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INFORMA A

O surto de varicela e sarampo, graças a irne-
..

diatas providências, acha-se pràticaments
d b I d

casos de varicela e saram-I de Saúde de Blurnenau. S.' lizadoras, que nos apraz i nízando gT?Y
.

e e a O po, que sm�giam às deze-] s. r�c:beu-nos em seu con- divul$al'.,Referiu (�ue) re�J 1'0: de p,e��oas. _

'SI:
.

nas. O fenomeno levou-nos sultório e, enquanto, ata- mente" tinha havido di- feira última deraf

, _

a procurar o sr. dr. ADe- ref'ado, atendia à sua clíni- versos casos dessas temi- terminada a sua rniss,

Já começava a alarmar a

Ilardo Vianna, ilustre sani- ca, prestou-nos, com solici- veis moléstias, e, como são Acrescentou o dr. Abelardc

cidade a frequência de tarista e chefe' do Centro' tude, informações tranqui- muito contagiosas) existia que encontrou. a melhor
o perigo de o surto trans-' compreensão e boa venta-

103.0 ANIVERSA'RIO DE BLUMENAU formar-se em verdadeira depor parte da popula-
li'

.

d
-

di
. epidemia não fossem a2 ção não tendo sido preci .

... OI comemora o, no la I Nem porque predomine I casamento, que ocorre com. .' ';' "

'

. .',

2 de setembro 11a
..

h dê
. �.. '.c0 ti f

�. imediatas e energicas pIO- 80 estabelecer, como a tn 111-
,Á VIZl11 a a ascen encia germamca. signmca rva renquencia, ( "d� .

t d
' .

b
.

�

t;Ó:

cidade de Blumenau, a há conflitos raciais em BJu� vivem e trabalha�n na me. v� edllcldas ?ma as, .coIDd :3, c1RIOd Pdens0:lu, at o t l'lf'aLt
assazem de mais'

.

Ih'
..

.

vm a e' cinco vacina

ore2/1'1e
a e {O a es ac o (e

p v

,','
um an�- menau. Teutos e Iuso-bra- 01' armoma, irmanados

que desenvolveram abne- vacina para todos que sais-
versario do seu apareci- .,.. 1 1 (C ti 4'

.

f' b 11 d 'G
t N di .

di
'311elr08 mesc am-se pe c on uma na .a página) gado e pro ICUO tra ala: sem e aspar.

men O. esse .la, no IS· .__

.

_

tante ano de 1850, o dr.

C
,II"\.

M·· I d G��:::f�e���m��a\�:�!� - amara. unlClpa e
.

asparnha, e com o anôio do Im-
norador D. Pedro II,' de 'Terça-feira última, dia querímentos, indicações e ção ao Jardim da Infaneía do dia 3 do andante. O

Brasil, fundou, às margem'
8 do corrente, a Câmara projétos de leis, -dentre os "São José" e à caixa escoo requerimento foi aprovado

.

do rio Itaiaí-açú, na pro- Municipal reuniu-se extra- quais destacaram ..se os se- lar do Grupo "Prof. Honó- por unanimidade deterrni

vinda de Santa Catarina ordináriamente, com o com guintes: Requerimento subf rio Miranda"; . projeto dr nando o sr, 'Presidente que

uma colônia, que, mercê da narecimento de cinco verea- crito pelo vereador Dr. Abe-: lei nr. 11-53, que restabele- a secretaria da Camara ex

tenacidade, da copq,gem f dores. .steye na presiden- lardo Vianna propondo 3 ce cargo do 'Quadro único p-edisse a mensagem ele fe

do esfôrço inquebrantave' �ia o sr. Rodolfo Augusto concessão de um auxilio de do Município. Tôda a maté licitações ao ilustre catari

daquêle ilustre alemão f Cl<>.hmitz, que abriu a sessão Cr$ 5.000,00 para atender ria foi enviada às comis- nense, Ainda o mesmo re

dos que lhe 'secundaram 2 e mandou proceder à leitu- a uma parte das 'despesas sões competentes, que emi- presentante sugeriu que fo,--
ObI'3" haveria de transfor- ra da ata da reunião ante-

com quisição de novos tirão parecer sobre o as-

1
se tansmitido ao vereador

mar-se, como realmente Sf' f
. 1nstrum � s da Banda Sãc sunto. Da ordem do dia sr. Arnaldo Krauss os \TO-

rror, que 01 apra ada sem
.

transformou, na bela discuss o. Do e_ pediente Pedro; indicação nr. 14· constaram os projetos de I tos de profundo '-"�l' dos

opulenta cidade de que me- constaramvários ofícios,' rr 5g_,.propondo a inclusão 112 leis nrs, 7-53 e 8-53. O componentes do
.

lati-

recidamente se orgulharr proposta orçamentária' pa- primeiro foi discutido e vo-
'

pelo' falecimento do

os seus habitantes e todr 'A"
....... m

Riwa'd-l:--O ra 1954 de uma verba des, tádo em. segunda dseussão seu filho Gilson, ocorridc
o Estado de Santa Catari· gente da tinada a aquisição de U'8" enquanto o último foi leva- dia 6 p. passado. A indicaçãc
na. Clube máquina de escrever e Ul11 do à primeira discussão e foi igualmente aprovada
Com efeito, Blumenau, armário para a secretaria votação, merecendo a apro- por -unanimidade.

hoje dotada de fábricas àr Comunica-nos o sr. AI- da Câmara; indicação rrr vação unanime da Casa, Como ninguém mais qui-
centenas e provida de todo:' varo Corrêa (Alvinho) QUE'11?-53 recomen�ando ;. cri" Terminada a ordem do dia. zesse fazer uso da palavra,
os recursos da moderna vem de ser nomeado azen-: çao do cargo oe SUb-.l.lSCaL o vereador sr. Dr. Abelardc o 81'. Prseidente deu a

técnica, éuma cidade de er te,nesta cidade, da' Rádio I con: -�t:ibuições d� guarda solicitou a palavra para p1"G reunião por encerrada
..
, mar

tupendo valor, e o seu pro- Club: de Blumenau, poden- �amtarl�.; resoluçao nr: l.! por_ um telegra_pa de feli�i .. cal:â? um� o�tl'a para o

gresso incomum, que impref do todas as pessoas' que
53 a�tonzando o PrefeIto �l taçoes ao sr. Dr. Nere1.1 proxlmo dIa li) do conente

siona a todos os forasteiros. desejarem fazer ofereci.. consl�'naI' ...
n? orçamente I Ramos, Presidente da 9ft-. quando será dis�uti(:a e :'0-

decorre da disciplina e de mentos musicais, -anúncios a vel ba de::;�ll1ada a �o:n. mara Federal, por motlve tada a ,matel'la mscnta

trabalho porfiado, qualida. ou qualquer outra divulga. pra de moveIS � utensIlI�B do seu aniversário, ocorri· na ordem do dia.

desque fazem do blumenau ção radiofônica, procurá-Ic para a secret�rla d� Ca- __.� �ot

ense um modêlo edificante na uO'ência local dos Cor- mara) que, apos ter SIdo H· ����L��A�'������������II!IJIIIII�--�de patriotismo. reios�e Telegrafos. provada pelo Plenário, fOl E .L� QUI
.::--- promulgada pelo Presiden· "

0- ··'&\\P®1!!""'f!NôI
! L "'_&1! -&iU --

te da Casa; projeto de 1e] Pela portaria n.o 19, da abaixo .0S preços tixado�

r ereU amos nr. 9-53 de iniciativa de_ COAP, foram tabelados (para venda a varejo) POI:).-
II :

_

.' .

Governo municipal, que 1'e2 para a capital do Estado, do-os em confronto com o�

j.ust� Os, .vencimen�os dOE" alguns gêneros de consume, vigorantss nesta cidade (E'c'A �ata de 3 d� cOrI;e�·1 �eu Estad� e à su� p�tria funC�O?�rlOS publIcas. de essencial, tendo a aludidê! de de zona agrícola por ex-
t.e a��l�alou o

amversanc,'
eum padrao de dlgmdadé mumClplO; projeto de leI nr portaria entrado e111 vigor celência e grande produto- ,

natalIclO do sr. dr. Nerêu cívica e moral. Entendemos 10-53, que concede subven· nodÍa 6 do corrente. DamoE' ra de arroz) :

Ramos, ex-vice-presidente por con�eguinte, que s. ex-
'da República e atual presi- cia. se faz merecedor do �1!r]\1IPRIIIIIEIIIIINIIIIISI,�IAlnllllllmlllll � F3,POo01i�·dente da Câmara dos De· respeito e da admiração dE Batata ingleza Cr$
putados. todos os catarinenses. ESCABROSA" Milho'

.

"2,40
Embora nunca lhe te- Banha frigorificada ,� -

22,00
nhamos dado apôio políti, Este registro, ainda que O artigo sob a epígrafE Banha colonial " 18,00
co, devemos, entretanto, a lacônico, impunha-se, pois. em referência, da nossa ecfj Feijão - "4,40
bem da justiça, reconhecer VOZ DE GASPAR fá-I!), ção de 29 de 'agôsto findo A'rl�oz de l.a (amare-
o aniversariante como Dr;:, outtossim, para levar ao foi transcrito pela prezada- Ião. ou especial)

.

thador de raras virtude; dt? político ilustre, com sin- confreira A GAZETA, dE Arroz de 2.a "

-omem público, cuja· vida, ceridade, votos de muita e Floriúflópolis, em 4 de
se-l

Arroz de 3.a "

Por isso que consagrada aJ I d.uradoura ventura. - ,tembro fluente, Os comentários deixamo; ao encargo do leitor ...

,m

--�ASPAR (Santa Catarina)
AUTORIDADE SANITA'RIA

Sábado, 12 de Setembro de 1953 - Nún1:- 14---

Gaspal'
5,00 a 6,00

3,00
24,00
-22,O()
5,00

9,20
8,30
7,30

12)00
11,00
10,00
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voz DE GASPAR GASPAR, 12-9-1953

VQZ DE GASPAR
Semanário

Correspondência C. P. TI.O 9
Número. avulso: Cr$ 1,0.0
Assinatura anual Cr$ 50:00 .Ó:»,

DECRETO N.o 24
,

" • ���.j-' ,JULIO SCHRAMM"
;Anúncios por pre�os(a"� ,Pref.eito Municipal de Gas-

combinar.
"

"Pal�, usando das atribuições
,

que lhe são, conferidas por
A direção não assusne ree- lei,
ponsabilidade pelos concei- NOMEIA: Bnâ. Teleçr.: "Ttmqarâ"
tos emitidos em artigos cs-t a partir de 1.0 de Agos-]. 'Rua ;Nereu 'Ramos.
sinado« ou sob pseudônimo. to do corrente ano, ANITA Gaspar - Sta.-Catarma

Originais, mesmo não pu- WESSLING FLeORES, com
blicados, não serão de- plementarista, para exer·, C ,f" R,,'e,dusChI·volvidos. cer interinamente o cargo a e

_

1IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIllnlf'-'IIII11I.tJ't1!;·� de Professora Municipal. Uma trádú;ão na Indústria

GAM'
"

BA<" VAILA-"
Padrão, "J" do Quadro U'ni de caté. Sempre bom. e .uro

co do. Municipio, percebeu- -x--
'TI &-Çia. Ltda do os vencimentos consigna Aguardente de Cana:

C
.

1 dos em lei. VOVO e APERlr:I;IVO
a' -_ ostal, 39 S

.

fRua São Pedro � Comunique-se, ,registre- aiis az o mais exigente
,

GASPAR_ SANTA" se e publique-se, 'entendedor

CATARINA -Prefeitura Municipal de '" Fabricante :

FÁBRICA DE MóVEIS Gaspar, 31 ele Julhó de -AUGUSTO BEDUSCHI

e 1953':' Rua São. Paulo - Gaspar -

-A.RTEFATOS DE MA- -htlio Schramm.
-

Santa Catarina
DEIRA .

Prefeito
AGENTES REVENDE- P bli d

'.

t ad 111111111"1I111111f111111111111111J!lilll'llml�'
� w U lca (} e regls ra o e� _

.

DORES, te decreto aos 31 de Julho ALFAIATARIA
dos de 1953., GASPARENSE

afamados Moveis "9Il\_iO" I Luiz F-rY!n_zoi de
.

e de outras procedências Secretário ,Fernando Duchêne
1{.IIIII1lIlIUIIlItIUlIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIUIHUlllllli 111"11111111111111111111 fWW lWilllII; .' -'

,

INDU'STRIA CERAMIC!\
(A maI� antjga ?a cidade).

,

DE" ,� Confecçao caprwhada de

SYLVIO JOÃO ZIMMÉRMANN Tern(}� sob .me�ida
R P f'

. ',' Precos conVIdatIvos
ua re eIto Leopol.do Schramm sino. - Tel. m'. 11 Rua �Gasparinho ICaIxa Postal, 32, _ GASP

, s n.O

GASPAR STA. CATARINA
AR - S. C.

T$LliAS FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA,
COLONIAL PORTUGUEZA E"TELHAS PARA

CUMIEIRA

Prefeitura ,'<L\tlunicipáL ,,,de Gaspar
'Ó, '<,

"

DECRETO' N.p '22,�.': "': DECRETO N.o 23 ' . 'CASA PAULO Organizado por EDITH
>,JU;LIO SCHRAMM,., WEfIMUTH Ltda. -

JULIO SCHRAMM, ,Pl'� Prefeito Municipal de Gas- Rua Dr. Nereu Ramos s!n. QUAl. E' O SEU GRAU DE �!I
feito Municipal de Gaspar, par, 110 uso das atribuições Caixa Postal, 2,Telefoner14 EDueAçAO P

::

usando das atribuições que que lhe são conferidas, Gaspar - Sta. Catarina �,
lhe são conferidas,' NOMEIA: 'Fazendas -Louças - Ferra- ._. -

ª
EXONERA: a partir de 1.0 de Ages- gens _ Armarinhos __ Se- I (COnlJ:lluaçao do núme- 26 - Fuma no bonde, no �

A pedido, LII?I� TO�.� to dp'.�Fo:rente ano; CLAU.. cos _e Molhados. - E;t�j)o"',
1'0 antel'l�1') .� ,ônibus ou num locar públi. E

NIOLI, do cargo de Prol DINO AN,ACLETO CAR- taçao de Cereais 13 Açuar- 1� - ;::se, depm:�, de ter co? S

fessora Municipal. DOSO, para exercer, interi- dente - Serraria c alinha- escrito as quatro .tolha:) de 27 - No fim de uma ri·

Comunique-se e registre- -namente, o .cargo de Admí- menios ,- R�ventledorcs urna carta, lhe resta ainda feição da .qual particip-am
se:

' i ,e'
.
nístrador "do Cemitério da Standard O'Ll Compan,y alguma coisa para dizer .. pessoas mais idosas do que

;t,ura Municipal de Municipal, sem onus para
escreve atravessado? você, é a primeira a se levan

. 1II1111111111111111111IHIIIIIlIIIIIIII\ "lIImll 17 C t f tar ?de Julho ';:2 o município. OFICINA DE ARTEFA-
- os 'uma azer per- ,

Comunique-se, registre- TOS DE COBRE guntas a respeit? �las atíví- 28 _. No ônibus, no bon,

,/Íll'io Schramm. se e publique-se. dades, estado CIVIl (IV po- de, ou no trem, fala aos gl'l
Prefeito � , __ ',' Prefeitura Municípal de Fabricação de -alambique ..;:, sição social às pessoas' que' tos e gest�!�i.lla, dií'ig-:Dd;sf

Registrado e publicado Gaspar,' 31. de Julho de
.

tanques etc: I acaba de -conhece:;:- ? a um hiq::ageiro op passa..
este decreto aos 31 de 'Ju- 1953. Consertos Em Geral ,18 - Se a apresentam geira qUE' não se acha seno

lho de i953.
.

Julio Schra/mm. -- I Serviço perfeito e garantido, a :-nn� senhora idosa, � a t�rlo ao seu lado?

Luiz Framsoi . Prefeito HERBERT '\VEHMUTH primeira a estender n mão? 29 -, Se encontra uma'

Secretário Publicado e
:'

registrado Rua São' Paulo, sln, 19 - _Despede:'sê de um pessoa amiza na rua, salta.

este decreto aros 31 de' Ju- Gaspar - S. C. grupo, dizendo: "Até logo; lhe ao P('SCOÇO, gTi"ando:
lh d

' h h ,>" "H', _.I t ?
., o' e 1953.

• sen ores e sen oras a qUcluC') empo .

Luiz Erameo;
-- 20 -- Quando você oeu- . 30 - Cnega con! atraso

Secretário TECELAGEM pa, um quarto de hotel, en- aos encon+r -s?
r- "T A N G A R A' " xuga os sapatos com a toa- Ache agora o total, rim

de
,

lha de rosto? "sim" (� (h!.3 "não", depois
Irmãos Santos, & Cia. 21 - Quando coloca SU(1,� consulte o quadro abaixo:

bagagens num comparti- êle lhe dirá se você é bem'
Fábrica de Tecidos e Sacos menta, invade o lugar reser ou mal-educada.

de Algodão' vado 'para os seus vizinhos? (2'5 a ��I) "nãos": você 'é
22 - Liga o rádio alto muito bem-educada.

demais, incomodando sem' 20 a 25 "não": você é
vizinhos ? bem-educada.
23 -,Lê jornal à mesa?
24 - Corta com aróece-!

dência o seu bife em peque,
nos pedaços, ao invês de
cortá-los aos poucos?

25 -' Responde com in
desculpável 'atraso às car

tas que rec Je?

·Cantinho Feminino

.

15 a 20 "não": você é

quase be, ll.-educada.
10 a 15 "não": você é
mal-educada.
5 a 10 �'não":<·você �

muito mal-educada.
O a 5 "não": você é herri
',21mente mal-educada.

r; :'

Ate·nc-o ...
� �

Atencão ...
,

VALE A PENA IR A BL UMENAU PARA FAZER

SUAS COMPRAS NA SENSACIONAL VENDA DE

INVERNO DA

Casa Buerger
ONDE o BARATO E' UM FATO E SEMPRE
HA' AS ULTIMAS NOVI DADES.

Rua 15 de Novembro, 505 - BLUMENAU
H E L M U T B E C K E R Telegrama: "BIRGUER i,

/- Fone 1-5-3-4
Armazem ele Secos e Mo- ri -������������������

lha.dos, Lo'uças, Alumínios €i
..

Tijoios comuns} tijolos -perfurados -'de todos os tipos e Fen'agtms I ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.

tijolos curvos para ·poços E' t· d'· ,}. 'I SCHMITZ
- AS MELHORES MARCAS E OS

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM R 'Cn lega.a _om1clIO,
I

MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDlçõE�
,

u,� e1. Arlst. Ramos., Btn.I,' IRAPIDEZ Gas Bt C t
_',_

par·' a. a arlna illllllmmlllilllllllllllllllIlllIIlIlIIlIlII!lllllllllllllllllllllmllllllllmmllllllllUlHlII,

A NIA,IOR E MAIS _-COMPLETA DA CIDADE

A,visa à S1.-ta distinta f'l"eguezia, qne (f,caba de . ?'ece

bel' grande, e va'r:iado S01,'tÍ1ne-nto d_� :

SEDAS, CASEMIRAS, LINHOS, PORCELANAS
I

e ARTIGOS ' PARA PRESENTES.
.

Vis:ite as ,exposições da
CASA J U L lOS C H R AMM,

e verifique as últimas l10vÍ dades do seu grande estoquei
���""""�""�-.-'''''�••-.&lin-•••••"""".-,,-,m&&&q�,�,�,g1�"�;�,,j�&���ã�t�.. ��,I�6Q4�',�.��lnH���--��.AM�_�'ll�"�"�"--

Casa JULIO SCHRAMM

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



I 3.a PA'GINA VOZ D E G,A,S P A I\. GASPAR, 12�9�1953
,

-

NOVO' TROPECO DOS "INDIOS" EM, ,'-
-

.

TESTO CENTRAL
_--

;míííiIiII'" 1111111111111111111 J I illlllll' 1111111111111111111111111111 tllllllllll i i 1 i II!' i � III j 1111::�
-

�

-�.
:

§ MARIO VANZUIT_L\ §
= =
=_ Ruo. Cel. Aristiliano Ham08 - GASPAR §S =:: -,x- =ª LOUÇAS - FERRAGENS E CEREAIS S
§ Secção de Atacado e Varejo �-

-:: - X - =-
-

ª ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR §-
-:: DA APRECIADA AGUARDENTE
-

§ "5 CANAS" s
FóiiIH"1i 1111111 i 111111111111111111111111111111m IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! i�

terno procure o Alfaiate

serviço garantido e rápido

-o atléta Gépi, perten
cente ao C. A. Tupi, foi
SUspenso e multado pela di
retoria do seu clube, porter 1Ie recusado a intezrar a

• I=>

equIpe "índia" -na partida
contra o Vera Cruz. Gépiterá q seu contrato termina
do em 23 do corrente fican
do! POl'ém, sujeito a� cum.,,'

P:llUento integral da puni"
çao aue é de 90 dias, a cor. ..
tal' da data de 6 de setem
bro.

-.: Peví, que em 1949 foi
Considerado o melhor c�ntrt.
;;;dio do Vaie do Itaj:Ú,
� ,.,5 rpf§7"'iF' Z7'l4=�

,

B A R "U N I ÃO"
'-

O melhor da cidade

,

COM A DERROTA DE DOlvlINGO U'LTIlVlO. FRENTE AO VERA CRUZ,, -

,

O TUPI' ESTA' SOB O V lSLUJl.iBRE DA "LANTRRNA" _. O TRIO FINAL
DESFEZ O BOM DESElIIPENHO DA INTERMEDfA'RIA E IJO ATAQUE

ll/!./NDA DÊFUJ-l.J.-TA'RIA - PRELIMINAR ---""OUTRAS NOTAS

Total do não exigível ... Cr$ 85.000.000,00 .. a.�m@�
t r-� -,\ �,

Industria 'Iextíl 'GaslJar B, À.
.TEGIDOS 11'BlLf'UVUS DE ALGUDÃO

__
o. x--

TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
LINDAS PADRONAOE_NS

PISOS PARA BANHEIROS, R6UPàES
,

(Cô-res' firmes)
,

Rua São José s/n.o- Caixa Postal, 19
End. -l.tel[J1'. ':TEXTIL"

G A SPA R STA. CATARINA

Após a série de insuces-] plano inferior às demais
I
avante Michel. Nin+

sos que tem abalado o preso peças do quadro. Na pele- a C;utltagem par
tígío do C. A. Tupi, tôda e ja realizada contra o Vera verdes, aos 9 minuto

,

qualquer justificativa pode Cruz, em Testo, Central, a potente arremesso.
/ parecer supérflua. Entre- retaguarda "índia" claudí- Michel empatou aos 10 1111-
tanto estariamos cometen- cou por várias vezes, dandc nutos e Schipman desempa,

do úma grande injustiça se ensejo a que os alvi-negros tou para o Vera Cruz aos
não apontassemos a causa assinalassem nada menos 18 minutos. Michel ampliouRua CeI. Arist. Ramos - das últimas derrotas do al- de 5 tentos, três dos quais a contagem aos 33 minutos
vi-verde gasparense. foram em consequência de' chutando fracamente; - A-

falhas gritantes 'dos ho- 'breu -elevou o placarc1 paraE' que o trio final, for- mens da defensiva. Enquan 4' a 1, api'oveitando uma l'eBem no coração da cidade! 'mado por Daniel, Ernesto to isso se passava no redu- batida' de' Daniel, aos 44
e Vicente vem atuando em to final, o quinteto avança- minutos. Coube a Baiano,

--------�--------E----------- do,oomQ�ruo�������������o 3.(-' O II iC I-a'r 1--0 xp ressO
diária, fustigava a .cídade- gol "dos c�luzmaltil1os, aos 1 C

R •_- la contrária, procurando 1'€! minut.os Aa fase eomplemen
vídar os gols que pouco a tal', pai-a Nana, também

,
- Em prosseguimentol reapareceu bem na sua ano do tempo, quando desempe- pouco iam sendo colhidos pe de pênalti, fazer ° 2.0 tenao campeonato de profissio- tiga posição em Testo Cen- nhou excelente trabalha de los locais. to do Tupi e último da tar-nais da L. B. F., jogaram tral, notadamente no segur ligação. Se não mascarar,' (" ,Debalde, porém, os ata. de. 'Di�'igiu a con�eric:��,sábado último, em Brusque -rapaz voltará. em bréve, a cantes tupienses lutaram com muito acerto, o sr. ?a�como parte dos festejos de JlllIilllIlIlIIlIIlIillllilllllllllllllllllllllllli ser aquele eficiente joga- por diminuir a diferença 11C vador Lemos. Na. lwehml�inauguração do alambrado Dr. CLAUDIO BEDUSCHl dor que há tempos atraz

marcacdor, já que o Vera nar os a�pil'alíte.s do. Tupido Estádio Augusto Bauer ----�- foi cobiçado por vários elu- 'Cruz, depois de haver eons colheram e.xpresslVa vitóriapertencente ao C;. A. Caro bês do Vale. truído o placard de 5 a] por 5 a 2? Jogando com. granlcs Renaux, o trtcolôr brus- Cirurgião Dentista
-l d lt VIstoso

� v. '"

caiu na defensiva com pés ue esenvo ura eouense e o Palmeiras E. C., Trabalho Esmerado e Ga- - A tabela da L. B. F
e mãos. Mesmo tendo a seu' padrão.

..'
de Blnmensu. O

v

resultado
-

ramiuio marc ara amanhã os se- favor duas penas máximas O res;ultado f.ll1�l1Cell·efoi aquilo que se esperava: Preços Módicos guíntes '\�os: Olímpico xr das quais apenas uma foj do, encontro constituiu ou-vitória esmagadora do líder Consultório: C. Renaux, em Blumenau € convertida em gol, os visí- tro desast�'e para ,0 1 h.e depor 7'à, O. Rua Cel Arsit. 'qlTIOS Paísandú x Vera Cruz, em tantes foram malozrados sr. Antomo Schmi
_ s�'t..

Brusque em seus esforços l)ara� fuzí- 'l·)i'esentou deficit, o,brigandcO :J • IIIIIIIJIIIUlIIllIIIIIIIHIIII!IHhllltllIlIllU[ ,

• -

_...
-

1
- s 'lemas Jogos pro"

rem de uma derrota aca- os disputantes a desembo f:3gramados para os grandes Banco Indústria e Comércio chapante.' _ rem Cr$ 153,00 para cobI'l.rfestejos do 4(}.0 aniversáric
de Santa Catarina S. A. o Vera Cruz 'construiu as elevadas despesas da LI-de fundação do Atlético Re-
'_ Matriz: ITAJAf _ ) o seu triunfo na primeira ga.naux, ofereceram os seguii-

etapa, quando elevou o mar- �í está um�. pequen�tes resultados: Dia 6:.9 (do, Fundado em �3 de Fevereiro de 1935 cador para 4 a 1, tarefa "amostra" das dlfl�uldadpEmcingo, Paísandú, local; 5 x
Endereço Teleqráiieo: "INCO" essa que lhe foi facilitada financeiras a que ficam suoaxias, oe Joinvile (quadre

pela inépcia do trio final de, jeitos os filiados da LB� nai� 0). DCia .7-9' ((t�eglunda,' Capital. .. ... ... Cr$ 5'0.000.000,00 Tupi, onde Ern�sto foi impc! dispu�a. d_? campeonato daeira) , axias ItU ares I
Fundo de reserva . .. Cr$ 35.000.000,00 tente para dommar o centre l.a DIVlsao.2 x C.A. Carlos Renaux, í

A renda da partida reali
zada (lia 7 de Setembro
ultrapassou a casa dos Cr$ Total dos depósitos em 3014153 Cr$ 722:017.254,0020.000.00.

A TE N C,AO! ....
Para a confecção de seu por preço bem barato.

JOSE' BERNZ, que executa edificio Becker.

AGENCIAS NAS 'PRINCIPAIS PRAÇAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIa

DE JANEIRO E CURITIBA

Taxas de Depósitos
Depósitos à vista , .•

Depósitos Limiiado«
Limite de Cr$ 500.000,00 .

Limite de Cl�$ 200.000,00 .

Depósitos Pop1üares
Limite de Cr$ 100.000,00 -.

(Re tiradas livres)
Depósitos a prazo fixo

Prazo mínimo de 6 meses ! •••••

� Prazo mínimo de 12 meses, .

Depósitos de aviso prév:�o
Aviso de 60 dias , .

Aviso de 90 dias : .

Aviso de .120 dias .

-- CAPITALIZACÁO SEMES'TRAL
Abra uma' conta no "L�'CO,i e pague co-nt cheqHe

;;;u;:uu �W i AW.I!; a . ,CLt . MSa

2%

4%
41/2%, .

5%
"

5,1/21_
6 o;,
;0

4%
4,1/2".
5%

(Fundada em 1926) ,

Farmacêutico: ANFILôQUIO NUNES PIRES
Grande variedade de l'eméd ios e d't'óg�s - Avía Re�
- ceitas com pro ntidão e ·tllc1ado -

Edifício próprio - Praça G�túlio Va)�gas - Gaspar
" las DU ;m;!IMi,

/
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VOZ DE GASPAR

,
..

�

,

GASPAR,· 12-9-1953

Linhas para bordar. - Cerzir - Retróz dt alqodõ» -
innha -para costura e iitdho - Marca: Ct R-CULO

FIOS PARA "CROCHET"
JANE E CLE'A: Terça-feira, às 8, 15 :UlIII!�ltliim'liIIIIUHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"1II1111!11111111111111111IIIIIIIII!Judy Canova e Joe E.

Bown (O Boca Larga) ,SIlIllJlIIll!mllmiIllC"lllllfIlIllIllIllIlIllIBIIIIIIIIIIIIII!I:'UIlIlIll�IIIIIII!lllllll111111111111:;. ª, a é' e ar mão ��.
-

- =
HEROINA SERTANEJA � - - - -- §
Uma verdadeira bomba § Chocolates, Doces, Sorvetes, etc. �

de gargalhadas ! S - - - -

�:: Bebidas nacionais e estrangeiras =-
--
-

= ---- =-
-

ê Ponto de Ónibus ª-
-

:: ATENDE COM SOLICITUDE E PRESTEZA ::-
-

E' ª Higiene absoluta
-

- O PONTO ELEGA NTE DA: CIDADEEliane Lage. ::,
R C 1 A' .

tili R GASPAR-Es etá ulo de '. dezê:: ua e. rrs I lano amos - ':p ac g 1 an .

.;:r ,1111111111111111111111-111I1111111111111111111111111111l1li; IH 111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI.)=Emocionante !

(;INE S. PEDR,.O
PREFEiTURA MUNICI- 'I satisfizerem seus paga=ien

.A ,PAL DE,GASPAR tos dentro do mês ',.cima
HOJE - Sábado, dia 12 E D I T' A_ L poderão ainda fazê-lo nos
às 8,15 horas meses de outubro e novem.
SOB MANTO DA

IMPOSTO SOBRE IN- bro, acrescidos da multa
NOITE

DU'STRIAS E PROFIS- de móra de 10 e 20%, res-
com Da-vid Brian e Marjo SÕES _ 2.0 SEMESTRE pectivamente.
rie Reynolds. . Terminados osprazos a.
Dia-19-9-53 - NOITE De ordem do Snr. Pre- cima mencionados, serãr

APO'S NOITE - com Ro feito, torno público que nc extraídas as certidões panald Reagan e Viveca Lo mês de Setembro arreca- ra a devida cobrança exe-
nafors, da-se na Tesouraria desta cutiva.
Dia 26-9-53 - NINIH)'_Prefeitura o imposto acima Tesouraria da Prefcitu-

DE ABUTRES citado, correspondente ao ra Municipal de Gaspar
com Dennis Morgan e 2.0 semestre do corrente em 1.0 de setembro de 1953

Viveca Lindfors. exercício. José Alberici1IIl!llIll;III11I1"'IlIIfIllIllIllIlIllIllIllUIIl Os co.ntribuíntes que não Tesoureiro103.0 ANIVERSA'RIO
DE BLUMENAU .,.

(Continuação da 1.a pág.)
pelo mesmo amor à sua cio
dade, sendo, dêsse modo,
bons brasileiros estes e a-]
queles.
A Blumenau, pois, no. en

sejo destas rápidas linhas
a nossa efusiva saudação,
que nos permitimos endere
çar ao seu digno governa
dor, o sr. prefeito Hercílio
Deeke.

�IIII 111111111UIIIIIIUlII" IIIIIUItlIJ IÚIIlIlII

Dive'rsões
CINE l\II0GK
Bons filmes e boa

.

]J;;'(JjeçãQ

'Domingo, às 3,30 e 8�15 �
O ULTIMO BALUARTE
com Ray Milland, 'Helena
Cárter Hugh Marlowe For.
rest Tueker,

.

TT,'VI episodio violento da
.-10 Oéste... ULTI·
ARTE. do Inipé

.agena "-
d .guerreiros selvagem'

_",cavam para manter suas
terras. .. Aquele homem [rude tentava conquistar o

coração de uma linda mu
lher que. pertencia ao seu

inimigo! Maravilhoso téc.
nicolor da Warner.

Quinta feira 'e Domingo
o grande filme nacional:

SINHA' MOÇA
Corri Anselmo Duarte

VENDE-SE
.

"
, '

A casa sita à rua CeI.
Aristiliano, ao lado do con

sultório do dentista Acílio
Acácio, inteiramente re

construída.
Tratar COm Alfredo roo ,

enke no mesmo prédio.

d-M 4S'

SOCIE.OADEINDlI'ST-RIA D,&.,LINHAS .

� Leopoldo Schlnt�z -s. . A
-_ GASPAR 3ANTA. CATARlNA

--�---------�-----

- A 18 verá passar o
seu natalício o jovem Au.No dia 5 p. passado aní- gusto Becker Filho, comer.
eiário aqui residente.

ANIVERSA'RIOS

FALECIMENTO

INDÚSTRIA DE LINHAS LEOPOLDO SCHIv\ALZ S A
...._-, RUA O.: NERõU RAMOS SIN,' • GASPAR � srA. CI-, I AR;NA

versariou-se a exma. VIU ..

va Maria Amália Seara
Heusi. Dona Donga - co·

mo é por todos conhecida -
foi muito felicitada pele
seu vasto círculo de relações
pois, naverdade, a distinta
senhora é muito estimada
pelos sem; belos dotes de
coração.
- Também no dia 5 feZ'

I anos o sr. Sabino B. dor
Santos, dedicado contador
da Prefeitura .Municipal.
- Ainda na data de 5 ele

corrente viu transcorrer (

seu aníversrio natalício ê:;

prendada srta. Ana .Rose
Pawlowski; filha do sr. Ot,
to Pawlowski.
- Aniversariou-se, , errl

data de 7 do corrente, o SI'

Arnoldo Vansuita, proprie
tário residente nesta .cida
de.
- Fez anos ôntem o sr

Bráulio Vansuita, hábil mo
torista residente entre nós.
- Viu ôntem passar c

seu aniversário natalício (

sr. Mário Vansuita, concei
tuado comerciante desta Domingo último, pela ma

praça. nhã, repercutiu - dolorosa-
-- A data de amanhã re- mente na cidade a notícia

gistra ° aniversário do sr do falecimento do menino
Paulo Wehmuth, progres- Gílson, filho querido do sr.

sista industrial e nosso bon Arnoldo Krauss e de d. Do-
doso amigr: 101"es dos Santos Krauss.

�

- No ! l'�xi:n0 dia .14 f�·I. 'ArrO?OS ,o_� recursos da
ra anos o distinto cidadão ciencia medica

.
foram bal

sr. Laudelino Cardoso, F'ís- dados: A moléstia insidiosa
cal do Instituto do Açúcar e cruel não cedeu, arreba
e .Alcool, com jurisdição nes tando do carinho do lar a,

tá cidade. desditosa criança, que desa-
- A 15 do corrente ocor- brochava para uma vida

rerá o aniversário do inte- cheia de esperanças.
ligente .menino Rui Koch Gilson, graças à bondade
filho do industrial sr. Vitor do seu coração, era estima
Koch e de sua exma. espôsa díssimo por todos que dele
d. Waltrudes Koch. sé acercavam. Contava ape

nas 8 anos de idade, sendo;
Fizeram anos: entretanto o primogênito
Dia 7 - A graciosa srta do distinto casal Krauss.

Merci Vansuita, filha do sr Grande massa acompa
Mário Vansuita e de d. nhou o corpo do pranteado
Georgina Vansuíta. menino, .

que foi dado à se-

dia 8 - A exma. sra. d. pultura no próprio domingo
Elí de Mello Viana, virtuo- às 17 .horas.
sa consorte do sr, dr; Abe- Aos ineonsoláveis pais e

lardo Vianna: irrnâozinhos -e aos extremo-
dia 10 - O sr. Alois! sos avós, ante a imensa dor

Schmitz, hábil rádio-técni que os aflige, apresentamos
co e estabelecido com casa sinceros e sentidos pêsa-

I

dêsse gênero, nesta cidade mes. ,

PIAOI[llsITAI�'I"Õ"I'sêü
alfaiate!

...

Rua 15, Blumenau

I

A todos os aniversarian.
tes os sinceros paraben�
dêste jornal.

BODAS DE PRATA

No próximo dia 15 feste.
jarão a passagem de 25 a.
nos de casamento o estima.
do cidadão sr. Sabino B.
dos, Santos, alto funcíonárí
da Prefeitura local, e dona
Maria dos Santos.
Em regozijo ao grande

acontecimento, será rezada
pela manhã, na Igreja ma.

triz, missa votiva, seguindo
se, à tarde e à noite, no lar
do ilustre casal, recepção
aos parentes e amigos que
forem cumprimentá-los.
VOZ DE GASPAR sau

da, efusivamente, o sr. Sabi
no e d. Maria, augurando
lhhe muitos anos, ainda, de
feliz vida conjugal.

,,;- "tV � ·.�.Ã- '_�J'- ....
- ,-�.

+ Agradecimento,

Pais, irmãos, avós e tios do inesquecível

Gilson José Krauss
ainda sob a, intensa dor que lhes causou a perda des-
se ente tão querido, falecido na madrugada do
dia 6, vem, por êste meio, manifestar à sua gra
tidão a todos que; antes e após o passamento, se

mostraram amigos dedicados, destacando os nomes

dQS srs, drs. Abelardo Vianna, Afonso Balsini e

Paulo Mayerle, que empregaram o melhor dos
seus esforços ,para salvar o menino; aos que
compareceram ao lar enlutado, enviaram flores,
cartões, telegramas ou fonogramas, e acompanha
ram o corpo do idolatrado extinto até a sua última
morada.

Gaspar, 10 de Setembro de 1953.
\

r,
,
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