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Direção HÉL10 FONTE:-' Gerência: CARUlS B. H)NTES

Ano I Sábado,22 de Agosto de 1953- Núm. 11

Teria sido ordenado' o início das .obras .. de. pa
vimentação da rodovia Itajaí - Blumen
Estrada das mais impor-] viajantes, 'além de poder do, como ora se anuncia, te- doures exercícios f'inancei- unia taxa' módica" c.

tantes do País é, sem. dúvi- causar acidentes, como, a- remos, nós do Vale, resol- 1'08 quanto economisará na de pedágio, que nada. r
, da, a que Ioga as cidades de Hás, já tem acontecido. vido um dos nossos Noble· "conserva", que deverá de- sentará diante' dei atual
Itajaí e BIUI�tmau. .,.

mas máximos, e ·o
.....govêrtlc I saparecer totalmente.. E gaste dos veículos 8 outros

O s.e� mOVllTIAento diário Calçada ou asfaltada a do Estado, que agora fará como subsídio, poderá co- prejuízos 'decorrentes de
calculado em cerca de 700 estrada, e feitas as neces- dispêndios ponderáveis - brar, de cada veículo, ac tempo perdido em repa
veículos auto-motores de sárías melhorias do traça- é certo - há-de ver nos viu menos nos primeiros anos. ros.'

tôdas as categorias, diz com
. , ,

eloquência o quanto vale
F A TOS E C O M E N T A' 'R lOS

d f d U1Ur 7í RU'A' I-ND·rCfpENOl.ITVL· não h� negar, o "nlO1'1'O ela
essa estra a, na unção e· Nossa cidade, corno é sa- l'illi.· '. D, .. Dti..··.· Jl·n,
escQàciouro, único da. produ- bido, estende-se ao longo do Igreja", '-FJ� OCUj)�), área na-

-
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I
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d
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d
. da peouo-ra e CU):{ encosta

çao o rico a e o ajai, 1'10 tajaí-açú. Suas uas ar- pral?a. lie u 10 argas, SIm· ecorre, certamente, a es-

té tI' I
.

A' bi desce cuasi até n rio, t'(�m-
a e o porto c o mesmo no-, terias principais _ .. CeI. _A. p esmente ve impossi ilita- cassez de outras ruas, que

'

me. ristiliano Ramos e Nereu da qualquer construção, por distribuam o moviménto da pre se coi )titLÍ�l: oUtl'OSSl?11,

M
..

d em SÓ'I ') «bstáculo :1 abertu-
erece e exige, pOIS,' c Ramos- que reúnem talvez. causa da proximidade da parte mais central, agravar:

� .

h
.

t
'.'

l'a de ruas no coruciio tla ri-
gove�'no earm 080 111 ere�-, metade da p�pulaçào urba- barranca daquêle, ' do pela passagem obrigatô ..

se."� o en�ant?, torna-s,8_ d,Ia I na, são paralelas ao dito rio:
.

Dessa tendênc_ia de suobor-' ria de ttodos.os veículos das
.dade.

, - d d d d d Seja como fôr, já não de-
a ma m.a1i::,'�; .

ma equana m', uma delas, a _CeI. Aristilia- mar a expansao a CI a e estradas Itajaí-Blumenau
-{! d d 'lf' continuar- a atuai situa-

suas finali a es. E', em no, no trecho fronteiro àao curso dáguà que a banha e Brusque-Blumenau. Mas
t muitos trechos, estreita; em dn do trânsito urbar.o, com

bora já diversas vezes reti·

Resuma' .1 nf"orrnativo
a.ria CeI. Aristilrano, des-

ficada, � ainda apresenta
de o seu início, a partir

b
.

d da ponte sôbre o rio, Gaspar-curvas em pronuncia as f

perigosas, como
.

contece Grande, até a praça Ge-

entre Gaspar e Bluménau Feliõmente, mal tinha- festejos, pois se dizia que sacudiram. demoradamente túlio Vargas, com única

com o rio a oferecer série mos, lamentado a escas'sezl tinha solucionado 'o proble- as ilhas gregas Itaca, Zan- via para o tráfego. das cente

pel'ig;.), .Aiü-t1:a há .que dizer de, ,automóeis de -

alugue�31 m� de falta, de energia êlé· ta' e Cefalônia, na mar Jô- nas de veículos-que diàri

se das condições do leito fOI.a n.0ssa �raça dotada c:e I tlC'_,'7' ......... el;traram, . desdê nico, causando danos incal- mente atravessam esta e1-

quasi sempre ondulado, prr
mais um veículo, e, por si-] o dia 5 [ltimo, em regi- culáveis com a destruição dade,

vocando terrível trenida. nal, u carro c lforfável! me de racionamento da cor de cidades Inteiras e ma- A inconveníênci ue a

ção dos veículos, que �asti. e moderno, em ótimas eon- rente! Ainda que a Em- tando mais de mil pessoas. pontamos tem�se_......,.-" sen

ga fisicamente os passagei dições, que poderá ser usa- presul tenha procurado ex- O número de feridos é, pe- ir fortemente por ocasiào

ros e financeiramente or do a qualquer momento, plicar a medida, não se vê lo menos, quatro veSHE das procissões c quaisquer
proprietarios, a

..
ue pagam f 1"

como esta possa ser justifi- maior, presumindo-se que outros cortejos ,ou ajunta-
- � con orme, a las, eXige a cada. QuP. esquisita solucãc h

. .

d
'

continuamente vultosas cor natureza do servíco a cue
- .

_. iaja, aproXIma amente, rnentos, quando Si' vê, no

tas de oficina. se destina.
� .. do problema ofereceram 100.0QO desabrigados., trecho aludido, a pás-agem

Isto sob o aspecto técni. àquela rica e sacrificada O dantesco cataclismo totalmente interceptada, o

1\'1
.. .

/

P
. zona de Santa Catarina !... provocou, desde 102.'0, o so-

�

t t '[co, lY as, o pIOr mconvt'TIl- - OI' 111crível que pa- • � que pl'OVO(,:1 pFO r�c: os'c os

ente é a poeira que levanc l'eça, a cidade de .I'oinvile : corro' d� l1orte-ameI'ÍcanoE menos j);J,Ciéfltes, ou c1aque�
tam os veiculas, verdadcirc e as de�ais servidas pela

- Vítima de parto, fa· e' ingleses, cujos navios e les que não r0dem deter-se,

suplicio nesta estiagem eles. rêde Capivarí-Floriar-tÓpo-
·leceu a índia Diacuí, cujo aviqes têm prestado sel·vi· No dia da festa do Senhor

com',u',l�I, q'.1:' sufoc·a, ce'g}] 1" J
'

t t
casamento com o sertani8ta cos inestimaveis aos infeli-

. _ � . � � lS- aragua, recen Emell e J

e atenta contra a aúde do� inaugurada com g'l'andee
Ail'esda Cunha, o ano pas� I zes flagelados. O resto do
sado, despertou o interesse mundo tende a solidarizar-

�-i;;;oC".iiiiiÃiii'r\�(iiiAiiiiiiR�Ãiiiii:iiiii\mifiiiiiÜ---iFN�íiBclIilll1mp!iiiiiiAg,Liiiíiiiii-iSiiiJÊiii.iJiWiiiiiiiG'iii'A*iiiiíiS-BA-R---- geral do País graças ao in· Ele neste movimento, envialÍ

,Ind!·sflens.a've.,l .,..,

do
tenso noticiário 'de jornais dã recui'sos para amenizar

"-10' a CflaçaO e revistas, dentre estasi os sofrimentos daqueles

d b f· 1
notallamente "O Cruzei- pobres ilheus. (Co:q.tinua na 6.a página),

c_argo' e Sli - lSCa 1'0", sempre minucioso e 1II11I1I1I11I11II1lI1I11II1I11I1Il1l1JlIllIlUlIlllllIlIlIlIlIIlIIlIlII'"'IHIlIilIWliHlI1mmm:!

,Na sessão de terça feira se sôbre a imprescíndivel bombástico. Diz-se que a fi- FREI J�CINTO O 'F ]\1fúltima da. Câmara JMunicí- necessidade de ser criado c lhinha, sobreviva, ela ma.
'.L , .. • • /1..

paI, entr'e outros assuntos, cargo-de sub-fiscal; com a· lograda selvícola será b·HZi. Sómente agora 50ubemoe chuvaou soLabrasador, pa-
.foi abordada a questão dá tribuições de fiscal de hi· da para o Rio, onde lhe da- que a data de 4 de agôsto ra que não falte o confôrto

falta de fiscalização, pela giene, o qual teria função rão esmerada educação. fôra sumamehte significa- espiritual às almas das

Prefeitura, no cumprimen- exclusiva no perímetro ur· ,
Uva nos meios religiosos da mais remota;, regiões da pa-'

to das disposições estabele- bano, afim de exercer rigo· - A safra de arroz 101 . cidade. E' que, então, o l'e� róquia.
cidas pelo Código de Postu· ,rosa fiscalização . no curo- em geral, bem satisfatória vmo. 'frei Jacinto fazia a· Lamentando o atrazo .dês-
ras do nosso município. primento das posturas mu· este' ano, em todo BTasil. O nos. te registro, que, todavia,
Primeiramente foi discuti- nicipais, que, até então; te· maior produtor foi o esta- O piedoso sac.el'dote, a nem por isso é menos espon
da e aprovada a indicaçãc riam sido transgredidas. O do de Minas Gerais, com q;.tem atual?1e�te está con-l' tâneo e sincero, VOZ �E
de nr. 13-53 que recomenda assunto foi demoradamentE 729.780 toneladas,' segUido fiada a paroqUIa local, tem- GASPAR, que. tem no VIr·

ao Chefe do Executivo me- debatido, tendo o vereador do Rio Grande do Sul, que se feito notar pela sua ati- tuoso e querido Pastor dal

didas para o serviço de lim, que o abordou informado �l colheu 650.000. Santa Ca- vidade incansável visando mas um bom amigo, leva
peza pública, que foi apro- Cása a sua intenção de va)· tarina classifica�se em 7.0 a irici'ementar ainda ,mais a 111.e, prazerosamente, a ex

Vada com emenda aditiva tal' ao mesmo com a compe, lugar ,com cêrca de 80.000 Santa ReligIão. Cóm efeito pressão da sua admü'ação e.

proposta pelo vereador sr tente indicação, que espera- toneladas,' tendo o estado percorre,' íncomodamente os vot()S por que Deus con.....

. Dr. Abelardo Viana. Em va fosse aprovada pelo PIe- da Bahia, produzido apena; embarcado' em carroça, de- céda ao seu Ministl'o, entre
seguídá o ilustre rep�s�n. nário e bem recebida pele 13.900 toneladas. zenàs de quilômetros, duran nós, longos anos de vida· e

tante do PSD manifestou-' Executivo. - Medonhos terremotoe te hOfaS e horas a fio" sob feliz apostolado,

Bom Jesus, ;:,e19..8 17 1101 as,
sucedéu, p:-'l'ém algo m:âs

grave fJ CpJ'2 só per rara fc
lieidadc :"_�;"I te\'e í:nllsequên
das furw':� -\ '. -U'a 'rna);a(la

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



.

'(2.à pagina)
_.-

-_ ..._�--
voz DE GASPAR

•

,

.I
11111111 lU 111111111111111" III' I! II ': II j IJlIIIIIIJ ti

I :.
' í

G' T hecid A RECEITA DA

AMBA, VAILA - - ezoura, O con eci o
MANA

I cronista esportivo dos �or.
nmmmnlllllllllllllllllll'!1II11l1ll1l1lí1ll TI & Cia. Ltda nais e rádio ds Blumenau Gelatina. de coco

Calcehina Caixa Postal, 39 sonhou que daria um bom Ingredientes;
,

- Rua São Pedro juiz de futebol Apitando a
2 copos de leite de coco ..

Específico da dentição
GASPAR - SANTA partida dos aspirantes de Açúcar a gosto

CATARINA '

d 1 colherinha de essência
O melhor tônico infantil Carlos Renaux x TUP1, o-

de baunilha
A Calcehina contém todo; mingo em Ilrusque. S. S

FA"BRICA DE M""'VEIS f' ti f 7 folhas de gelatina
os elementos necessários ao,

e'

u... 01 um auten .ico racasso �

di -

f andou às tontas pelo campo (branca)
versos orgaos em orma ARTEFATOS DE MA- 1 xícara de água (quente)

cão das crianc
..
as, . DEIRA preferindo que os jogadores J 1

'

-
- unta-se o eite de COCO,_ o

. A Calcehina impedo tôdr AGENTES' REVENDE-'
decidiss-m das faltas ,qü:,;o Ih

.

h d• açucar e a co er111 a e
e qualquer infecção intesti :DORES assinalava. Como não pode- essência de baunilha. Dissol-
nal.

'

dos ria deix.u: de acontecer, .)f'
vem-se as folhas de gelatina

Uma latinha de CALCE afamados Moveis "CIMO" trieolores tiraram provei te na água, adiciona-se, e mis-
lUNA dura seis meses. e de outras procedências l da flexib.vdade de arbitre tura-se tudo muito bem
Em tôdas as farmácias. I -x-x-x-x-x-x-x- e comandaram a partida. Despeja-se em tacas e leva-

-��������������-.. .' -
. se ao refrigerador.

,

..- 'l'aruert f'j jUlt.: Wilson
O campeonato' da L. ,B. F. Silva, sscrrmentedo do pe-

• d d C R rigo que correu em Testo
em oevista za a a o . enaux com a- .

d
'

,. oenas 8 bolas. Centrai. por ocasião o jo-

Após a primeira rodada Artilheiros: 1.0 'lugar O. go Vera C.(·Ul x Paisandú
do 2. turno, a colocaçâo dos ,.

(A resolve'} tomar medidas n-
- taVlO tlético) com 9 golsclubes ao campeonato da seguido de Júlio (Paísan- cauteladorus para não desa-

Liga �lumenauense de �u. dú) com 7 tentos, Esnel (A- g�'�àara tor�ida de c?�\a,
n

tebol fICOU sendo a segum- tlético) 7 e Ninha (Tu. VIsltal1l.� ter::, qUe ae It:1.r
te: 1.0 lugar: Carlos Re- í) 5.

"

I
com r�Sl�'tlaçê:D \)s. seus er

naux, (6 jogos) B vitória8 ,f.UItlIIllIIllIIllIUlIIIIIIIJIIIIIIHIIIIIIIIIIII ros, pOIS a prudencla o a(:01

- ° pontos perdidos; 2.0 TUPI' x PAISANDU' ...• 1 selha a ser tolerante com f

- 1 ' P' d' (6
.

) '2 (P1 t'
-

d 5'
'

) f e pode lhe ofereceI,. _

'

'.

' ���� alsan, U Jogos "v�m muaçao . a ...a pago ;

r
Im.e qu, ..

,.
'
.. '1III!11�I!IIIIIIIIIIIlI"lIIl1l1l11l1l11ll1l11l11mlllllllllllml!ll!IIII11I11 ..mlllllllllllll"'::E

VItorIas, 2 empates e 2 der- gundo pusto. maIOr segurança fIslca ª Café 'e Bar "União" , ª
rotas - 6 p.p.; 2.0 lugar Para .O embate de, aman"j Portanto, nada me]h�r do ª __

'

._ __ ê
Olímpico (5 jogos) 1 vitó· hã, as duas equipes deverã)! que indicá-lo pa�ra OR J()go� ª Chocolates, Doces, S()rve�es, etc. ª
ria, 2 empates e 2 derrotas, pisar o gramado com' a s€.1 em qut' o TUpl tiver i) mano E _ __ _ _ E
- 6 p;p. ; 3.0 lugar Tupí (6 guinte formação; TUPI� _,1 do de campo. ª Bebidas nacionais e estrangeiras ª

,

jog'os) 2 vitórias, 1 empate Daniel, Ernesto e
-

Vicente;
. ., �. ª .

- - - - S
e 3 derrotas, 7 p.p.; 3.0 lu;' Pacheco, Gépi e Gilberto - O sr. VIt01'lanO (.:/

..
02 E Ponto de Onibus E

ga�' Vera Cruz (5 jogos), 1 Eri Nana" Ninha, Coti c, E:ilva, cronista :spOl'trvo ª ATENDE COM SOLICITUDE _ E PRESTEZA ª
vitória, '1 empate e 3 der:r'o- PevÍ (ou Ingo) _', PAI que usa o. pSf,,;ud()11lmo dE' E Higiene absoluta ª
tas, 7 p. p.; 4,0 e úl- SANDU' - Tião; Jorge e Tezou��a, voltando a comen, E O PONTO ELEGA NTE DA CIDADE 5
timo lu,e;ar Palmeiras (6 Cachaça; Irineu, Pequinhae tal" o Jogo C. Rem�ux .xTu. S Rua CeI. Aristiliano Ramos -

- GASPAR �
jogos) 2 vitórias e 4 derró· Walace; Merico, Pattroci- pí, pelas colunas do JornaJ :- ,!iIIlmlllllllllllllllillllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIII1Il1I1I1I11II11I1·�

tas - 8 p.p, nio, Júlio, Heinz e Chico. "Cidade./de Blumenau", ta- 11II1I1II11II11II1II1II1II1II1I1II1lI.1II 1I1lI1II1I C f Bd' h.Ataque mais positivo o O árbitro designado para chou'o arqueiro D:;ni;1 d� -

'

- 'a é e, llSC 1
do C. Renaux com 29 g'018, dirigir esse importante en· iCautentlco cang�:ell:'o', so OFICINA DE ARTEFA- Uma t1'ad��ção na Indústrta

seguido do Paisandú com contro teria sido o sr. Wil- ])ü}'que êste repeiliJ as ofen· TOS,DE COBRE de café. Sempre bom e puro
18 tentos, Defesa menos va· son Silva. S�l� dirigidas pelo juiz-bano -X-,

'

b d
. .

h
'.

t .J Fabricação de alambiq1w,�,.amllllltllllllllllllllllllllllllllllllllliWlII1 A -pteliminar tam em es· eU'In a-crOl11S a, quantIO rI?.. - Aguardente de Cana:
Dr, CLAUDIO BEDUSCHI tá empolgando o nosso pú- clamou da sua falta de visão tanques etc.

VOVô e APERITIVO
= -

blico esportivo, dada a po- nos impedimentos de Pe· Sa'to'sfaz o ma';" el'V',;genteConsertos Em Geral " _' ,,;:; "'''
'

Cirurgião Dentista sição que os disputanes des- trusky. O sr. Vitoriano, co-
S' f 't t'd' I entendedor

b d 1 'f' 't d d
'

lt' l' h erVlço per eI o e garan 1,O, ,

Trabalho Esmerq.do· e Ga* frutam na tá oa e c aSSI 1- moapl a 01" eu Ima m aJ HERBERT ,'WEHJ\1lTTH Fabricante:.
t'antido cação: o Paisandú como um que se expõe ao ridículo pa- Rua São Paulo, sln, AUGySTO BEDUSCHI

Preç05 Módicos ' dos líderes com 2 p.p. e o ra abocanhar os 120 cruzei-
Gaspar _ S. C. R�a São Paulo _ Gaspar _

Consultório: Tupí, c o m o vice-líder� ros, é suspeito para julgar
Rua CeI. Arsit. Ramos co.m'r.4 p.p� a conduta de Daniel. ����������

Santa C.atarina

VOZ DE GASPAR Noticiário
Semanário ..

(Continuação da 5.a pág.)
COl'respondência C. P. 11.0 n surpresa da "virada". (I

Número avulso: Cr$ 1 00 'Palmeiras, laterna absoluto
Assinatura anual Cr$ 50;00 do certame, robou dois pre-
Anúncios por preços a 'ciosos pontinhos do Paisan-

combinar. dú, clube que ainda alímen- - Com os resultados da'
tava uma vaga esperança de rodada do último d ,',mingo.

A direção não assume res- levantar o campeonato. Com o Carlos 'Renaux já pode
pon8abilidade pelos concei- êste inesperado insucesso c ��r proclrmado campeã» Í'ntos emitidos em artigos as- ----------- victc. f'D'1Uanto todos os de.
sinados ou sob pseudônimo. m.iis con- orrentes, em nú
Originais, mesmo não pu.

TECELAGEM
"T A �N G A R A' " meto de cinco, tem as mes-

licados, não serão de-
'

volvidos. de mas possibilidades para ob-
Irmãos Santos, & Cia. ter a 2.a

. colocação, como

também a ultima Teremos
Fábrica de Tecidos e Sacos portanto, uma, dispu ta re-

de Algodão . nhida com dupla finalidade:
alcançar o vice-campeoanto
e fugir da lanterninha. Nãe
resta dúvida queé Um grano
de atrativo para os prêlíos
restantes do .atual certame .

Expresso
alvi-verde de Brusque vê

perigar a sua posição de

vice-líder, que ainda ocupa
em companhia do -Olímpíeo

•..........• ..1.111111111 �.

O TUP':;-.;I'��
BRUSQUE

ntinuação da 5.a pág.)
'Co faltou para se sentarem
no campo. Daí a facilidade
com que os tricolores amplio
aram o placard para 5 a 1,
arrancando as pretensões

,rdos tupienses ao bi-eampeo
nato de aspirantes,

End. Teleqr.: "Tomqarâ"
Rua Nereu Ramos

Gaspar - Sta. Catarina

GASPAR; 15-8-1953

Cantinho Feminino
Organizado por EDITH

'"

DE UM POETA PARA VOCÊ
ROll1PIMENTO

Mandas-me as prendas que te dei outrora;
Aí vão aquelas que me d este Um dia ...

Seja! acabe-se tudo. .. e que a alegria
Doire essa gentil cabecinha loura.

Aí vai o lenço: onde orvalhada aurora

Choraste. uma manhã quando eu partia,
E a mecha de cabelos luzidia.
.Dada em risonha, inolvidável hora.

Aí vao as rosas, onde a tua boca

I'ousaste, afáve' antes que m'as desses,
Certo dia em que-eterno am.n juramos.

Nada mais tenho teu: é finda a troca,
Se n desejo não tens (ah ! -e () tivesses !
De destrocar os ocijos que trocámos .. ,

Eugênio de Castro

�.
, ..

srt� ..
, desejáveis, que a atraem no

I prineipv., mas que a al�:;tn
L donam logo que arranjam

uma amzade que. Ihes pos
sa ser mais útil.

��pi:� i eservada E' evite
excesso de intimidade, até

que SUe;:; novas re.ações te-

nham Pl'0 .ado que more

cem .ontranca ; até que es

teja ,�p.rtD de que você dese

ja com,' n.iar frequentando
as.

V ,"'cê oderá ser amiga
de muitas pessoas, sem ser

íntima de nenhuma. Mante
nha 'Jn13. reserva discreta,

PAJ!.\_ SEU BEM

que S8i'(t sempre urna pro
terãc para a sua-vida priva
da. D� fi 1ma alguma isto

deve implicar frieza de suas

atitudes ou de seus atos.

Poderá ser sincera, calo
rosa e cordial nas suas rela

ções; mas porque considere

alguém como amigo, não �

moti70 para que lhe revele
cada detalhe de sua vida

partkc.Ilar. Se o fize.i�, pro
vàvelrneaLe se arV'!:fendfrá.

MALEDTCÊNCl:\: e dis
se-me -disr e são sempre pe
rigosc " As vezes, conheci
dOR recentes procui am, con:

confidencias, faze-la íntima
102'0 dr Di'essa. Des�:onfie de
" .

tais pesso�J,s, porClu � comu·

mente são relações in-
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oFoqo Simbólico no dia 27 em Gaspar --
Deverá chegar a esta cí-] taleza de São João, no Rio. Es�a tradicional corrida I dores' das regiões alcança- condigna recepção da cha

dade, na próxima õ.a-fei de Janeiro, e será colocado de revezamento sempre des das, de sorte que .tambem ma votiva, empunhada pe

ra, dia 27 do corrente, o Fo- na pira armada no Parque perta o interesse dos mora- 'êst,e, ano já se movimentam los denodados atletas pa

go Simbólico da Pátria, que Farropilha, da capital gaú-
IIJllIIlIIlIIlIIllIIllIIllIIlIlillllllllllllllll1li autorida,des e povo para a tricíos.

êste ano foi aceso na Farta cha.·

A t e n c ã 0-:- . .

,
,

-

Atencào.;c.
,

VALE A .PENA IR 'A BL UMENAU PARA FAZER A cota de 10% do imposto
i sôbre a renda, que a União

SUAS COMPRAS NA SENSACIONAL VENDA DE distribui anualmente' e em

:'partes iguais a·todos' os

municípios brasileiros, está
aumentando sem cessar.

O ano passado coube
470.000 cruzeiros a cada co

muna, sabendo-se desde já
E SEMPRE que êste ano ascenderá a Entrementes, o canal qUE"

quasi 700 contos, o que é, dá acesso ao porto da capi-
la'uspicioso, permitindo sen tal barriga-verde, torna-se
"8iv. desenvolvimento dos pelo afluxo gradatiw) da uma, para os servi
municípios pequenos, muitos areia, cada vez mais .raso •

deles com receita menor que e chegará, possivelmente, se ços
dom

�

lCOS eUl

a metade da cota que rece- não vierem as dragas, a geral.
berão, impedir a navegação nas Paga-se bem

, esplêndidas baias da ilha de Informações com d. Ruth

-. Voltou aos Estados Uni Santa Catarina. Atualmen- W. Fontes.

dos da América do Norte
�����!IIIII!IiI��_�_������-�������

a 'Missão Eisenhower, que
Farnlácla Santa Cruz

esteve em nosso país duran
te alguns, dias em estudo e

observação, chefiada pelo sr
Milton Eisenhower irmãc, -

do presidente ianqui.
'

O sr. Eisenhower, que
trouxe também �s sauda

ções do seu ilustre irmão ao

nosso povo, foi recebido com

simpatia. Os. comunistas,
como seria fatal, assanha

ram-se, mas a polícia soube.
contê-los a tempo.

r'A'sAJ"'J'Ü'['j'(j""sc'fi'RA'M'1VI
, A MAIOR E MAIS- COMPLETA DA CIDADE

Acaba de receber g'taf!de e variado sortimento de roupas e .tecuios de inverno,
,

em ge1'al
AS ULrrIMAS NOVIDA DES DA CONSAGRADA MARCA DE CHAPE'US

"RAMENZONI"

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

Empregue bem o seu dinheiro, comprando na CASA JULIO SCHRAMM, A Li-

der do Comércio Gasparense
q IIIIIIIIIIIIIIIIIII! 11111111I11111111IUIIIIIIIIIIIIIIIII!I' IIIIIIIIII�1111111111111111111111111111111111111111111111. 'lllllllllllllllllllllllllllllllll!

IU

-

·5

.-

�lllllllllllllllllllllllllilllllllllj!II'III,nllJlllllIIllll'IIIIII!lllllllllIllllllil'l!!!i.�IIIIIIIJ�
-

MARlO VANZUIT_�
Rua Gel. Aristiliamo Raanoe GA::ifAH

- x-

LOUÇAS FERRAGENS E CEREAIS
,

Secção de Atacado e Varejo
- x -.

ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR

_ DA APRECIADA AGUARDENTE -

- "5 CANAS"· _

:;; 1 i III! 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II." II;:

INVERNO DA

Casa Buerger
ONDE o BARATO E' UM FATO

liA,' AS ULTIMAS NOVI DADES.

Rua 15 de Novembro, 505 BLUM, AU,

Telegrama: "BIRGUER", - Fone 1-5-3-4
�

, ":�:I·

Loja Gabriel !
Pamplona

I·

Rua 15 de Novembro, 1100 - Blumenau I

Distribuidores dos afamados e, distintos chapéus
I

de feltro "NELSA". Acaba de receber os novos

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

Os chapéus "NELSA" são baratos porque duram

I mais. '

,

Anuncia e recomenda novamente um grande lote dr

I chapéus,
com pequenos de feitos, que está vendendo

,

baratíssimo.
--""

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

'\

HELMUT BECKEH
A""mazem de Secos e Mo

lhados, Louças, Alu-mínios e

Ferraqéne

Entrega a domicílio
-

Rua CeI. Arist, Ramos, .sln,
_ Gaspar'. Sta, Catarina

,

1lllllllmllmlb�lIIlll11llllll1lllllltllllUIII

ALOIS T. SCHMITZ
Venda e Consertos de Rádios
----

Rádios das afamadas marcas "SEMP
,

"TELEFUNKEN"Livraria "SÃO LUIZIT
Defronte à Igreja MatrÍlZ

Artigos de E8critóriR, Reli
giosos e Escolare«

Papelaria em geral ICompleto sortimento de Li":
vros Fiscais e Escolares

Preços inferiores aos das ci-
dades circunvizinhas

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

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo

GASPAR STA. CATARINA
• ! 111111111 IH 111111111111111111111111111111111111111111111111111111n 1111111111111111111111111 ti I! !UI!

Resumo informativo
te, o maior navio que sulca

o canal é o "Carlos Hoepc
ke". Os paquetes do Loide

não mais escalam. em FIo

ríanónolis e os da Costeira
.r

aliás, p o u q u í s sim o s

ficam ao largo, a mais de 15

Km. do porto.
11111"1'11111111111111111111111111111111111111

Empregada
, PROCUR

- A dragagem do porto
de Florianópolis, que tinha

sido formalmente, prometi.
da para o princípio do mês

de julho p. passado, confor
me telegramas divulgados
pela imprensa ilhoa, não

teve Inicio até esta data.

(Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFILóQUIO, NUNES PIRES

Grande variedade de remédios e drogas - Avia Re

-- ceitas com pro ntidão e cuidado -

Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar

Escola deSargen
tos das Armas

GASpAR tNSE!
Ajude � construir o pré

dio da Sociedade Alvorada!
s. A."
rão de :

a) - exame médico.

b) - exame físico.

-c) - exame intelectual.
Brevemente publicaremos

os assuntos de que consta c

exame intelectual, o qual
corresponde aos conhecimen

tos de 1.0 ano Normal ou

Ginasial.
Detalhes sobre requeri

'mento e documentos a se

rem apresentados 'poderão
ser obtidos na Secretaria do

23.ó R.I.

Para conhecimento do-s 111'Í
meros Jovens gasparenses

que requereram matricula à
Escola de Sargentos das Ar

-mas, publicamos hoje o se-
.

,

gumte:
Inscrições : -\ entre 1.0 a

30 de agôsto.
Idade: - entre 17 e 24 a

nos, referida à data da ma

trícula.
Exames : - os exames de

seleção à matrícula na E. S.

A., serão realísados no 28.0

R.I.) em Blumenau e consta-
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VOZ DE GASPAR
_

.4." ,',. ', . ..0 ,', ... , ... ; .. ,

11'<

GASPAtt, 22-8-1953
f t:.

TRfBUTA'RV\!
a) Impostos

.

"'��'!,
° 11 1 Imposto Terrltoríal :",.jj,
° 12 1 Imposto predial

-» �,'

O 17 3 Imposto sobre Indústrias. e
profissões

(1 18 3 Imposto de licença
° 27 3 Imposto sobre jógos e

diversões

-G '
b) 'Taxas

a_sparen�e. 1112 Taxas de conservação e
o a de Sargentos çao do reqi r t,_ "-' -

<", � ue lll:en o a ma. constr, estradasas :Arma:::;, para formação trícula na refenda Escola. 121 4 Taxas de expedientede Sargentos para o Exérci- Esclarecemos que o Cur- 1224 Taxas custas Judiciárias eto, receberá no corrente mês 80 é de apenas 1 ano) fundo- emolumentosde Agôsto, por intermédio na em Tr�� Coraçõe�, no Es- 1234 Taxas de fiscalização e serviçosdo 23.0 R.I. os requerimen- tado de Minas Gerais e que diversos
..

tos para a matricula em após a con.clusão do,Concur- 1 24 1- Taxas de limpesa públicseus diversos cursos. so, o candidato sera premo- PatrimonialOs interessados deverão vido à 3.0 Sargente, com 08 2 01 ° Renda imobiliária
comparecer à secretaria de venc�mentos mensais a- 2 02 ° Renda de capitais23.0 R.L, afim de obterem proximados de ·Cr$. ..,... Receita diversasinformações para a confec 2 600,00. 4 12 ° Rec�ita do Cemitério
iii!iii���r:::;;__ -==..;.; """_'b'1i,,,'-!,�e HiM1!Ik!lPiN 414 ° Quota prevista art. 15 § 4.0 C.F.

4 15 O Quota prevista art. 20 C�F.
RECEITA EXTRAORDINARIA

6 12 ° Cobrança da divida ativa
6210 Multas
6 23 ° Eventuais

FABIÚCANTE: Alberto Fritsche
ex. Postal, 30 _' End. Tel. - Lacti�ol

·lvIAItCA DE GARANTIA

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

AU� ,TA, O seu
a�faiate !
15., Blumenaü

Bane nnústria e C mércio
de Santa Catarina . A.

- Matriz: ITAJAí-

F'undado em. 23 de Fevereiro de 1935
Endereço Telegráfico: "INCO"

Capital -

.

Fundo de reserva '
.

c-s 50.000.000,00
o-s 35,000.000,00

Cr$ 85 _ 000.000,00
.

Total do não exigivel ...
,

Total dos depósitos em 3014!53 c-s 722.017.254,0'0

AGEN(;IAS �AS P '-.l-INCIPAIS PRAÇAS DO
ESTADO DE 8Al;rrA CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO :2 CURITIBA

Taxas de Depósítos
D "t

' .

t.epoSl vos a VlS a . . _ . . . . . . - ... - ... 2%

Depósitos Li?nifa.do8
Limite de (;1''': 5:}O.OliO 00 . 4%

4,1/2%L'n;"-" da ':>S �JO.Oi)8)CQ
D.; ·,5 itos P"vu,l1? es

j

Limite de Cl';; 10;).000,00
(Retiradas livres )

5%

,

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

Prazo mínimo de 12 meses .... e •• , 6 %
Deoôeiioe de aviso pré» ia
II" J 60 l'

'

, 4 C!'
.t"...VISO úe mas. _ . . . . . . . . . . . . . . . /o

Aviso de 90 dias, _ _ . _ .. __ 4,1/2%
- Aviso de 130 dias . . . . . . . . . . . . . . .. 5 5�

)

...-- CAPITALIZ.\C; O SISl\IESTRAL-
Ab-ra 7(.rn,a conta, ?to 'INCO" e paque com ciieque

PREFEITURAMUNIC.fPAL DE GASPAf{
BALANCETE "DA REICEITA E DESPESA HE1�ERENTE AO MES DE

JULHO DE 1953 ó-�ti;��

RECEITA ORÇAMENTAIUA A R R E C A D A ç A O

Código Anteior Do mês Total

Cr$.

18.200,00
31.346,00

93.668,00
ias 'l20 seêJi) • i) .o

1.02(},.oO

o-s.

-�"4 82.458,00
498,DO

24.473,00
18 _ 200,00
55 _ 819,00

. '�·I�

678,00 .

17.569,00
.

3.312;00 ,

23,60

2.128,00
42.712,00
23.9'66,40

Deposito de Diversas Orig-ens

7.924,20
2.863,20

19.090;50

480.777,20
122.357.,10

2.274,00.
93,668,00

135 _ .394,i:1C

...

603.134;·30
Saldo provindo de 19-'),

. -'.), � .

�
•
.

t. ,

\ .

60,00 1. 0('30,00

' ...... :
...

.

Discriminação de Saldo
Em Bonus do Estado
Em Cófre ,

Em Banco

62.700,00
1.870,70

, 1.0b8,70

"

4.445,60·
96,00

86.90;3-,60
591J,00

65.639,40

174,00

15,00 17 _ 584,00
3.312,00

1.296,00
589.818,80

3,424,00
<, 632.530,80

23 _ 9GnAO

2.082,00
518,50

1.295,00

10.00G)20
3.381,70

�20. 385.50

620.547,90 1.107.025,10
8.558,10 130 .. 913,20

635.106,00

1.303.879,70
---'-��

.,_
{ '.�.

(Continua na 5.a página)
1II111lDUnllllnllUlIIDIIIIRUmnnamrrtnmulfllluinmlllllllllllUHI.t1 i li I.P 11 � 111111"

ALFAIATARIA INDU'STRIA CERAMICA
GASPARENSE DE

de SYLVIO- JOÃO ZIMMERMANN
Fernando Duchêne Rua Prefeito Leopoldo Sehramm sino. - Tel. nr. 11

(A mais antiga da cidade]
-

.

Caixa Postal, 32
Confecção caprichada de GASPAR STA. CATARINA.

Ternos sob medida
..

Preços convidativos
_ TELHAS FRANCEZAS,. COLONIAL PAULISTA,

Rua Gasparinho, sln.o ' COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA
-. GASPAlt - S. C.

. CUMIEIRA ,
.

TijoloB comuns, tijolos perfurados de todos os tipos (�
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIW11II1II1I1II1I1II1IIIIP tijoloS curvos para poços

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM
RAPIDEZ

,

ATE'NÇÃO I ...
Para a confecção de seu por preço bem barato.'Caixa.Postal, '2 Telefotlf�, 14

Gaspar - "Sta. Catarina
Fazendas - Louças - Ferra- terno �l'OClu'e o Alfaiate Rúa Cel, Arist. Ramos --
gens - Arpiariunos -- Se-

COS! Mo lhad.o.'5, _. E.�po't·- JOSE' BERNZ, que executa edifício Becker.
tação de Cereais e A!1'lWi):'w .

dente - Serraria o oiinha» servíeo garantido e rápido Bem no coração da cidade !
mentoe -. Revendedores �

da Standard Oil COJfl)Ja'ny "__

CASA PAULO
WEHMUTI-I Ltda.
Rua Dr. Nereu Ramos s!n,
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voz D,E GASPAR
. ,.

.... ""-'-""��r.�:"'''''

·,,'··.f

PREFEITURAMUNléIPAL DE GASPAR p',..
'.

E' t'·, .

,C�laboraç�o de:
, BALANCETE DA REICEITA E DESPESA REli'EREN'rE.. AO MES DEI agIDa _ spor IVa ALVARO CORR�A

, JULHO DE 1953· .

,

.

.

(Continuação da 4.a página)
tlllllllllllllOlll1l11l11l1l1llllllUfIllUlUlllllllll1l11l1UlllJllIllJIllJIUÚIIJlllI1I li li li 111111

-

DESPESA 'ORÇAMENTA'RIA D E S P E S A B
.

T
�

�
__
'd_�_O A_�_:_:_m_'__�_�_;_�� c_:_� aqueou. O . Upl

��O •
•

B::::o���Ys;I ::::�ceira ,:,,'::: :::::: 1:: :::::: 1:��::�:: em
·

.

rusque
Verba 2

' Por 7 a 2 venceu o líde1' 'i-n- pOl' éompleto, o en fi

Segurança pública e assit, social 5.009,00 '\ 705,00 -5. 714,O() »icto - Comprometedora a da tu1'1 a tupi�n ,

Verba 3 tuaçiio de Wüson Silva - A xasperada com a atitl

. Educação pública • 90,148,00 13.977,20 104,12;3,2'0 preliminan - Renda - O��.. ! apítador, desarticulou-se
b

Verba 4 '6
'

tras Notas. talmente, facilitando o tra-

Saúde pública 15.956,00 3.718;00 19.674,0- Confirmou o Carlos Re balho do "onze" brusquense,
Verba 5 naux seu poderio,ao abater', o qual, em seguida, ampliou

fi.500,0 por contagem elevada, a i'e- o marcador para 3 á O, re
presentação do C.A. Tupi, sultado com que terminou

11.4g5}O domingo último, na vizinha o período inicial.
cidade de Brusque.

.

Ainda na etapa comple-
4().138,O Além da incontestável su mental' o time visitante es-

períorídade técnica, conta- boçou nova reação, marcan
299 . �);�p,7 ram os trieolores brusquen- do' dois tentos em menos de

ses com obeneplácito do juiz cinco minutos.' O Carlos Re-

32.583,1' Wilson Silva para desfazer .naux retrucou eom mais 2

qualquer pretensão que o tí- tentos 1 dos quais resultante
602.174,0 me "índio" pudesse alimen de um clamoroso impedimen
50.286,3 tal' de proporcionar uma a to de Petrusky e que foi con

gradâvel surpresa aos seus vertido em gól por Teles,

65�! ..H-iO,3 fans. Os gasparenses resis- Também o sexto tento do A.:

651.419,4 tiram valentemente às com: tlético, assinalado aos 38

tantes cargas da ofensiva minutos, resultou da posição
1. 30��. F79,7 tricolor, até os 20 minutos ilegal em que se encontrava

da La etapa, quando o o ponteiro Petrusky.
árbittro, errôneamente, va- Absolutamente não quere
lidou o tento número um dos mos justificar a derrota do

locais, após ter assinalado Tupi, atribuindo ao arbitre
uma penalidade máxiina co-

'

a' culpa dó insucesso. o Car
metida pelo zagueiro Ernes- los Renaux venceu com me

to, quando êste defendeu ritos indiscutíveis enceu

com o braço uma bola ende- porque possue um "QUCt râo

roçada 'a gol, a qual foi ter "" categoria muito superior,
aos pés de Otavio e dai para que jogou.aquilo que sabe e

as redes. Ao invés de ter fel que habitualmente costuma
to cobrar o tiro livre, o sr. jogar. Mas, a verdade é que,
Wilson Silva preteriu con- além da superior performan
firmar o gol, cometendo, as- ce dos comandados de Pilo

, sim, um êrro de direito. Es- lo, os gasparenses foram es

sa anomalia que b i' o u, 'bulhados pelo juiz da par
..

'--------------�-..,.....:.._------:-.----:-. -c--:-.�� tida, cuja atuação pôs, em

Tupí X, Palsandú, O empolgante, "pré- ��:;�:,,�:,t1�sp:;��al�;:l��:r��
mentes da regra de futebol.

11-'0' de amanhá nesta C�' I-dade q�:ao�t�o��!�:�:,si!�;'� c]'t':���,gg�!'��Oq;�dr�:
"

.
. na tabela, com execçao do jogaram com as seguintes

.

I
Carlos Renaux que já pode formações : - TUPI'-

Lutarão �s. doi� alvi-verdes, mo domingo. O quadro -ga�-, penho foi dig;no de, elo�ios. �er ,apontado corno can�'p�ão Daniel; Ernesto e 'Vicente;
pela reobiliiação, - O per- parense baqueou frente ao Quanto ao Paísandú-foi co- mvícto, a perda de um U11lCt} Pacheco, Gépi e Gilberto;
�e�or será lançado para ai líder por' uma conta- lhido d� surpresa pelo Pal- ponto poderá ser fatal a qual Eri, Pevi, Ninha, Nana e

ultnna colocação, enquanto g e m p O i' d e m a i E meiras, em Blumenau, para quer dos candidatos ao se- Coti. CARLOS RENAClX

q�e o vencedor ficará em. injusta, já que o seu desem- o qual perdeu por 1 a O. -

(Continua na 2.a página), - Mosimann ; Afonso' e Ivo;
81,tuaçãn privüeqiaâa para a Tesoura, Bolomini e Pilolo ;

Conquista do vice-campeona '

_.Not I-C I-a'rio E',xp._re.gso ._,
'

Aderbal, Telles, Otá vio, Ss.
to. - A prováve,l.formação • _�

'-
- nel e Petrusky.

das duas equipes': A PRELIMINAR fui ven-
A praça de desportos da .

_ A Liga continua escor- sentnte para Brusque, além clubes não poderão suportar cida pelos as p i r a n t e s

rua Duque de Caxias por chando os seus filiados, Ti- ,do que regularmente funcír. o peso' dos cargos e encargos do Atlético Renaux peta 12011

certo acolherá, amanhã, uma vemos oportunidade de ob- na. Assim 0::3 jogos realiza- criados pela nossa Entida- tagem de 5 x 1. as suplentes
numerosa assistência, afim servar, pelo "borderaux" do I

dos em Brusque devem pa- de, a qual está arrebanhan- do Tupí atuaram esplendi
de presenciar o sensacional Jogo C. Renaux x Tupí, que gar a taxa de "representan- do um cem número de "pa� damente na primeira fase,
duelo que travarão TlTPI' nos foi exibido pelo tezou- te" em duplicata: Cr$ 50,iJO rasitas", sustentando igualdade no

e PAISANDU'. Ambos os reiro do clube "índio", que para aquele que ali reside r marcador de 1 a 1. .Na fase

quadros vem de serem der-
a LBF arranjou mais des- mais Cr$ 50,00 para o "chu - Na rodada iuaugural derradeira, porém, os co-

rotados na rodada do últi-
pesas para descarregar nas pim" designado rela Mater do returno do campeonàto mand . os de Leopoldinbo

--...0;:/3 A R "U"N IA O"
-,

costas dos seus fregueses. Dentro em breve, se a coisa da LBF tivemos a primeira "abriram as pernas" e pou-

O melhor da cidade Trata-se de mais um repre, continuar. nessa murcha, O? (Continua na 2.a página) (Continua na 2.a página}

-

62.700,00
f5.257,30
573.462,10

!Fomento
Verba 6

Serviços industriais
Verba 7

Divida pública
Verba 8

Serviços de utilidade pública
Verba 9

�

Enêargos diversos

5,450,00 50,00

9,200,00 2.255,00

40.138,00

211.164,40 88. :571,30

29
. .> 577,20 3.005,90

DEPOSIT9S DE DIVERSAS,ORIGENS
'475.691,60
46.010,20

126.482,40
4.276,10

521.701,80 130.758,50
Saldo que passa para o _mês de agôsto

Discriminação do
Em Bonus
Em Cófre
Em Banco

Saldo:

Gaspar, 11 de Agôsto de 1953.
. ..

,. �·Cft '�:-::�">/i;.�.;'-·

Sabino lJenigno dos Santos
Contador

José Alberici
Tesoureiro

V 1ST O
Julio Schramm.

Prefeito
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(2.a pagina) VOZ DE GASPAR
�••. i • .l. ..

GASPAR, 2.9-8-1953

IaiJIM

«LACTICOL»
MAncA DE GARANTIA

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

VOZ D.E GASPAR
Semomário

Correspondência C. P. n.o 9
Número avulso: Cr$ 1,'00
Assinatura anual Cr$ 50,00
A 11 úncioe por p1'eços a

combinar.

A direção não aesume res

ponsabilidade pelos concei
tos emitidos 6?1t artigos 'as

sinados ou, sob pseudônimo.
'�is, nresmo não pu

não serão de-

'�.t�-"".

FABRICANTE: Alberto Fritsche
Cx. Postal, 30 -- End. Tel. - Lacticol

cdS,
í 11111111111111 !I" ...

Rua Dr. Nereu Ramos-e- Gaspar
.

8, CATARINA

11111111111111111111111111111111111111111111111111 f

(Continuação da 3.a pág.)
o vice '_Gimpeonato, pois)

) com a q l(,'b dos "indios",
os dois 'clubes de Brusque
distanciaram-se 4 pontos
do aiv' - verde, devendo di
putaren.. entre si', a pri
meira � .;eg- mda coloc.rcã«
do cena 11e ela 2.a catcgo

·II!II.�_�!!!I_����!III!!!�!f!I!IIII!I!I������-���� _ na.

anco Indústria e Comércio
. de Santa Catarina S. A.

- Matriz: ITAJAí-

Fundado en� 23 de Fevereiro de 1935
Endereço Teleçrájico : "INCO"

Capital .: .

Fundo de reserva .

Cr$ 50.000.000,00
Cr$ 35.000.000,00

Cr$ 85.000.000,00Total do não exigível

Total dos depósitos em 30j4153 Cr$- 722 � 017.254,00

AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO

_

DE JANEIRO E CURITIBA

Taxas de Depósitos
Depósitos à vista .

Depósitos Limitados .

-

Limite de Cr$ 500.000,00 , .

Limite de Cr$ 200.000,00 .

Depósitos Populares "

Limite de Cr$ 100.000,00 .

(Retiradas livres)
Depósitos a .prazo fixo

I Prazo mínimo de 6 meses .

Prazo inimo de 12 meses .

De'j_',RrcGUb de aviso -pré» io
Aviso de 60 dias , . . . . .. . :r .

Aviso de 90 dias , , , . , .

Aviso de 120 dias , , , .

2%

4%
4,1/2%

5%

5,1/2�o
6%

4%
4,1/2% '

5%

- CAPITALIZACÃO SEMESTRAL
Abra uma conta no "INCa" e pague com. cheque

Loja Gabriel
Pamplona

Rua 15 de Novembro, 1100 - Blumenau I
Distribuidores dos afamados e distintos chapéus
ele feltro "NELSA". Acaba de receber os novos I
modelos do Especia1 "Selecto" "Prima" "Cen-

I
,'"

tenário e "Veludo"."

I Os chapéus "NELSA"· são baratos porque duram
I mais.
\. Anuncia e recomenda novamente um grande lote de I
1 chapéus, com pequenos de feitos) que está vendendo I
baratíssimo.
Por exemplo: Chapéu de Cr$. 250,00, por 95,00.

Farmácia Santa Cruz

(Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES PIRES
Grande variedade de re édios e drogas - Avía Re
-- ceitas.com prontidão e cuidado -

Edifício próprio - Praç-a Getúlio Vargas - Gaspar

ALFAIATARIA
GASPARENSE

de '

Fernando Duchêne

(A mais
-

antiga da cidade)
Confecção caprichada de

Ternos sob medida
Preços convidativos
Rua Gasparinho, sln.o
- 'GASPAR -- S. C.

1111111111' 111111!tU 111111111111I111111111111U III

Livraria IISÃO LUIZ"
Defronte à Igreja Matriz

Artigos de Escritório, Reli-I
gWS08 e Escolares

Papelaria em geral
Completo sortimento de Li
vros Fiscais e Escolares

. Preços inferiores aos das ci-
dades cireunvíàinhas

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

NOTICIltRIO
EXPRESo )

Cantinho Feminino
. Organizado por ED/TIl

- Fal 'l-B0 m1'3 ]: «das es

portívas da cidade que o

I p:'esidente -P,(-'cl�o Vie�l'a es

ta em ne rociacoes adianta
das para a contratação dr
um tt?,CIJ.�CO de futebol para
dirigir as equipes do Tupi
Até o prc3'tri;e momento
não ::;a·l)8Dl0�; de quem SE'

trata, no.s I) alto paredr-:
do ci.;;:,p "ílilj'.·· nào :!r .. c-.

ja ia'," .�I' qualquer di\'ulga··
çào a "Lt'cipada

DE UM POETA PARA VOCÊ
D O R --U C U L T A

Quando uma nuvem nômade distila

gotas, roçando a crist a azul da serra,
umas brincam na relva; outras, tranquila,
serenamente entranham-se na terra.

E a gente fala da gotinha, que erra

de folha em folha e" trêmula, cintila,
mas. nem se lembra da que o solo encerra,
da que ficou no cora-ção da argila !.

Quanta gente, que zomba do desgosto
mudo, da -

angústia que não molha o rosto
e que não tomba, em gotas, pelo chão,

havia de chorar, si adivinhasse
que há lágrimas que correm pela face
e outras que rolam pelo coração !

I
Guilherme de Almeida

A RECEITA DA SElvfANA mineira - Salada' de to-

I
DOCINHOS GOSToSOS mates - Um pão com man

Ingredientes: teiga - Um copo de leite
3 xícaras de açúcar - Abacaxi e11'1, fatias.
1/2 xícara de chocolate Temos aí 'proteínas" de
(em pó) valor biológico, na carne e

1 xícara de leite no leite, associadas às de
1 colher de manteiga segunda classe do feijão;
250 gramas de nozes do arrz e elo pão; "hidratos
(moid8s)· de carbono" dêsses três úl
Mistura-se tudo e leva- timos alimentos e do leite;

se ao fogo mexendo-se sem
1
gorduras, da manteiga, de

rire até aparecer o fundo leite � a empregada nas

da panela. Despeja-se· em preparações' cálcio e fós-
pedra mármore untada

OID]
foro do leite e da couve;

manteiga. Depois d: frio; .�:rro desta verdura, do fei
corta-se em quadradinhos, jao, do tomate e 'da carne:

vitamina "A" da manteí
SE SEU FILHO ES'EA' ga, ao leite da couve e dos

ESTUD .NDO. . . tom tes; vitaminas do com

EIS um, cardápio orga- plexo "B" do feijão e da
nízado dentro das bases ra- carne; vitamina �'C", do a

cionais da verdadeira ali- bacaxi, dós tomates e da
mentação: couve.

Feijão - Arroz _ .. Car- Este cardápio pode ser,

ne de grelha _ Couve à obedecido sem restrições.
1I11I.HIIIIIIIIIIlIllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllll1111111I11!ll' I.I�!!\ � J 1/1Vll!lll'

INDU'ST1}IA CERAMICA
DE

SYLVIO JOÃO ZIMMERMANN

I

Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. _ Tel. nr. 11
Caixa Postal, 32

STA. CATARINA.GASPAR

TELHAS FRANCEZAS. COLONIAL PAULISTA,'
COLONIAL PORTUGUEZA E 'l'ELHAS PARA

CUMIEIRA

Tijolos comuns. tijolos perfurados de todos os tipos e

tijolos curvos para poços ..

.

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA O:ijRA, COM
RAPIDEZ

.'C'A'SA'"'JO'['j'(j""'s'c'R"R'A'IVI'IVI.

I

A MAIO'R E MAIS COMPLETA DA CIDADE
Acaba de receber lFa,nZe e variado eoriimenio de rou.pce e tecidos de inverno

"

em geral
AS ULTIMAS NOVIDA DBS DA CONSAGRADA MARCA DE CHAPE'US

"RAMENZONI"
.

(U'n ico Revendedor Nesta Pra ça)
Completo Soriim enio De Material Espo rtiuo.
(BOLSAS, CHUTEIRAS, MEIAS ETC.)

Empregue bem o seu dinheiro, comprando na. CASA JULIO SCHRAMM, A Lí-
der do Comércio Gasparense ,

t 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIII! II li IIum 1111111111111111111 i1IIIIIIIlll. \1' III i II II Im 111111111111111111111,11
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,.

Tupi e Paisandú dividiram as honras da tarde
/0 empate de quatro tentos I gramado,

os digladiantes duas vezes, chutou defei
traduz o equilibrio de for- exibiram um bom futebol, tuosamente quando teve .. c

ças dos 2 times. - Partida tendo ainda como colorido a gol à sua disposição.
de g."rande. movimenioçtio. notável disposição da turma

�

A contagem foi abetra pe
l:'reltminar -, arbitragem tupiense, que usou de elogi-,10 Paisandú, aos 14 minu-
-

. Outras Notas. ável entusiasmo e

eSPíritoj tr«,
resultante de unia ca-

Perante um público redu- dê luta para cobrir as defici beçada de Júlio ao desviar
zído mas entusiasta, que er:- ências do 'seu conJunto:, Si

I
um c�rltro da {�i ::'(;ita. ��\, (J�frentou o mau tempo rei- bem que os ataques paísan- 26 minutoss Ninha retru

nante, os quadros do Tupi, duanos oferecessem maior

I'
I'OU, tan.be mde ca. .ea, CIJ'

local" e do Paisandú, da vi- perigo á meta guarnecida brindo espetacularmente a
I siEPa cidade de Brusque, por Daniel.devido a velocí- ·TWo, quando êste deixou a

travaram uma sensacional dade e pontaria de seus ho- sua meta para interceptar
batalha.em busca de melhor mens, os locais estiveram um centro de Gépí. Momen
colocação no campeonato 0- mais vezes 110 ataque e des- tos após os locais aumenta':'
ficial do corrente ano. perdiçaram melhores oportu ram a contagem com um

Apesar do estado lamacen nidades para marcar. no- gol de Gépi. O Paisandú
to em' que se encontrava o tadamente Ninha, que. por voltou ao ataque e conse-

, guiu o tento de empate por

�1III!IIIIII!�.�������������C�l�,��II!!!-�d� intermédio de Patrocínio,
PI', E ti oiaooracao e: 36' 1aglna spor IVa ALVARO CORR� A aos. mmu.tos e, ogo e�

,
.

E

., seguida, assmalou o tercei-

ImUlI!lliIlIIllIllIllllllllllllllllllllilllllllllUlI1l11l1!.J!IlIlllIIUllllllllllllllllllllllllll1Ii ro ),mV,. por i1'1.: .rméd iI
,. "

a segunda vez, 110

presente eértame, tombou

P'ã:."j."i""'III'd"""""ã'g'C,II""i"Ü"p""''''U,IO," t:����:t�:i:r�:� '�l:i
que o seu adversario, obte-

Os dirigentes do Paisano crito. Cientes da surpreen- ve sensacional triunfo _pt' '1

dú, não conformados com dente revelação, os monto- escore de 2 a O: gols de
o empate verificado no jo- res do Tupí o entraram em Baiano (pênalti) € Michel.
:'�') de· domnigo 'último em contato com Daniel, fican- Dirigiu o eneontl'O"o sr. Sal
Gaspar, engendraram uma do imediatarr�ent.e compro- vador Lemo� dos Santo�
ca:únia para justificar a vado tratar-se de uma faro Gom boa atuaç[J,t). A rend3
presunção de que o seu ,ti- sa representada pelos man- foi fraquíssi,Hla: Cr$ ... PANICO RIA' Sme merecia a vitória'�Oe datárioss do Paisadú, já '2.070,00. NA TESOUR.A - .' DC),

'dquedes�� não foi conquista· que o citado defensor Ide _ O�. a�rJI'l:'antps do Tu.
. CLUBES' QUE DISPU1-'f\J\;1 O I

a eVIcto a coação que OE
- -

'

Ar,O D" DI V"'lSAO'.

d
clube "índio" não se afas- pI' Vl'I�am e,;:,·,""1·]'·"'"e!:: u'ltl·· CAMPFON [ A I a

'

Joga ores e torcedores de "n '"
� 1., ... - - o , " . .

Tupí teriam exercido sôbn
tou de Blumenau no decoro ma esperança na reconqui;;:·

o juiz Roberto Paulo de Li.
reI' desta. se�ana: O fato ta do títul',,; de campeáo de Estupefatos lemos no bo- onal, foi deliberado aumen�

ma� Não satisféitos com �aE' cau�ou mdlgnaçao entre \.sua cat<��01'1a, ao sereih letim óficial da L.B.F. que tal' a ajuda de custo aos

declarações prestadas à im os responsáveis pelos desti _derrotados, domingo últimc o Conselho Divisional apI'O- juizes em mais Cr$. 100,00.
prensa e rádio de Brusque nos .do cl�lbe gasparense, OElI pelo ,�a'.sandÚ- por 3 a 1. vou�por unanimidt�d� a ele� Nada mais inoportuno e a

I"'_�+aram os responsáveL� quaIs estao empenhados em ,Com e�'�t� résultado os tu�1 vação da taxa dos JUIzes de flitivo para os Yespo11sáveü:
yelo clube brusquense ump desmascarar os autores de piensps pCI'deram tnml1;::m primeira categoria, a qua] pela tesouraria dos clubes;
farsa vergonhosa com ( tarnanha imbecilidade. (Continua na 4.a pág.) passou de Cr$. 250,00 para pois só eles conhecem ;1S di�

fim de levar o Presidentf Cr$. 350,00. Que çaJamida- ficuldades monetárias qUE

da Liga a toma.r o supoett
"iIiI!JWl!Iiiiii�' &&M4 m_ de para as finanças dos clu-, -acarreta um campeonato,

clr:;poimento de DanieL Te-
T rl t' 'f t 'I G (::_'( li. hes!! Em outro local des� Infelizmenté temos que a"

lefonal'am ao 'sr. Sebastiãf ,TI �1l1S rIa � ex J aspar D, _ti, ,ta edição comentamos, com ceita)' com resignação o des�

/ Cruz, informando-o que ( TECIDOS Fi!J'LJ!UlJ US DE A1AJUDÃO inteira justiça, os absurdos fêcho da questão, pois, en-

goleiro do Tupí achava-sc _-'- _ x _ _

das despes.asc,cobrndas em tre., os representantes que

alí naquele momento par2 "bordéraux" pela Liga, as vot<u'am a favor do. aunl:en-

c f' 1 1
-

TOALHAS DE TODOS OS TIP�S NAS MAIS
quais vê consumindo a to, achava-se o sr. Cláudioon Irma!' a cec al'açao que LINDAS PADRONAGENS' .

m,
T _

o árbitro fôra coagido peo � maior parte da arrecada- Itosu que na reuniao de tet' ..

los seus companheJros para PISOS PARA BANlJEIROS, ROUPõES ção nos jogos de campeona- ça-feira última substituiu c

1, d' .J t d to Agora como se D� na""o 'sr. Jaime Becluschi, com,r
mpe Ir a uel'ro a o S8ll (Cêres firmes) .' , ' ,co �

clube, sob pena de ser e�. bastasse o peso do fardo que representante do Clube l\.··
Rua São José s/n.o' Caixa Postal, 19 '

tJ" '1'
" .

t .r-. D"ancado. Felizmente' o. sr os clubes carregam as cos- ,etlCo U})l Jun o ao 'v. .

I' End. Telgr,. "TEXTIL" ,
'

Cruz não foi na "onda)' f tas, chega-nos a desoladora da Liga lumenauense de
G A SPA R 'STA. CATARINA, FbI PJ'exigiu que a denuncia lhe, notícia de que na última ute o. otanto, Sl·S.. U]-

fosse apresentada por es- I �
reU'nião do Conselho Divisi- I zes, palmas para o Dura ...

• J'�, jI'

Noticiárfo Expresso
Dando sequencia ao eam entre os digladiantes, ü:�m·1 Palmeiras e Tupi, que é

peonato regional, teremos "e como certa a vitória do apontado corno o cotejo nú
amanhã PIais dois prélíos: alvi-verde brusquense, que. mero um da rodada, Gran
em Blumenau, defrontar- jogando em seus domínios de legião de Ians acampa
se-âo, em Juta de grandes atua de maneira muito dOL" nhará a embaixada "ind '':i''
proporções, Palmeiras e versa da que o faz em can- ii vizinha cidade, afim d �

Tupi. Em Brusqug o Pai- ,'�la adversa. incentivá-la para a eonquis
sandú terá pela frente' a Portanto, 3S atenções ta da ambibcion-da Vl_t."-

,equipe do G. E. Olímpico: do público esportivo' de ria.
Dada a desigualdade de Gaspar e' Blumenau estão
forças que parece existir -voltadas para o encontre

I

F'
.' N'" ,.., � •

,'r·

dt, Wilimar. I fatorio, pois conseguiu le
.. Na etapa complementar c I var a partida, ao termino

Tupi redobrou o seu esfor- sem qualquer anormalida-
Ç0 e p:tt'S0U a ásse+ar

,
.�;·m de.

'

melhor- articulação, o redu- as QUADROS: - TU·
tIl final dos brusquen «,s. Vicente; Pacheco, Gépi e

Numa das cargas dos gas- PI' - Daniel; Ernesto e
.

parenses, Eri é "trancado" Gilberto; Eri, Coti, Ninhá,
na grande área e o juiz pu- Nana e Peví. - PAIS T

ne o Paisandú com a pena DU' - Tião; Cacl
o Paisandú com' a pena má- r .�"'-"-U; Osmar
máxima. Peví encarregado Wallace; Meri-co,'
de cobrar a falta o faz mui- Júlio, Patrocínio e Re.
to bem empatando a par- Analisando a conel
tida. dos defensores tupienses va

Os visitantes revidam ime- mos encontrar em Ernesto,
díatamente com o quarto' Gépi, Nana e Peví as f'igu
gol, aproveitando-se de uma ras mais destacadas. Os de
confusão defronte ao arco

I

mais atuaram bem, com ex

de Daniel; o goleiro "índio" ceçção de Eri que esteve

fez uma defesa parcialpro- num plano,mferiur. Na

porcíonando a Heinz situa- equipe visitante o elemento

ção para cabecear mandan-I' de maior destaque foi, como
do a pelota para o fundo sempre, 13 centro-médio pq.
das redes. Os bugrinos não I quinha, seguido de V,7 allace
esmoreceram. -A_ medida que I Wilímar e Patrocínio.
o tempo transcorria mais se A preliminar foi vencida
acentuava a pressão dos 10 pelo Paisandú por 3a 1. A

cais. Aos 32 minutos, Gépi equipe de aspirantes do Tu- -

despejou para a boca do gol; pi começou jogando bem,
todo o ataque tupeinse mo- mas, aos poucos, foi ceden-
vimentou-se dentro da pe- do terreno ao seu adversá
quena área. Na confusão rio, que no segundo tempo
Pacheco, que passara a a� consolidou um merecido
tuar na meia-direita, desvi triunfo.
ou a trajetória da pelota IlIItllllllllll'III1J1l11ll1lllllllllllllllllllllHI1
que foi lentamente para o

. .

fundo. das redes. Com.êste CASA. PAlJLO
la��e a partida ficou de�i- vVr�I-INIUoT'I-I I...tda.
nitivamente empatada.em- ,.

R ' D' N' R ,I
b d

.

d ti � ua 1. 1 er eu i s s n.
ora os ois qua ros rves-

C "r p .,j- 'I 2 'TI 'l,l
I t d d d

' aixa os "a , 1. .-=Df'"". ":l:

sem u a o �sespera amen
asnal' _ Sta. Catarina

t� �el.a conquista do tento da aze'ndas _ Louças _ Ferra
VItOrIa. qen« .. Armarinhoe -- Se-
A arbitragem do encon- '::08 p, Molhados - E:!;POT.

tro foi confiada ao sr. Ro- fação de Cereais e Afí1/U,1'
berto Paulo de Lima, ,que dimte - SC'lTaTia c (I) i /íIPa
apitou com muita cautela" 'tnentus Re'L'enclednr(',�
seu desempe111�0 foi satis- da Standard Oil COIn]Jan,y
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VOZ DE GASPAR GASPAR, 29-8-1953

GAJ\1BA,' VAILA- Programa. das 'Solenidades do
TI & Cia, Ltda dia da Pátria

Caixa Postal, 39
Rua São Pedro

GASPAR - SANTA
CATARINA

Café Beduschi
Uma tra,dição na Indústria
de cajé..Sempre bom e puro

-x- .

Aguarden te de Cana:
VOVÓ e APERITIVO

'Satisfaz o mais exigente
- entendedor

e-;

Fabricante:
AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São Paulo" Gaspar _

Santa Catarina
'I 111111111111111111111U 111111111

EM
, G A R A'"

de
tãos Santos" & Cia.

Fábrica de Tecidos e Sacos
de Algodão

End. Telegr;: ".Tangará·
Rua Nereu Ramos

Gaspar - Sta. Catarina

JIII!'IIIIIIIIIIIIIIII�IIIIIIII!!"h:riIJíllilllJri

INDU'STRIA DE LINHAS

Leopoldo Schlmaz S.. A
\

- GASPAR - 5ANTA. CATARINA

_
INDUSTRIA DE LINHAS LEOPOLDO SO.. tMALZ S A.

_
RU,'. VIi, NEREU RAMOS SIN,' • GASPAR - Sl A. CA T é,�INA

.. -'!{

Linhas para bordar - Cerzir - Retró,z df: algodão -
Linha para costura e jitilho - Marca: Gi RCULO

FIOS PARA "CROCHET"
JANE E CLE'A

Local_ da concen5r�çã? .-1 dro". Saudação à Bandeira
Campo de educação física NacionaI.
do GI.'UpO Escolar. 3. --.J... Alocucão à data
Início das solenidades: 4. - Hino à independên-

FÁBRICA DE MóVEIS 9,00 horas.

PROGRAMA

cia do Brasil.

( onelusão da ta página)
Coloninha, afastou-se' de
leito da rua, trepou na cal
çada e investiu contra c

muro da.residencía da sra

viúva Leopoldo Schramm
Após tê-lo derrubado cho-

. cou-se contra um poste da

<) • '.'
Fôrça e Luz, levando-o pe-

D.a-feIra, as 8 horas la frente e atirando-o con-

FOl'lni?avel programa d� tra a parede do prédio de
plo 1.0 filme - Elza Aguí-, sr. Afonso da Silva, à dis
l:e e Pedro Vargas em tancia de 15 metros ! Pela
OLH?S DA JUVENTUDF violencia da pancada, a
2.0 filme: - CASAL SINIS parede desmoronou para é
TRO, filme "Republic" interior do prédio, na sala

onde está instalada uma

barbearia, O montão de
escombros espalhou-se poi ;111111111111111111111111111111111111111 JIIHllliI
toda a sala, que, felizmen- OFICINA DE

.

.A.RTEFA-
te; na ocasião, não abriga- TOS DE COBREj
va pessoa alguma, não ha-

.

vendo, portanto, vítimas '3
Próximo Domingo LAGRI lamentar. A parede do pré.
MAS DE MUL;HER dio ficou completamente

danificada, assim como c

muro e' o poste de cimento
armado, principalmente ês
te, que foi reduzido a 11m

'e •

ARTEFArrOS DE MA
DEIRA

AGENTES REVENDE
DORES
dos

afamados Moveis "CIMO"
e de outras procedências

,

B A R N I Ã O"
O melhor da cidade

:J 11111111111111111111111111111111111111111111111:

Diversões
CINE MOGI(
Bons filmes e boa

projeçâo

5.a-feira - PECADO
RES DE SÃO FRANCISCO
e o final da série.
Aguardem - Sinhá Moça e

Sansão e Dalila
.

N. B. A partir de 1.0 de
Setembro as sessões come

çarão às 8,15 horas.

DURANTE TQDO O MÊS DE AGôSTO - GRANDE E FAMOSA LIQUIDAÇÃO ANUAL DA

ICaSa A CAPITAL

______o
_

5. - Desfile pelas ruas: :JlllllllmIIllIUll1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllmllllllilllllllll!!�'':'
I São José, 17 de Fevereiro. §

,

.

. Cáfé e Bar "União" �
1. - Missa 'Campal. CeI. Arístíliano Ramos'�·I§

.

- - --

.

ª
2.·_ Hasteamento da São Pedro. 5 Chocolates, Doces, Sorvetes, etc. ::

Bandeira Nacional _. Exe-! Convida-se o povo em ge·,E '- - - - �
cução do Hino Nacional pe- ral para assistir. às soleni-l ª Bebidas nacionais e estrangeiras

, ª
la Banda Musical "São Pe- dades.· ........'ª - - - -,

'

ª
�-------------------------'--------'. --- ª Ponto de Onibus ª
Formidável "esbarro" de veículo E ATEND OM se JICITUDE E PRESTEZA E

ª Higiene absoluta ª
montão de ferro retorcide ª O PONTO ELEGANTE DA CIDADE' �
e quebrado. O caminhão (ª Rua Gel. Aristíliano Ramos -' GASPAR ª
que menos sofreu, pois a.

::- . .nn 1111111111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1II111111111�

penas danificou os parala
mas e a parte dianteira da
lataria do motor. Com-o c

proprietário do veículo mar

tém seguro contra respon- terno procure o Alfaiate Rua CeI. Arist, Ramos-
sabilidade de terceiros, to·

dos os estragos serão repa- JOSE' BERNZ, que executa edifício Becker,

rados pela respetíva com-

panhia seguradora. serviço garantido e rápido Bem no coração da cidade !

Do acidente ·�i culpado
o motoirsta, quellormiu nc

��!I!!!II!IIII!II!I!!!���� �������������-�-�

volante, causa, )lliás, da H E L M U T B E C K E R
Dr. CLAUDIO BEDUSCHI

maioria dos acidintes que A-nnazcm de Secos e Mo-
-

tem se -verificado com os lhados, Louças, Alumínios e Cirurgião Dentista

caminhões de transporte. - Férraqen» 1'rabal�o ÊSmerado e Ga-

Entrega a domicilio rantido .

R· C 1 A
.

t R
. , Preços Módicosua e.' rist, amos, sin.

Gaspar. Sta. Catarina Consultório:
Rua CeI; Arsit, Ramos .

11111111111111111111111111111111111111111111111111 ;

Fabricação de, alambiquee,
tamquee . etc.

Consertos Em Geral
Serviço perfeito e garantido
HERBERT WEHlVlUTH

Rua São Paulo, sln,
Gaspar S. C.

;

SOCIEDADEPEJ�A
---------.- �-----

AN1 V i!J'H::iA'H10S comerciante de aguardante
- A data de 25 último e digno agente da editora

assinalou a passagem de "A Noite" nesta cidade ..
anívesário natalício da gen - Aniversaria-se hoje
til e prendada srta, Dagmar o sr. João dos �an.
Schramm, dileta filha de tos, ex-Prefeito Municipal
SI' Julio Schramm, dígnís- de Gaspar e progressista in
simo Prefeito Municipal, € dustríal, co-proprietarío da
de sua exma. espôsa d. Lu- conhecida "Tecelagem Tan-
cí Schramm.

..

gará".
O acontecimento foi co- - No prôxímo dia 1.0

memorado com uma festi- comemora o seu aniversá
nha intima, na residência rio a graciosa srta. Luiza
do edil gasparense, reunin- Camílli, filha querida do
do as amiguinhas da nosso velho amigo sr. To

aniversariante que foram maz Camilli e de sua exma.

cumprimentá-la. consorte d.· Guilhermina
- Fez anos no dia 27 p Camilli, residentes em FIo

passado o sr. Paulo Evaldc rianópolis .

Gaertner, conceituado co- I
merciante e proprietaric - Em data de ôntem viu
do Posto Esso, da Coloni- passar o seu aniversário
nha. natalício o honrado gaspa- .

- No dia 25 festejou rense sr. Augusto Schramm
seu aniversário o estimade abastado plantador de ar

jovem Valmor Beduschi, fi. roz e madeireiro residente
lho do industrialista sr. em Poço Grande.
Augusto" Beduschi e de d S. S., que completou 60'
Hertha Beduschi. anos de útil existência, foi
- Amanhã é o dia nata- muito felicitado pelos seus

lício do nosso conterrâneo inúmeros parentes e ami
sr. Otto Pawlowski, ativo gos.

ATE·NÇAO!.se
Para a confecção de seu por preço bem barato.

'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIJlllllillllllllllltll!.

ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.

SCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS

,MELHORES PREÇOS El\1 SUAVES CONDIÇÕES
. ,I

ARTIGOS PAI A HOMENS - SENHORA S E CRIANÇAS
Rua XV de Novembro, 415 - Blumenau.

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




