
Faltam, na cidade, recursos médicos eficien
-tes e urnhotel de relativo confôr��==:

Direção: HÉLIO f'ONTEío, OA1:Lll1S K lONTES

Ao que informam os jor
nais do Rio, os seguros con

tra acidentes do trabalho fi
carão, no próximo ano, en

tregues- à livre concorrên
cia, conforme lei aprovada

: ... por grande maioria, na
Câmara dos Deputados.

muitas vezes, nessas ocasi- que contamos, embóra
ões, não se encontra um veí- dícado e ativo,

.

pela man

cuIo para a viajem, que, é não pode atender, por achar
claro; costuma ser urgente. se em Blumenau, no Centro
Por issomesmo, impunha- .de Saúde, de que é chefe.

se em Gaspar, mais 'um mé- Quant.o a hotel, estamos

díéo no mínimo, dado que, simplesmente em situação
de outro lado, o único com constrangedora. Sabemos a-

.

te que muitos viajantes dei
xam de pernoitar ·em Gas
par, por não terem onde hos
pedar-se.
Mas, as demais lacunas aci
ma apontadas, não são me

O aumento constante do to, tem-se notado que, a I que consiste em fazer, ao O arroz, produção local a nos.graves, Entretanto, sen-
custo de vida é fenômeno partir de 1951, 'ou seja, des- menos, estacionar o custo mais abundante, .nem por do perfeitamente- sanaveis,
que impressiona até os mais de que Getúlio Vargas as- de vida atual, já que o re- isso baixou;

.

'ao' contrário, c�m evidente vantagem pa
apáticos observadores, e, sumiu" o poder, adquiriu tôrno aos preços antigos é nunca foi tão caro, ehegan- ra os que se propuserem a

po risso, tem dado margsm proporções assustadoras. uma quimera diante da in- do a atingir, 110S armazéns, tanto,confiemos que a nossa

a uma série imensa de co- Dantes crescia, quiçá, em flação a que imprudente- o preço de 11 cruzeiros por I cidade possa em breve ver a

mentários e discussões, pe- progressão aritmética, o mente se atirou o País.
I (quilo.

A cebola está a 20 I melhoria dos seus principais
la imprensa, pelo rádio, e, que já era' excessivo. Post Enquanto se discute aca- cruzeiros (!), ou mais. To- serviços, com o que ganhará
nos recintos públicos e par- Getúlio passou, quasi, ao loradamente . e

.

o govêrno dos os gêneros estão exces- nova

J

expressão 1)0 cenário
ticulares, entre populares crescim nto geométrico. o continua prometendo medi- sivamente caros. dêste laborioso vale do Ita-
de tôdas as classes.

.

que é inconcebível. Com e- das salvadoras (síe), tais A carne verde também, -iaí.
Na verdade, nada há feito, nos dois últimos anos corno eongelarsento dD:E; J)1'(: hão era barsta, vendida ao�!,íllnjUllmliHItItIIll!llíi\'�111I11\��'W:1;�este país que mereça mais a majoração dos preços se ç" ,p�lliçã severa dos "tu- preços de 14 e 16 cruzeiros

.

atenção e que deva preocu- processa por multi lícação barões" e quejandas, que (La e 2.a q�alidade), f\�·a RESUMO 1
par tanto os espíritos, co- isto ,'é- obram, ' . lícam, nada resolveriam mesmo. uma das mais catas do Es

mo essa ascenção pavorosa ou qua ruplícam, e- com in- porque, indubitàvelmente, á taelo. Entretanto, .corn desa- FORMArL�'_
dos preços, 'que leva a gen- tervalos cada' vez menores. solução reside no aumento gradável surpresa, a popu-
te ao absurdo de pensar que Paradoxalmente, depois da produção, - o povo 150- lação, em dias desta! sema- I W·,

.
l

.

t
.

d
amue amer, o JLl' .

um dia, talvez não muito' QU8 foram criados órgãos fre cada vez mais e �uitoe na, inteirou-se e no.vo �u: deu rumeno que conquistá-
distante', o dinheiro simples controladores, os .preços to- morrem dê fome, senao a· mento, p�ssan?o a vigorar,

ta a simpatia do Banco do
mente perca o seu valor H- maram novo alento, eleyan-I guda, ao menos lenta, pela sem prévio aVISO, ?s preços <Brasil dele retirando cêrca
quisitivo ! do-se quasi semanalmente. sub-nutrição a que são con- de .17 e 20. cruzerros por de 280 milhões de cruzeiro .

d d
.

ibílid: quilo do alimento -E sem .

'

O custo de vida já há O govêrno, se não está de ena os, n� .lmpos�,l 1 h. a -. �
: vai ser processado por falsa

. muito se tinha tornado prà má fé, deve confessar a sua
de de adquirirem, em quan- consulda �.as��ntl1�enkF�e declaração ele nacionalida-

ticamente intolerável para incapacidade (ou inépcía? ) tidade e q�a!id�de, os gêl:e. quem e. 11-eI. o. �.� de, devendo ser expulso do
as classes pobres,· entretan- 11').ara resolver o problema, ros eSSenCIaIS a sua SUbS1S·· ríanópolís, para a fixação n ' .

d
.,

1
. .

tência·
.

do preço de 16 cruzeiros r8lsncombo �n esejav;. <,
.

(
.

t I te)
esco riu-se, auemais,

Em nossa cidade, tam- q.ue VIgora a ua �1enVt: �

que o incrível aventureiro,
as compa- bém encareceu demais a falo assunto exaustlvamenl '! , 1 d 'o',

.

-

C t' 6 a ) para cumu o o opromo

h
· -

ti I
vida

..
Todos sentem que, a (on !nua na .a r g. lançado à face da nação bra

n laS par lCu ares despeito .d: �ermos se�e de GASPAR tNSE.I sileíra, não passa de um

um mumcipio predominan- miserável espião a serviço
cia, e, por outro lado, dan- temen._te agrlc_ola, os preços - Ajude a construir o pr6-- da Russia comunista. Sendo
do ocupação a milhares de dos géneros sao elevados e

. I assim o govêrno simples
brasiIeiros. "ascendem continuamente. dia da Sociedade Alvorada! rnent� finan�iou (e �nmofi-

Noss'a Senhora da 'Glo'r-Ia l��n����n�mo������:�,'lri��
.

. .'." . apunha!ari� pelas eost�ls. ,

"",/ Depois dISSO, nada há que
A Festa de hoje é uma

I
o Papa Pio XII, vindo ao próprio Deus feito Homem, dizer ...

das mais gratas aos cora- encontro dos anelos dos fiéis el'� sagrado, não
. p_?dendo � _ . .

cões católicos do mundo in- proclamou o dogma da As- sofrer a decomposição cC)-,
_ Falava-se, nos últi

teiro. Neste dia a Igreja ce- sunção.
o

mum a tôdas as demais
mos dias, sôbre um gf)lpe mi

Jebra a festa da Assul1çào De'ssal'te, a partir daque- criaturas.. litUl' contra as in::;ti tui<;ões;
de Nossa Senhora. 1e ano, o dia 15 de agosto, Sa�dem()s, pOIS, a ,gl'an- tendo à frente o geue\.'31 %e-

Desele os primeiros séen- nos fastos religiosos, adqui-
de Mae de Deus, que e tam- nóbÍo da Costa.

los era crença generalizada riu um significado muito bém n�ss� Mãe, lou�êludo, Este, interpelado l)(lJ jOJ:

que a Mãe de Deus tinha maior. Agora a Assul1çào, a� �lt:sslmo. que :n.als ,�y� I naIü:;tas, achou
fnuit<i graça.

subido ao Çéu com o ,seu para todos os cristãos cató- pIomgIO ?pelOU pai a c.�a� do boato.

corpo imaculado, mas só- licos é questão fechada; i�r a maIS Santa. das mu- PaI� ce mesmo, fel i?Jilen-

mente em 1950, no ensejo do Nossa Senhora foi levada eres. te} (lUe tudo era j)l'oclut(J rle

ano santo que então se co- ao Céu tambem com C) tor- -11 A R "Ulvr-t-J-O"-. algum c:él'ebl'o fantHsio�(l ('

memorava, Sua Santidade pó, que, tendo abrigado C I O ?ízellwr da c:idade ! úvic1o'de sensatiollalít!n1o.

Se é certá que já não so- Pois, para exemplificar, quer relativo conformo
mos refratários ao progres- faltam-nos até recursos co- A inexistência de

_

um

so, mas, ao contrário, a êle mezinhas : Não temos hos- hospital, além de por si só,
aspirámos e dele sentimos o pital, só há um médico, dis- constituir lacuna das mais
bafêjo, - não é menos cer- pomos de um único automo- sensíveis, agrava â falta de
to, infelizmente, que sob. vel de aluguel e, principal> automovel de praça, pois os

alguns aspetos, continua a mente; não possuimos um doentes precisam ser trans

cidade na estaca zero. único hotel, que· ofereça se- portados para Bluménau, e,

F A TOS E C O 1VI .E N T A' R lOS

- CARNE A 20 CRUZEIROS? !

Vencem

Se, como se espera, o Pre
sidente da República san

cionar o referido diploma
legal, cairá por terra a e

goística pretensão dos Ins
titutos de Previdencia, que
reivindicavam o monopóli(�
desses seguros, podendo!
pois, as' éompanhias parti-
culares continuar opel'ar.do
norn:ialmente, como o fazem
há tantos anos, com real a·
grado e comprovada eficiên
.�

.
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VOZ DE CJASPA.1ll "

.

,
I

Semaná-rio' PO'isto Sh'ell
'

Correspondência C. P. n.o ii .

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

combinar.

cê pode perder grandes o

portunidades na vida.
Não fale tampouco sôbrs

as suas dificuldades de di
gestão., sobretudo à mesa.

Tiraria o apetite dos outros
convivas.

Lembre-se que sua saude
não interessa a ninguém a

não ser a alguns íntimo'. A
pergunta: "Corno vai r' nãoS. C. R. ALVORADA UMA RECEITA PARA é, em absoluto, uma prova

I - Eleição para cargos VOCÊ de interêsse, mas' sim uma

vagos da diretoria; .

' Delicia de moranqoe fórmula clássica que pro-
II - Discussão da situa- Ingredientes: nunciamos maquinalmente,

ção financeira da Socieda- 1/2 quilo de morangos às vêzes até sem ouvir nem

de; 250 gl'ama�, de açúcar entender a resposta.
III - Assunto' atinente 6 v,vm�I':l Um humorista fêz a,expe-

às obras da construção da 6 ,':al':ts (bati-Ias e:n IV'· ríêncía. A pergunta tradí-

séde; ve: cional :

1\7- Outros assuntos de Lavam-se muito bem (JS - Como vai?
interesse social. morangos. reservam-se al- Êle respondeu

Nos termos do art. 26 guns pn_' ", enfeite, e põem- - Muito mal, obrigado.
dos Estatutos, a assembléia se os l'C'1ÜJ,ntl:,S e r}: i um P";I, Êle havia dado à resposta a

:":llllllllllllllllllllllllll!llllllllilllllll'llllIIlllIlll1II1IIJIIIIIIIUlIllJllílllillll!I!!IIIIIII'_:: d
. I F t

-

d m
:::: � funcionará na hora marca- to e v.vro. az-se uma en onaçao e voz que se e -

=_ MIA'R' lO' VANZUIT _Á =ª===_= da, se presentes, no míni- calda com o açúcar Jun-I prega ordináriamente p3.l�a
_'1 mo, 1/3 (um têrco) dos só- tam-s« �',;�' ';':I'I!,::.·. r-cxendo- dizer justamente o contra-

Rua Gel. Aristiluvno Ramos, - UA:ijJAR leios, ou meia hora após se ràpidamente. Em segUi-I rio. Seu interlocutor foi tão
- x - COm qualquer número eles- da acrescentam-se as claras pouco atento que respondeu

LOUCAS FERRAGENS E CEREAIS : M b I 't 1 vi ...

§ _ teso em neve. exe-se em e

'I
com ::'11).1.U ca ma e con 11.::-

- Secção ele Atacado e Varejo _
NOTA: Em face da rele- despej.i-se pfJr (':!ll':1. dos ção aparente:

- - x _", ;ª -vância da matéria progra- morangos. Adorna-se com - E' o que serve I

_

ENGARRAFADOR, E DISTRIBUIDOR E mada, a Diretoria solicita os mo s: pJ;gos quo foram re- A prova estava feita ... a
- DA APRECIADA' AGUARDEN'l'E § encarecidamente o compa- servado= menos que êsse humorista

; "5 CANAS" S recimento de todos, confian . .:... \: X -- tivesse topado com outro
·jiill!llllIllllllll!lIIl1l1l11llllllllllllllllJlllflJlIIllJlIlIlIIlJlIIllIJlllllllllllllllllllmlUl!� d

"

d'
,

1 1 b UlV,T pOUCO DE, ,BOAS huínoi-ista.' ,

o na l:ll ISpel1�ave co a 0-, 1.

• '''IIHIlIllllllllllllllllfUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIII!IIIIItIllIllIIllIllIllIllI!IJ! ração aos consócios par MANEIRAS

I' solução dos proble as que Nã» faJl) r �; nca sôhrc
� DQUIRA O SEU RADIO NA GASA ALOis T. I enfrenta a Socieda e. contrariedr s de din "iro,

SGH .' Z.- AS' MELHORES MARCAS E OS I, Ga�par, 7 de agôeto dei Alé� ��:.', r�a� i:1t<�,:e'-s�::�1,1\1EL S PREÇOS EM SUAVESCONDIÇÕES1 19b3. a mnguen , muitas pessoas
I" Norberio Schossl�nd poderiam imaginar que se

Secretário trate de apêlo disfarçado à
1IIIIIIIIIIIIIIIlIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIW sua generosidade ou ao seu

apóio. Elas a evitariam po

lidamente, mas com obstina
ção. Perdendo relações vo-

RUA GEL. ARIST. RAMOS - G'A SPA R

Gasolina e O'leo
Lavação e Lubrificação de. autos e caminhões

A directio não assume res

poneaoilidade pelos concei
tos emitidos em artigos as

sinados ou. 'sob pseudõnimo.

Baterias "GOOD-YEAR" -

ATENDE

M'mais, mesmo não pu- ••_--
'e o

-

�I�'l��_

volvidos.
111111111111111111111111 j II! 11111111 i'

EDITAL,

.

. CLAUDIO BEDUSCHJ
De ordem do sr, Presi

dente, convoco os srs. só
cios para a assembléia ge-,
ral extraordinária, que se

realizará em a noite de 17
do corrente, segunda-feira
próxima, às 8 horas, no Cí
.ne Uníão, com a seguinte
ordem do dia:

Cirurgião 'Dentista
Trabalho Esmerado e G(1,�

1'antido
Preços Módicos

Consultório:
Rua CeI. Aríst. Rasmos

:1111111111111111111111111111111111111111111111111'

C ON T R A S TE S

OS FrSCAJS DO CONSU1VIO
60 .MIL CRU'ZElROS POR

Bicicletas "MARATHON"
DIA E NOITE

COM HELMUT BECKER
MES

Em vista da concessão de I res de funcionários publi
um mandado de segurança (para só J10S referirmos à
impetrado por agentes fís- mesma classe) cujos venci
cais do imposto de consumo, mentos não bastam sequer
estes passarão a perceber a para se vestirem e se -ali..

"bagatela" de 60 mil cru montarem, razoavelmente, a
zeíros, mensalmente, sendr si e U sua família.
48,000 de vencimentos e País de 'contrastes, êste
1:2.000 de gratificação. Brasil, não há dúvida. , .

A sentença foi' prolatada 1I;lmmlllllllHllIIlIIlIlIIlIlIIlIIlIIlIIlIlIIl
pelo juiz Aguial', Dias, da
2.a Vara da Fazenda Publí- Primeira vitória ...
ca� �o Rio, que r�correu, de (Continuação da 5.a pág.)'
OfICIO, para o 'I'ribunal Fe-
deral de Recursos. tolerados pela apatia ,da

, Se o julgado lograr con- torcida palmei �ünsu, que a�

firmação na instância su- eeítou com resignaçào a

períor, os cofres federais te- 'sorte dó seu clube
'

rão de suportar o pesado
, ônus de mais de 50 milhões
de cruzeiros, por ano! E há
que considerar, ainda, as

multas, impostas pelos refe ..

ridos fiscais, que lhes dãc
direito à metadé do valoi'
cobrado.
Do outro lado' há milha-

Com êste resultado, o

Palmeiras passou a scgu
rar sózínhe a lanterna.
A prelimrna- loi yencida

'pelos esmel'a1chnos por, !?
xl.

Apesar da situação' des
favorável que os litigantes
desfrutam na táboa de clas
sificação do campeonato, a

renda ainda ,somou a bela
soma de Cr$ 6.035,00.

-�---.-.-

------.-�----_.

B A R "U N I 'Ã O' ,

,

O ?77,elho1' da cidctde

Annazmn de Secos e Mo

lhados, Louças, Almminioe e

Ferrtu;e11,S \;, '!lI III! IImm I! III! til 11111nunnumunnnnuuuu '''!' II'!�1!'mm '" -uumun IIIw:,:
-

.

"{T·"
-

ª Café e Bar Jnião ª
� �---- \ ª
-

-

ª Chocolates, Doces, Sorvetes, etc.' �,
Rua Cel. Ar;st. Ramos, sln. -

_ _ _ _ ::
Gaspar � Sta. Catarina: Bebidas nacionais e estrangeiras

11111111""""" "'''' "III"'""�:;: I � P;ntodeOnibus �
-;:;=IA TEXTIL'I� ATENDE COM SOLICITUDE E PRESTEZA

_

GASPAR 81A e Higiene absoluta . =

O ponto elegante da cidade �
Rua CeI. Artstiliano R�nv)'" GASPAR §

�il:lll!iil!illlilllllilnillllllllillllllllllllllllllll11!lllllllllnllll!IIIIIIIIIIIIIIIIII�IIII�·
Fábrica de Tecidos

Felp'Udo.�
Toalhas de todos os tipos, ���A2LJS� Ir.... ,_-....*I!iW!Nl'�.3JiIIlO""":""""'!1i".,.Ms:eM@

nas m�is lindas padrona.,!'

gens
Rua São José I

Gaspar - C. Postai n.o 19 .

End. Te1.: "TEXTIL"
.Sta. Catarina:

Entrega a domicílio

111111' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! II ij! II � i

Livraria ((SÃO LUIZ"
Defronte à _Igreja Matrhz
Artigos de Escritório, Reli

giosos e _&'scolares

Papelaria em geral
Completo s01·timento de Li-
vros Fiscais e Escolares
Preços infedores aos das ci-

dades circunvizinhas

eM' N!teiZ;S;�a:s:r

Feminino
Organizado por EDITH

Cantinho

CADA S81UAN.\ II j�1
COl\TSELHO

Para r;larMO" as )?'li/J8 -

Para se obter isso, o pro
cesso é muito simples. Tv
das as veze-s que se termine
a lida Cé),se ira , esfrega-se
as mãos _;'j:,l limão.

--xx--

Pegam-se mais moscas

com uma r.·ota de mel do

quem «om um barril de vina-

gre.
(S. Fromcieco de Sales)

PENSAMENTOS
A exneriêncui é um médi

C& qu= chega sempre tarde.
l\;hn'e. de La Tm�y

ALOIS T. SCl-r�I{]1�Z
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" (:;tlemã)
Preços desde Cr$ 2.300,QO

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo

GASPAR STA. CATARINA
! > I 1111 1111111 1111 III!I IIflIllIIlllmmm 11!I!!!l1!1II1l1 11I1II111II!J 111111111 1I1111111111U1111 IIIl
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GASPAR, 15-8-1953voz DE GASPAR: 3.a PA'G1NA
liIN·WWfMA 7FGJ7?!7i'Wvrzwcz .?

T t _"PC"d'NE mG

Veredores OVentilado na Câmara dos
,

-

mente da carne

au-
nr. 10-53;. loque poderá acarretar con-I ao exmo. sr, Prefeito Muni-
Exmo. Sr. Presidente da sequências gravíssimas, qu<al cipal providencias imedia

Câmara Municipal de Gas-l devemos prevenir; tas e decisivas para impedir
par .' Considera�ldo, !inalmen.-! o tal aum�nto, ou, pelo 1118-

Os vereadores 'que o pre- . te, que a majoraçao �e p:·e-j nos, .

reduzi-lo ao mmlJ110

sente subscrevem,
.

ços da carne verde f�l fetta possível.
Considerando o excessivo sem o conhecimento das au-] S.S. em 11 de agosto de

(' inesperado aumento da torídades competentes, 80-11953.-
carne verde nêste município licitam a V. Excia., após ou-r. Silviú r. Zimmernuuui

que sofreu uma alta de o-s vida a Casa, sob regime de. Ricardo Gamba.

4,00 por quilo, passando 't urgência, seja recomendado . B���-"
custar Cr$. 20,00 a carne '--o .. . _

sem qsso e Cr$. 181.00' a car-
_ ....__....lIIIIIiilliiiliiiiiilliíiiiíiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiíl_

Subscrito P:}lOS versado- los B. Fontes, deu entrada,
res srs. Silvio J� Zimmer- na sessão de 11 do corrente
mann, Ricardo Gamba e Car] o seguinte requerimento, sob
• i iJ'.' _p

Loja Gabriel
Pamplona

Rua 15 de Novembro, 1100 - Blumenau
-

Distribuidores dos afamados e distintos chapéus
de feltro "NELSA". Acaba de receber os novos

modelos do Especial, "Selecto", "Prima", "Cen-
ltenário e "Veludo".'
J Os chapeus "NELSA" são baratos porque duram

mais.

Anuncia e recomenda novamente um grande lote de
chapéus, com pequenos defeitos; que está vendendo
baratíssimo. r>;

�

Por exemplo: Chapéu de Cr$. 250,09, por 95,00.

INDU'STRIA CERAMICA
DE

SYLVIO 'JOAO ZIMMERMANN
.Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel, nr. 11

Caixa Postal, 32
.GASPAR STA. CATARINA
·TELHAS FRANCEZAS; COLONIAL PAULISTA,
COLONIAL PORTUGUEZA E 'l'ELHAS PARA

.

CUMIEIRA
TíjoioS' comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e

. tijolos curvos para poços
.

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM
.

.

RAPIDEZ
'

1llIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIlllllllllliUIIIIIIIIIU'lIIl11l11mmUUlllllltlllllllm!11'1'; lU 11; iii II III',
.. '

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

� Matriz: ITAJAí -At-encão ...,
, --

Atenção ...
VALE A PENA IR A BLUM�NAU PARA FAZER

. "

SUAS COMPRAS NA SEN SACIONAL VENDA DE

Fu.ndt.ulo em!tS de Fevereiro de 1935
Endereço �ele!J_ráfico: ('INCO':c-

.Capítaí ... ..,.. _. ..,.."T".�. �$-óo.-ot)o. 0-00,00
Fundo de reserva. . .

. Cr,$ 35.000.ODOr
Total do não exigível Cr$ '85.000.000,00

--, õ-
- �

.•• -:.
Específico da dentição

er. OI' tônico infantil
A Cal I hina contém todos

os elementos necessários ao.

diversos orgãos em forma

ção das crianças.
. A Colcehina impede tôda

- e qualquer Infecção intestí
naI.
Uma latinha de CALCE

HINA dura seis meses,

Em tôdas as farmácias.

INVERNO DA

Casa Buerger
Total dos depósitos em 3014153 Cr$ 722.O�__

AGENCIAS NAS. PRI):�CIP.AJS PRAÇAS DO
.

ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO
DE JANEIRO E CURITIBA

/

ONDE O BARATO E' Taxas de Depósitos
Depósitos à vista '

_

.. ,

Depósitos Limitados
LImite dé Cr$ 500.000,00 .

,

Limite de Cr$ 2ÓO,OQO,OO , ..

Depósitos Populare«
.

. Limite de Cr$ 100.000,00 .

(Retiradas li 'Ires)
.

Depôeitoe a p'tazo fixo
Prazo mínimo de 6 meses .

.

Prazo mínimo de 12 meses .

Depósitos de aviso prévio
.

Aviso de 60 .días .

Aviso de 90 dias , ..

Aviso de 120 dias
'

, .

UM FATO E SEMPRE
2%HA' AS ULTIMAS NOVI DADES.

4%
4,1/270

Rua 15 de Novembro, 505 - BLUMENAU .

:m ii li II 11111111111111111111111111111HUI n 1111 J I

Café Beduschi
�����F�a�r�n�l�a�'l�:l�·a�S�lIIIIa�n�t�a�C�·r�l�lz����� U'rna tradição na Indústria

e-, de café. Sempre bom e ]YM't1
-x-

Aguardente de Cana:
.

VOVÓ e APERITIVO

R 'Satisfaz o mais exigente
e· entendedor :

Fabricante:
AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São Paulo - G-aspar -

Santa Catarina

Telegrama: ('BIRGUER" - Fone 1-5-3-4
5% '\

õ,I/27'0
6%

(Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFILÓQUIO NUNES PIRES
Grande variedade de reméd ios e drogas - Avía

-_. ceitas com pro ntidão e cuidado __
o

Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar

4%
4 1 !') 01
J.J..j ... lO

5%

- CÂPITALIZAÇÁO SEMESTRAL
AÓ1'a uma conta no "INCO" e pagiw com. cheque

«lACTICOL»
lU-ARCA DE GARANTIA'

-,

A MAIOR E" MAIS COMPLETA DA CIDADE
Acaba, 'de receber flto:ndf e variado 8orrt'tmento de "011,pas e ieeido« de inverno

ctn geral I
-

.

AS ULTIMAS NOVIDA DES DA CONSAGRADA MARCA "DE CHAPE'US
.

" R AME. N Z O N I "

(U'n ico Revendedor Nesta Praça)
Completo Sortim enio De Material Eeportico.
(BOLSAS) CHUTEIRAS, MEIAS ETC.)

Empregue bem o seu dinheiro, comprando na CASA 'J ULIO SCHRAMM, A Li-
.

der do Comércio Gasparense
"ijij;:--- iiiiiiiiiii:eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiijiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil!l!lll1!"i.iiiiiiitiiiIJii-._ 'j 111111111111111 i II 111111 li 1111111UII III IIInIIIUI li 1111111111 IIIII 1111111111111111UIli lU 'I IIImil fi�uU lUI 111, \llllllllllllllllll' !! I i1IIIu II!Ü II'

Composto de Caseína para pinturas em geral.
Cola a Frio para madeira.
Produtos de qualidade comprovada

FABRICANTE: Alberto Fritsche
Cx. Postal, 30 -- End. Tel...,- Laeticol
Rua Dr. Nereu Ramos-' Gaspar

8. CATARINA
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VOZ DE GASPAR. GASPAR, 15-8-1953

� ."", ,

'vant «
,Está a Sociedade Cul- novel Sociedade. cial, que congregasse as fa- juntura, com o serrestmo dia' possam orgulhar-se.

tural e Recreativa "Alvora.-I Da "Alvorada" deve-se milias para diversões e eu- compromisso da construção Aliás, a esta altura, recuar
da", desta cidade, convoca- dizer que é empreendimen- tretenimentos, nos moldes do prédio, é tanto mais la- seria demasiado humilhan
do, por edital, ao qual de to de extraordinário alcan- das suas vizinhas. rnentável o retardamento te para tôda a terra de
mos. publicidade na edição ce. COm efeito, em Gas ar, Daí, por certo, a franc fla cobrança e, principal- 'Gaspar, que se desacredita
passada, os seus associados havia sómente entidades de acolhida à idéia da criação mente, a perda de dinheiro. ria aos olhos das suas ir-
para uma assembléia que te- A�arater esportivo. Numa do clube "Alvorada", que; Diante' dos fatos que vi- mãs confinantes.

___"Mi lugar no dia 17. ';cidade, como esta, que já desde logo, frutificou, ma- mos de expôr, a assembléia -_x-x-x--x-x-x-x-
atéria -a ser "Ventila- atingira regular grau de gnífica .através do prédio, convocada para a próxima PREFEITURA MUNICI-

" ,.

pl>:>ito_'_� progresso, era inadmissivei em plena construção, para 2.a-feira, dia 17, assume PAL DE GASPAR
�la�a_""ate;-l1ção e o in- a falta de um organismo a sua séde social. Para uma caráter de excepcional im-

Ed
81

I' dos componentes da de caráter puramente 80- entidade que não conta ain portanci�, pelo que, destas

I ta'da -um ano de vida, o fato, colunas, fazemos tambem
.• '�_."" ,_, H._""irl '��I' 'h�� sem dúvida, é auspicioso, nosso o apêlo da diretoria

R
·

t
.

C· -I
-

importando, apenas, não a todos os sócios para
-

que IMPOSTO rrEB,RITORIAI.

eg IS ro . ·1V I - dmeoixl.anrl'Cal'arlr.efece� o entusias- compareçam e aj"ü,dem o�' - 2.0 SEMESTRE

.

. ' responsaveis pela Socieda�h
REGISTRO CIVIL Edital n.o 1.538 Nota-se, porém, que hou- a resolver os problemas que De ordem do Snr. Pref'oi

ve mudanças, .neste senti- 'a assoberbam. to tórno público que no mês
Edital n.o 1.537 de ;' (de 10-8-53) d I f li t t Ajuntemos os nossos es de agosto arrecada-se na

(de 10-8-53) Faço saber que nreten-
o. n e izmen e, os men o .

-

- l:- res da sociedade anda �1 forços, gasparenses dígno.i Tesouraria desta Prefeitu-
Faço saber que preten- dem casar-se: Silvano Xa- .

inativos parecendo desani e compreensivos, não dei, ra, o imposto acima menci-
dem 'casar-se: Olávio Pol- vier Caetano e Maria Julia

d d· b onado, correspondente ao
leza e Osvaldina Vianna de Souza, solteiros, natu

ma os, xan o perecer l!ma o ra

solteiros e naturais dêste rais dêste Estado, domicia-
E vêm pela frente obra que é menos nossa que d08 2.0 semestre do corrente c;'

hercúlea que exige o máxi- nossos filhos e da qual es- xercício.Estado, Ele, lavrador, do- liados e residentes nesta ci
f" lU' t tes.voor -O'-s' contribuintes que nãod id mo es orço. mas, por ou ro es, por nossa causa, um

_ CImicilia o e resi ente em dade. Ele, operário, nascidr
Poço Grande, nascido em 1.1) em 2 de dezembro de 1917,

lado .a sua significação é satisfizerem seus pagarnen
tamanha que bem merece TECELAGH"'M tos dentro do mês acima.de Julho de 1953, filho dr: filho de d. Virgínia Fran -

' .w'

t 'algum sacrifício. E' certo "T A N G A R Af"" poderão ainda faze-los nos
_ Estêvão Polleza e de d. Otí cisco.· Ela, doméstica. nasci

P 11 EI d
,.

.

que a Diretoria precisa con de meses de setembro e outu-lia o. eza.· a, oméstica; da em 11 de janeiro de
t 1 b

�

d I
-

S t & C' bI'O, acrescidos da multa eledomiciliada e residente em 1921, filha de Manoel Ja-
ar com a co a oraçao os . rmaos an os, ,.ta.

Minas,d êste município, cinto de Souza e de d. Júlia associados; -.entretanto, de- móra de 10 e 20 por cento

nascida, em 9 de janeiro de R lin d J
� la deve partir o exemplo do Fábrica de Tecidos e Sacos respectivamente.

osa .ma e . esus.
"t b lh

_

d di
� de Algodão T' ados os prazos em, 930 fílh d Rol 1 'P'

SI' b d 1 ra a. o e e cacao em ermmauo -'- .

- ,I a e sa vo "la .. ·

e a guem sou pr e a -- 1 -. �

id] - .] TA·'
.

.

di t ' h prol do Clube, e se ainda

I
,. referencia, serao extrai as

'a e (U:!. CL [>_r_Qza_ gSlUL gum lmpe rmen o, opon a- -

b t li it
.

" .t- End. Teleqr.: "Tcmaará ' ,

devid,
.

f da lei
nao as ar, 80 ICI e, msista, 11 certidões para a. evi a co'

o na orma a ei.
1 '1' d

' Rua Nereu Ramos b t'. rec ame o aUX110 os' so- -. rança execl.l rva ..-.. Edrn/Lmdo dos Santos, .

.

_ Gaspar - _ Sta. Catarina T
.

d P feit
Oficial do

.

Registro Civil CIOS.�, -, 1IIIIIIIIIIIIJIUlmllllmmm!Hlt!HHIII1If esourarta a, re ei U-

ALFAI�����ENSE de Gas ar.
Nao ha de clam�r no de- GAMBA', VAIL - ra Municipal de Gaspar, em

p serto. Temos muitos ele- _. 1.0 :� agosto de 1953.
"" mentes dotados de compre- TI & Cia. Ltda .. José Alberici - Tesourei

Fernando -. Duchêne " 1��_i''}�i ensão-e boa vontade que Caixa Postal 39 1'0
(A mais antiga da cidade) GASPAR�NSE!' certam�nte, não falt�rão -a� Rua São Pedro liúimlllll�mlllm!lillllllllllllmlllllllm
Confecção' caprichado. de -_'''_@""",," ..F'

apêlo justíssimo da direto- GASPAR - SANTA
OFICINA DE ARTEli·A.Ternos sob medida. Ajude ao construir o pré- ria.:A prova foi dada quan- CATARINA

TOS DE COBREPreGos convidativos do da ' h \.d tí iol .,

I
-

dio da Sociedade, Alvorada t <! (a campan a J o 1JO o' : '
.

'

Rua Gasparinho, 8In.0. Em poucos-dias foram doa- FABRICA DE MóVEIS Fabricação' de alambiques,- GASPAR - S. C.

s-
x-.Xd-Xd, X-Sx:-X-VX-:- dos mais de 100;000 tijolqs, e

tanques. etc.
ocre a e ao 1- por dezénas de pessoas in-, ARTEFATOS DE MA-

1I!11111111111111111111111-'llIIlllIlIlIIlIIlIIlIIlf

I
� DEIRA

'cente de Paulo teressadas em ver co�c�et.i- AGENTES REVENDE-
CJ_L\SA PAULO (Cont. do núm. anterior) zado quanto ",antes o �red:o DORES

.

'"'��� em construção, E se ��:Ut'vVEHMUrrH Ltda. A C 10
,. -

d f'
. dos

ros; 9 - na osta; -. nao ren eu 01 porque mUl-
afamados Moveis "CIMO"Rua Dr. Nereu Ramos sino Isabel de Oliveira (viúva): tos sócios não foram sequer

. e de outras procedências, ,

11--Rosa Braz; 12 _. HuI. procurados.
Caixa Postal, 2 Telefon�� 14 da Maria da Silva; 13 - O que não se pode COl1ce-

Gaspar - Sta. Catarllla Maria Rodrigues; 14 - Se- bel' e é extremamente d�plo
nhorinha Maria de JesuE!; rável ê a atual inércia que
15 -. Doming-a Maria dd reina na direção da, "Alvo
Jesus; 16 - Virgínia Ma rada". Se não houver, em

ria de Jesus; 17 _ Olga Ba,,' breve, novo impulso vivifi
tista; 18 - Angelina Mar- cador, chega-se a temer pe
quetti; 19 - Maria de Sou- los destinos do Clube, em

za; 20..;.;_· Catarina Mar tão boa hora surgido. Pois,
quetti (viúva); 21 - Ma· entre outros óbices, cU,!11pre
riatQuinthlO (viúva) ; 2!! - notar a situação finanCQira:
Elvir� Batista; 23 - ele· que oferéce aspetos contris- ----------'--------------
mentina da Silva; 24 _ Va tadores, dado o atrazo em

léria da Silva; 25 - Antô·, que se acha a cobrança ·las
nio Braz; 26 - Luiza Dias; prestações das quotas 80-
27 - Maria Maes; 28 - ciais. Ademais, não foi p1'o-
Henrique Crispim da Silva; videnciada ainda a admis- terno procure o Alfaiate Rua CeI. Arist. Ramos-
29 -.. Alberto Schmitt; 30 são 'dos -sócios contribuln-
- :Egí�9 Manoel Serpa; 31 tes, com o que. mensalmen- JOSE' BERNZ, que executa edifício Becker.
Mà:úJ(f>';'Caetano Silveira; te, perde o Clube, no míni-
32 -- Maria Teixeira (viú- mo, algumas centenas de serviço garantido e rápido Bem no coração da cidade !

va)'...i .. , cruzeiros. E na at{lal con- I

Consertos Em Geral
Ser.viço perfeito e garantido
HERBERT \VEHM1 TTH

Rua São Paulo, s]n,
Gaspar- . S., C.

111111111111111111111111111111111111111111111111 ln

Empregad'a
PROCURA-SE

PAULISTA,oseu
alfaiate!

Rua 15,BlurtlénaU

Fazendas - Louças - Ff:Jn'ft
gens " Anna'í'inhos -- Se
cos e li!olhados - EX1:;or
tfLção de Cereais e Arruar.
dente - Ser'fm"ia c oHnhi1-
1nentos - Revendedotes
da Standard Oil Coú�i)any

.

uma, para os serVI-

ços domésticos eUl

geral.
Paga-se bem

Informações com d.llt;th
W. Fontes.

,A T E N ç-Ã O ! ...
Para a confecção de seu' por preço bem barato.

\..
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Os "índios" venderão ca
,

1'0 uma derrota. Para cobrir
a superior e'asse do trico
lor, os alví-verdes usarão de

o Tupi para a grande luta d� ama
.

rusque, frente. ao famoso pelotão
R'

descanso de dois domingos E. Paisandú, já que o cam-] xam impressionar com o p;?',.
enaUX consecutivos, voltará o Tu- po do tricolor está sofrendo lo da onça e querem ver o"

pí a exibir-se no campeona- complota remodelação. "bicho" beber água. Diz (;,

to ofiéial da L.B.F" tendo Reina grande disposição ditado que a sorte um dia'fibra e coração. Bem prepa- pela frente o mais poderoso entre os componentes da re- da caça, outro do caça.drados os comandados de Pa- esquadrão que milita em presentaçã-o gasparense pa- E,
.

Renri.l<'-"-.QJ;�·Nchequin�o.
. l1?SSO meio, cujo �m?ate t�. ra o cotêjo de �m�l1hã-. (�:7! poderão atingir a onça cDepOIS de um exceSSIVO I 1'a por local o estadlO do C. rapazes do TUpI nao se dei-

1
uma flecha.

P-�-r,�,l-'�"�-.--1:1-v-·t'-o'-r·a' do Oürnpico no carn ce:a:'��(��U��::al��l,�léat�rl��D � � " � .' I
.

.

.

�

�
- �;�:,� ��d��:�::i�I��a�:ee�;

�,�J= na rc do corrente ano'
..

i�:;J:lrf�?�! :���s�����r<!

que terá no embate de a-, Baqueou o p'al:'TI3iras pe-j fendeu .parcialmente, pro- ei-rnento el�j campo. Entre I refa. Embora tenha 'coine-
I manhã a última chance rala contagem de 3 a-O, após porcionando oportunidade os �--i-v81d,e�, salvaram-] tido várias falhas, Se1J�3 01'- ra retornar ao páreo emter daii.o a impressão de I para o atacante alvi-rubrc se apenas Jura, Darcy e 1'08 foram pacificamente busca do ambicionado tituleque seria o vencedor da pe- repetir o arremêsso e ani- WUel"g'e�l.,

'

(Continua na 2.a página) I ele campeão de 1953.leja - Não ofereceu atra- nhar a pelota no fundo das A :,u'bit::: 3gê'in es.evc a
tivos o clássico de Blurne- rêdes. cargo d.. '. ". Roberto Paulo:",au _-_ Incrível a frreza do', Com êste feito, O� rapa ..

de Lima o popularrssimo Página Esportiva AL����r������púb' .co presente ao estádio Z2S do Palmeiras mestra- Paulin 'io. f[1.te saiu-se airo-
.

",e�r'-i2,�'aldino. f)\\(rivel n:1J11�Se ainda mais desarti- samente da sua di f teU ta-
1!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I11l1ll11l11l11l1l1IlIlIllllllllilllllllllllllJllIlIIl""II!fllltatuação c\� :: aulinho, ;�ulados. Persistiu o OHm-'J.]�1c.P":·a!1do o primeiro pico no ataque, lançandot'..l '�:J eh campeonato da bolas em profundidade.Liga B'r.rríer-auense de Fu Aos 38 minutos Corrêa petebo', tivemos domíu )'0 úl- netra na grande área es

l�.l;1" Ti e-Lárl-i.o da A:lal;ne- meraldini e atira envieza-

em

',�
<

����

j i;
'L1
::�

---

da D""· 1 c (1 e {}lxja '"
j o dcí s

p;co ('�'J .1'1 �"}V)] hJ'JlHeli�nl'-
'�,.

nl"ena.: .: 2.111.31raS x Jdmpl-
co, pr:;_'_?,"l.'te um público re

gula r. 1:18.71 desnido de eu

tusiasmo, o nrélio teve um, ...

transcurso monótono e um

nanorama técnico dos mais
nol"res

(1') .,�
1"�'Yl do'! times +eve

,,'P -I?'re ,:1�,; oredominio nas,e

}f'� -,:;, :)O:CSlTI, O Palmeiras
qur exerceu .forte pressão
sobre a meta do Olímpico ---�-------'------_---------
110" :w;me>o'j' 45 minutos. Terminou sem abertura de"'ã,f) �/nb<l r;i,'ar proveito da
-:I"r"�:l. 1\Jib contando o c�ntagem O clássico de do·_
�;:',,;:-�,�1'�<1_��:1 rl2u�n��:2 rrlingo último eln Joinvile��l' �� "'_�:� ...... 1�11 L'"}rf O"0n:rtlrni ..

do ; a pelota tOC01.1 110 terre-
.,.." <l "f,C) ",.. ,11 a Iuca (,Ju"se�_v ..._ ,V_,"'\..-"� U ;t o....:iJ <l.t>_

ao apagar das luzes, Aduci,
bem ser' 'dó por Jaúno: con
clue o Ir .;e com rs a f'eli
êrdade consi l,nando o ter
ceiro e ulLJi10 tento da tar
de.
No quadro vencedor as

figuras mais ' positivas fo
ram Nilsor., Tico, Adrr e
Jalmo, senuo êste o melhor

Noticiário Expressso-- Na disputa dos 38 mi- nulação dapartida,tendo em �,A equipe de aspiran-nutos
.

restantes da peleja vista que o árbitro Vida1 tes do alvi-verde gasparenentre 08 aspirantes do Car- Pereira permitiu que o atle- se jogará, amanhã, em 'Brlllos Renaux x Paisandú, pe- ta Aderbal continuasse atu- que, sua cartada decisivlo ar 1> onsto do corrente ando pelo Atlético contra- para a conquista do bi-cam-. ". ,
ano, os triebíores consegui- dando a decisão do juiz An- peonato da sua cat

.

ram sustentar a vantagem tônio M. da Silva, que díri- Se vencerem, os "h e-na placard derrotando, no giu o encontro em data de rão entrado na reta final,final elos noventa minutos 12 do corrente e que viu-se ten o como sério concorreuao líder da tabela pela con- obrigado a suspender o co- te o "onze" do Paisandú : Rt:tagem de 5 a 3,. Informaçõe81 tejo j.u�t�mente porque o fOl�el:n derrotad��, estarãoprocedentes de Brusque 1102 autoritário player do brus- praticamente alijados da
�diant�m que o Paisandú I que�1se recusou-se a deixa�l:' esperançosa conquista. En)interpôs recurso para a a- o campo, quando, aos 7 nu- face dessa tremenda 1'e8-

nutos da segunda fase, foi ponsabilidade, a direção b�('
punido por aquele juiz com nica do Tupí está p1'eoc�lp;:::
a expulsão de campo, por da com a escalação do time
tentar agredí-Io� que deverá dar combate ao-

Não 11,� dúvida que o pl'Ü- homogeneo ei-iquadrão elo A
testo do 'Paisandú está a- tlético Renaux.
poiado no Código de futehól - Também para o coteje
e como tal deverá ser julga- princ-ipal, vários são os ].>1'0-do pela J .D.D, blemas de ordem técnicco da

equipe bugrina. Os treineI,;::
da semana deixanlm c1úvi<1:l
quanto à constituição mai�
acel'tada. E' 110 quintevl a

vançado que l'eside o ponto
úevl'algiw elo problemu. SI)
mente El'i, Ninha e Nana
tem as' suas posições a",'(:

guradas.

-, Até o presente momcl'l

to nRo sabemos qual o juiz
designadp pela L.RF. p�u a

dil'igÍl' o eücontl'o ele ama

nhã enü'e Cados Renaux e

Tupí. P1aI'ece-nos, entn:inn
to, que as duas diretor,ia:"
teriam chegado a um acc/nlo
para a es olha do sr. '.Vil
son Silva, que, ill.ega\�elmcl1
te, é o árbitro 'l'ec:oJ11t':!(lú"
vel para esse irnpol'tant,;
enibate.

Perante uma colossal as- senvoltura e conjunto. En
.! ,L ".i�('·a, que deixou na bj- tretanto, o Caxjas, qUé ain"

�j.�r· a -do Estdio Ernesto da não tem a sua equipe - Na manhã de hoje de
:e�l�:::mm a vultosa soma de perfeitamente entrosada, verá reunir-se o Consêlho::Jj';U; 64.905,00, defronta- conseguiu annlar o nmior Deliberativo elo C.A. Tupi
',',u�-:::e, domingo passado, volume de jogo do seu ad- afim de resolver palpitanh��� "" ._.) ,j-_ml)�";o, que na :a cidade ele Joinville, os versarjo� evitando que C�3a assuntos de intel'ess� d.oIJ�H._d,L' ;.,;"Ctl b, a)resentou- �11aivrais do futebol dtadi- atuação superior se trans- pl'estigioso grêmio "índio".i'íe .:" ....1i>�..;�aln2>lte des,,}l.'ga� no: Cax13,s \;" América. I fo:r-masse em ,v 1tágeH nu Entre outras coisas, os COll"nizalU, _f-a.I'ecendo CLt irm, - O Pl\�liO chegou ao seu I mérica no placarc1. selheh'os do alvi-verde l)1'émacio com a derrota que se -l�érmino sem ahertura da A' arbitragem esteve a tendem 'estab leeel' um pIa��le dC1Jarava, encheu-se de cnn',('.gt,'m. O setor defensi:.. �2argo do jUlZ porülg"uês no de financiamento para aln "'" dO. ..:egundo periode> () d � ambos :::8 contendores Anizjo Morgado, desi.gnado cOllstl'ucão de uma ca<::êl deQ,L _;"'c3. '-, éJmeçoU a a3sed.iaT ma"te78-se inexpugnável pela Federação lVIetropoli- madeir�, que servil'á de mo� 2.� CJ

",' ;:dr.1eirense, obrigan ,'mbôra as situações d(� pâ- tana, a quem fôra sol itado radia ao zelador do est�{(UO,(lo v .; -�ü\) JU2a a pradCllt' '11CO porque passaram as ci um árbitro de granile 81'1- - No decol'l'er da pi.·óxi·de;:;Lc::3 a,:.Tojadas. ,Aos 22 dadelas d03 dois times. vergadura pal'a dirigir o ma semana, a diretoria. l1lÍYnLos, quando a equipe jlúnol'tant',e '2(.(-êio. elo Tupí oferecerá aos sócio�do Pa-m2�. J,S dscaiu ser�:7i-. Basea��o3 na impress80 S. Sa, não foi nada felizl contribuintes da mensali-\7tlmI;:;L�8 cb prouução, Adi:' [1'1 I:1?�Orl!1 dos despOirtista� na difícil missã-o, pois an- dade "extra", quites UH11CO]1.,Em a ,.slota em �ituaç50
'

""9,'" "['I9 pl'esencial'arn o dou' às tontas e cometeu al� suas contribuições, uma suoduviuJsa e encaminhou-se er:_p11noante choque, deve- gumas gafes que quase lhe culenta churrascada, ten<1rPal'a' a meta desferindo :Eor mos a!lmitií' que o América valeram uma tunda tre,· por local o aprazive1 carnprte arl'emêsso, que Juca d(�· tenha atuado com mais de-I menda.
I
da rua Duque de Caxias.

r':i,r1r: 0'� ':\ ...,� 111e (O_I?0t'SCf':l'êUn
.

'lo'') .""�->"''1 ..
, pe'�'3aram os

.

c :' I "�," O" e poderiam
, �

;) seu adversál'jo
�. � �: � .J c� �al) tiC:'l' c�-
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) VOZ DE GASPAR

IN'DU'STRIA bE LINfIAS

Leopoldo Schlrnaz S.- A.
- GASPAR - SANTA C�<\lTARINA

__ iNDUSTRI� Pt LINHAS .LEOPOLDO SCHM,ALZ S A,
_

�UA Di. NEREU RAMOS SIN,' • Gi'-SPAR - STA. CAIARih!A
,

"

Linhas para bordar - Cerzir - Reiroz ã-é alfJodc1() -
Linlu: para costura e fittlho.-l'llarca: Ct RGULO

FIOS PARA "CROClfET"
JANE E CLE'A

flll! III � � li (I t II:' i I! 1U1I1t IIIUIUI 111111U1l11l1l11l11l1ll1l11mUIUIIIIIIIIUIJ 111111111111111111

Diversões CINE s, PEJJRO

CINE MOGI{
Bonefiime« e boa

projeção ,

-c;

.a's 8 horas:
Gt-_y Merríll e Bette Davis
num de seus maiores de
sempenl;"\�

Nova tentativa de baratea
mento do custo de vida

A: COAP volta a fazer
pressão sôbre os exportado
res de arroz para o abasteci
mento interno do E ado
aos preços por ela fixados.
Como se sabe, hã meses a

traz, a Comissão Estadual
de Preços estabeleceu nor-

ANIVERSA'RIOS mo dia 18 os srs, Nilo dos
mas para a exportação do
arroz, permitindo a venda _'. A data de 12 de agôs- Santos e Joaquim-dos San-

to assinalou o aniversário tos, motoristas do industrialdo produto para fora do do nosso conterrâneo sr. sr. Sílvio Zimmermann.estado mediante uma cota
José Estefano dos Santos) - A 21 próximo defluide sacrificio dos respectí-] digno funcionário do Instí- o aniversário natalício, do

vos exportadores, a qual fi-
cou assim classificada:

tuto do Pinho e pessoa mui- 'nosso distinto conterrâneo e

to relacionada nesta cida- particular amigo sr. Wal-
Arroz de l.a,- Cr $ .. -, de.. demar Beduschi; digno Pis-

450,OQ; arroz de 2.a - C'r$, _ Faz anos amanhã 2 cal de Fazenda com exerci-
885,00 e arroz de 3.a ( do-

exma, viúva Georgina .Bor- cio no longínquo municípioarroz) Cr$. 350,00, por saco ba Soar, que durante mui- de Xapecó.de 60, quilos. tos anos' residiu entre nós. _' Faz anos no dia 20 o
- O próximo dia 18 re- sr. Mansueto Testoni, in-

HOJE - às 8 horas: A�ontéce, porém, que essa'gísta a passagem do ani- dustríalista conceituado e-
Um grande filme da medida, c_omo tantas outras versário do sr. Angelo cidadão 'que. conta com mui-

Warner : dess� orgao controla.dor, nãc Schramm, co-proprietário tos amigos em Gaspar. .

CINZAS, AO ,VENTO surtiu o menor efeito pa�'a .da linha de ônibus Gaspar- __ No dia 21 do corrente
Com Gary Cooper, Lau- con�r a al�a acelerada do Blumenau e pessôa muito comemora o seu natalício o

A 1
�

D' 'reen' Bacall e Patrícia Neal I t Aman la - ommgo, as precioso a.2men o. xgora, estimada pelos seus predi- sr, Evaristo Spengler, que.
3,30 hora.(sRepri�e) Preços d�...,����I.�!'>Ç4im!\ii ... ,.�f��:(:!.sC:��,��,��, jornais cados de cavalheiro e ami- na Agência local do Banco

,
,

. go. Inco, exerce, com zêlo e di·
APRENDENDO A SER' I --. Ia /

- A 19 festejarác9 seu lígêncía, . s elevadas fun-
HOMENS I D

.

i" -t" d' M' ., 'It· · " '. natalício o inteligentê me- ções de contador ..

epOSI O e oveIS aJaI i nino Abelardo, filho do sr. _ O próximo dia 21 mar

I '

FILIAL NES TA CIDADE dr. Abelardo Vianna, médí- ca, também, o aniversário
.

'�;�7�� "f(í:r-w-).�' co abalizado aqui residente. do honrado gasparense sr.

Icua Gel. A. Ramos s/n.o e de sua exma. espô-a d. José Rafael Schmitt, che-
Ely de M o Vianna f'a de numerosa e distinta
,

,- Também no dia 19 Ia- família.
rá anos o sr. João Krauss,
correto funcionário da Pre
feitura Municipal.
- Ainda a 19 vê passar

o seu aniversário o sr. Lu
dovico Xavier Schramm.
_ A data de 18 do correu

te assinala o aniversário de
sr. Artur Deggau, compe
tente marcineiro nesta ci
dade.
- Fazem anos no próxi.

Quer comprar móveis bons e baratos ?
B1DLHER - lIIALDITA Não perca tempo; vá ao DEPO'SITO DE MO'-

(Impróprio até 18 anos) VEIS "ITAJAí", de Ped 1'0 Rebelo, à Rúa CeI. A-
Nos seus lábios, veneno; Iristili�l1o Rar?0s '-o edific io �'Joanim", onde encon-

nos seus olhos, o crime; no

II t�a:a os mais variados m odeias pelas, melhores �on-I'seu coração, a morte.
,

dições de pagamento.
I

Grande produção da Umi· ii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiii_�iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÍâ
ted.

3.a-feira,às81ioras
i Carne a Cr$' '20?'Ga����:I_'a�::���Ún \!�� ,

· 11

MUNDOS OPOSTOS (Continuação da La pag.) to do Chefe do Executivo,
Outro grande filme que tendo S. S. convocado os-a-

S. Magestade o Leão da te debatido pela COAP, a· çougueiros para, após ou

METRO apresentará 3.a paíxonando a opinião pú- ví-Ios, deliberar a respeito.
blica e a imprensa, que, a- Quaisquer que sejam as

Hás, condenaram veemente- razões invocadas, convém
mente a permissão daquê- não esquecer que a mais for
1e aumento (de 12 para 1€ te de tôdas é a carência de
cruzeiros) . recursos que aflige à gran

i Aqui, à falta de órgão de maioria - industriários:

icompetente, que seria 2. comerciários, bancários, füh'
COMAP, a alçada, a nosso cionários públicos, cujos eg

ver, é do sr. Prefeito muni- cassos ordenados ja não

cípal, corno também o en� podem, ser mais esticados:
tendeu a Câmara dos Ve- e, principalmente, os hu
readores, que, em sessão de mildes assalariados, que
11 do. corrente, tornou, lou- vêm o espetro da fome a

vavelmente, a iniciativa de rondar sinistramente os

levar o caso ao conhecimen- seus casebres.

feira.

5.a-feira, às 8 horas,
a United apresenta:
A CIDADE CATIVA
ea continuação da Série

,

A DEUSA DE JOBA

Dias 2,3 ·e 24 - O maior
filme brasileiro de todos os

tempos
O CANGACEIRO

AGUARDEM:
SINHA' MOÇA

da capital, o assunto voltou
á ser abordado pela Coap,
que se mostra disposta a im

pôr a execução da medida.

Vejamos no que dá mais es

ta tentativa de barateamen
to dos gêneros de primeira
necessidade.

'

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111I11111111IIIJJU"llf!I'lIuIIlJ
,

PEl.JA SOCIEDADE

BODAS DE OURO

P{stejaram condigna
mente o 50.0 aniversário do,
seu casamento, dia 12 p.

passado, o sr. Pedro Schmitt
e dona Wally Schmitt, re

sidentes em Poço Grande.
Pela manhã houve missa

cantada, em ação de graças,
e à noite o casal ofereceu
aos parentes e amigos um�
bela recepção 'em �ua rest

dencia, que se prolongou �
té as primeiras horas do dia

13.
'

Felicitamos sinceramen
te os distintos e venerandos
iubilares bem como os seus
v' .

dignos filhos.
- Do sr. Vítor G. Rosa

recebemos atencioso e gra
to cartão por motivo da no

ta que êste jornal mui me
recidamente publicou, quan
do do transcurso das bodas
de ouro dos seus distintos

progenitores dr. José Ba-
'tista Rosa e dona Erna
Presser Rosa.

Ainda o nosso

, aparecimento
CRUZEIRO DO SUL,

hebdomadário editado na

cidade de Joaçaba, sob a

brilhante direção do sr. dr ..

Brasílio Celestino de, Oli

veira, advogado e político
proeminente, - saudando ês
te jornal emitiu conceitos

generosos, que, de referên
cia ao seu diretor, decorre
ram, por imerecidos, de pu
ra e nímia bondade.
Ao amável confrade en

dereçamos, com sincerida
de, o nosso reconhecimento.

--'-

,

DUEANTE TQDO O MÊS DE AGôSTO -, GRANDE E FAMOSA LIQUIDAÇÃO ANUAL DA.

I Casa A CAPITAL
I ,.lI../

M
.

MM
--------

ru--.. 4A;;;;ii4tJiiSGiW�*a aiiiíÊMN;;ç.% 1r __'mi? MM

AR'rIGOS PAI A HOMENS - SENHORA S E CRLANÇAS
Rua XV de Novembro, 415 -'BlumEmau.

p AS, ;
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