiDtes que ji:- DO p*imo domingo
�11.164rID '

adve�os:
.

Càr1o& Jte.. assistiremos r eSSe sensacio-
.

naux, Palmelras e Vera, nal confronte,
?9.577,20 Cruz. Os jogadores e dirigentes

A equipe de aspirantes do do clube local estão de pa- ,

475.691,60 alvi-verde também vem de rabens com o êxito díseipli
46.010,20 terminar a la. etapa do cam nar alcançado pela l:'Apt'e

peonato, desfrutando uma sentaçâo gasparense no a-
,

5�1. 701,80 situação bem melhor do que tual certame, pois 110� _ej�1�
'.'

14�. 071,9Q o quadro- 'titular, pois dos co compr9mi�sof:;�que\�.:?TuiJj
cinco [ogos. já realizados (Continua na 2.a página)

, � .' :

,
'

56.196,00

668.773,70 Por Larga Contagem O Carlos Henaux
'Abateu '\0 Vera Cruz, em T. Central

Embóra o tricolor brus- (2-)- e Jeyne (2) para (J,'
quense aparecesse como fa- brusquenses, enquanto l\i
vorito no jogo gue teve por chel, e Abr�u consíg p

Iocalo campo do-Vera Cl"UZ, Os dois pontos dos. nl 1-]1e

'em Testo Central, ninguém I·gros.
,poderia -supôr que o'iben- Ainda na Pl'eliminar o A:

I [amin"
da L.B.F. seria der tIético gorro.u o seu adversá

rottado por uma contagem rio pelo escore de 6 a 1.

extravagante: 8 â 2. Já na A: renda da peleja foi de
primeira fase o C. Renaux I Cr$� 4:400,00 é a arbitra-
venda por 6 x 1. ..' gem, confiada a perícia de

" Os gols foram marcados Paulino, foi aceita sem pro
I por EsneU" (4), ' 'petruBki testas pelos contendores.':
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Loja Gabriel,
Pamplona

Rua 15 de Novembro, 1100 - Blumenáu
Distribuidores dos afamados e distintos chapéus
de feltro "NELSA.". A caba de receber os novos

modelos do Especial, "Selecto", "Prima", "Cen-
tenário e "Veludo".

-

Os chapéus "NELSAn são baratos porque ram
ruais.

_

Anuncia �ec\J11lenda novamente um grande lote de
chapéus, com pequenos de feitos, que está vendendo
baratíssimo. .

.

I 'por exemplo:
_ Cha�éu d� ?r$-. 250,00, por' 95,00.

. .

ReSUlnO Informativô

.

Bom Jesus

-Com Gary Gooper, LloYd
Bridges e Katy �Turatama
nha
Grandiosa produção da

United Artists.
ouça, em MA.TAR OU

MORRER, a célebre "Bala
da do Meio dia'\ a musica
que bateu todos os recórd�s uma, para <

os servi-
de venda nos Estados Unl-

d I' t· Idos. ,

,: ços ornes ICOS em

Dia'9 -, FALCÃO DÓS geraL
MARES

, Paga-se bem
Dia 23 - O CANGACEI, Informaçõ�s com d. Ruth

CErRO. W. Fontes.,
,

, .,_

�PELl\, SOCI}�D.L�DE
ANIVERSARIOS
--�----filDB-· -----

'A Carminha, que conta
com grande número de ami
guinhas graças à bondade,
do seu coração, enviamos sin
ceros parabéns, extensivos
aos seus dignos progenito
res.
- Amanhã vê passar a

data do seu aniversário o

nosso estimado conterrâneo
Sr. José Bonifácio dos San
tas, ativo e honrado funcio
nário da Companhia Brasi
leira de Fumo em Folha.
Ao Sr. José Geraldo, nome

pelo qual é comumente con- BODAS-DE OURO'
hecido, que é nosso prestimo Na capital do Estado.on.
so amigo, apresentamos, de reside, festejou; dia :25
com satisfação, sinceros vo- de Julho findo, o 50.0 '

tos de felicidade. aniversário de feliz eonsôr-
-="No próximo dia ;) vê

.

cios, o distinto casal dr. Jo
passar o seu natalício O Sr. sé Batista Rosa - d. Erna
Paulo Zimmermann, esfor- Presser Rosa.
çado e atencioso tesoureiro Em ação de graças pelo
da agência local do Banco magno acontecimento, foi
Inco. rezada missa na Capela do
VOZ DE GASPAR cum- Asilo de Mendicidade "Ir-

-

J ." A' no! te o'maos oaqUlm. 1'" , :!

jubilares recepcionararu,
- Regista o dia 7 próxi em sua residência, os paren

mo o aniversário do Sr. U- tes e pessoas de suàs relaçõ
do Pawlov'ski, que atual- es que os foram cumprimen
mente reside em Rio Negro; mentar.

-

Paraná, e é diligente viajan São filhos do casal: Sr.
te da firma RodolfoKander Vitor Guilherme Rosa, In

dustri "\1 nesta cidade, sra.

d. Lení Rosa Freitas é srta .

Hedí Rosa.
'Aqueles e a estes, parti

cularmente ao sr. Vitor G. I

Rosa, VOZ DE GASPAR a

presenta 'respeitosos cum

primentos.

prímenta-o cordialmente.

Sílvio Zimmermann
- A data de 28 de Julho

findo foi sumamente signífi
cativa para os inúmeros a

migos do Sr. Sílvio Zimmer
mann, próspero e conceitua
do industrial e digno verea
dor à Câmara Municipal de
Gaspar, por ter assinalado
o seu aniversário natalício.

Na gràta oportunida-
,de o lar dêsse distinto sen

hor abriu-se pará receber os
seus amigos.e admiradores,
que lhe foram levar as ma

nifestações de estima e apre
ço a que S.S. faz jus.

O ,aniversariante e sua

exma, espôsa prodigaliza
ram aos presentes tôda sor

(Conclu.são da ta página)" dia 26 foi assinado o armis- te gentilezas, tendo sido
Começou, assim, a luts tido pelas facções' belígerar fartamente, finos frios, de

pelo poder entre os tres ti, tes, reinando, atualmente ces e bebidas, num a bíente
ranos principais, estando a paz em todo aquêle remo agradabilíssimo pela hosni
por ora, já aniquilado um to e sacrificado pais. talidade, harmonia e cordia
d:les. Aguardemos o pr? I "

Durante ti) sangrento. con- lidade reinantes, que se pro.
xrmo choque entre os dOIS

I
flito, que durou mais de longou até altas horas, tor

remanescentes. ..... dois anos, as perdas em vi- nando realmente memorável
I das humanas foram enol' a noitada de 28 de Julho.

TERMINOU, finalrnen.. mes, estimando-se em númel
t-e, � guerra :p� Coréia. No 1'0 superior a dois milhões 1

Ao Sr. Sí1vio, nosso que
rido amigo, que sinceramen
te .admiramos pelas suas

qualidades. de cavalheiro e

pelo seu boníssimo coração,
vai, mais uma vez, neste

�I.���modesto registro, o nosso
��������

forte abraço com a renova-

P d.. cão dos votos a, dentes por OS} O e·
quelleus o faça [empre lHl.I� p t lt' "estividade que jáse tor ! como feito da .f'esta de Sãf) to feliz nerlCU ura

nou 'adicional em Gaspar é Pedro, as novenas serão rc- ,,_ F�q anos a 26 p. passa I "'1"'l���r'-"�'!f,:t�jiWNI� "'I;qI';1�
a do :qor Bom Jesus.

I
zidas para treis noites, de- do .o Sr. Pedro de Souza, hál Na ausência do s '. .db�

E' comemorada ;W -

da li vendo ser mais 'Concorridas bil sapateiro residente nes lardo Vianna, .que se acha
- de agosto, anuahc-.....» =-or que nos anos anteriores. .

ta cidade. em gozo de férias, assumia
tanto, desta vez -tê-la-emo. � Os festejos populares e ex -, Aniversaria-se no di, a direção do Posto de PITe
na próxima quinta-feira I ternos serão realizados no de hoje a prendada srta, ricultura local o sr. dr. A ..

As cerimônias terão inici.�llocal de costume, durante Carmem Beduschi, filha di fonso Balsini, especialista
em a noite de segunda-foi � todo o dia de Bom Jesus, leta do nosso amigo sr. Au em doenças de crianças, que
ra, na Matriz, prolongando I prevendo-se grande afluên-] gusto B:duschi e de �ua ex atende Ana sede do referi�o
se até quarta-feira, véspera da e animação.

/
�

ma
.•e�posa D. Hertha Be-I Posto .t�ndas, aSi t:rças e quin

da festa, quando será encei ' --- duschí, tas feu as, a tal de.
l'ado solenê tríduo. Assim,'Repercussão. de

'.' ,

um artigo,D--i ver s õ e s " Sob a epígrafe _"Arras�

CINE MOGIr -fam-seintermínáveís os tra

B iil b n
lhos da E.m. Sta. Catarina",ons. � ,rnes e Ou; ,

ít d
' - d' •

,

ri) Oe ão ",

o corrc�l na o orgao
_

a nn
',' P J ç

,',.' yrensa blumenauense LU-
Amanhã, Domingo, às '8 hs, 'M:E, que obedece à

-

direção
,

O filme que recebeu mais segura d� jornalista Honora

prêmios o ano passado :
to .T�melll1, transcreveu, na

, I edição de 26 de Julho p.

MATAR OU MORRER passado, a nossa local "A
malsinada Estrada de Fer-
ro Blumenau-Itajaí", do dia
18 do mesmo mês.
Somos gratos à defe êri·

eia do ilustre éonfrade.
!l1II111111II1111II111U1111l111l11l11t1l111111l11l
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FIOS PARA "CROCHET"
JANE E CLE'A

f5.A.", de Blumenau,
VOZ DE GASPAR Íeli.

cita-o .cordíalmcntc.
, ENLACE

- Realizou-se, no dia 2�
de Julho último, na vila de
Rio do Testo, o enlace ma,
trimonial do sr. Dagoberto
Guenther, jovem Índustrial
aqui residente, com a pren.
dada e graciosa srta. Ings,
lore Karsten, filha do casai
Curt Karsten d. Gerda
Voigt KARSTEN.
Ao distinto par VOZ DE

GASPAR deseja: perene fe·
Iícídade.

FALECIMENTOS
- Quarta-feira' última,

dia 29, na residência do dr.
Abelardo Vianna, faleceu a

exma. viúva Ada Pereira de
Melo Bardio.
A extinta era cunhada da

quêle médico.e, embora resi ..

disse em Rio do Sul, era bas
tante estimada entre nÓf,.ra

'. -zão por que a- notícia do seu

repentino passamento cau

sou geral consternação nes
ta cidade.

O corpo foi dado à sepul
tura em Blumenau, no ja
zigo, de seu marido.
'A família enlutada apre

sentamos sentidas condo-
lênciás.

-

- Com a avançada ida
de de 83 anos faleceu em

Gaspar Mirim, no dia 29,
sra. d. Júlia Sansão.
Era casada h� 59 anoS

COm o sr. Anselmo Sansão,
que conta ,atualmente 84

anos, e deixou numerosa

descendência composta de
-II filhos, 123 neto e 86 bis
netos.

O seu enterramento foi

fyito nó cemitério munici
pal, com grande acompan
mento.
Pêsames dêste jornal.

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




