
Prosseguem, sem interrupçào, as
'

obras de
construcào do edifício da Prefeitura

,

Direção: HÉLIO FON'l'E:-'

GASPAR (Santa Catarina)

Gerêncla u CARLOS B. H)NTES
, fWV *' �

Sábado, 10 de Outubro de 1953 -- Núm. 18
• ;wu'"

--

Provável a sua inauguração em fins
Dentro de alguns meses

I
que faz-se necessário, .pa- (l funcicnamen,o das di

Gaspar po�erá orgu.n:a�·- ra a. b\,,� organízaeà« da I, €rsas r,:parti'ifícs em lu

se de possUIr um edifício admimerraçâo municipal, gar amp.o e ade ...ll-.ado.
público condigno ao seu �a- _

centuado progresso. Nele

funcionarão. tôdas as repar

tições municipais e esta

duais e, também, a coleto
ria federal, permitindo,
assim, a centralização dos

gerviços públicos em nosso

de janeiro próximo
Ao focalizarmos, pela no municipal, a O:w:J.1 é do

segunda vez, essa grande . interesse da co'letlvdnde
realização do atual govêr- gasparense, fazemos votos

I ardentes para que a n185-

ma nao .s'J:-l'a s�l'leâ J. de

I (Ol�tinuidd,�e de ordem r'J<l-

teríal ou. financeira. .

Desejamos assistir den
tro em breve a inaugura
ção do amplo e imponente

I edifício, e isso há de acon

tecer se não faltar boa dis
nosicão do Chefe ele Exe-
1- ,

cutivo.

. .,.; It

município.

UM l\11LHÃO DE CR·U-
�

ZEIROS PARA CADA
MUNICI'PIO
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VOZ DE GASPAR GASPAR, 10 ..10-1953

_ .Marte prepara ..se· para atacar a Terra
I

Washington, _ Os dia-I _E' isso o que declara es-] erítor, a Qonspiração do si
coe-voadores são armas vin sencialmente uma nova 0- lênecia dás autoridades nor

das de outros planetas, pos- bra do major reformado te-americanas data de um

sivelmente de Marte. A Cal Donald Keyhee, um d08 dia de verão de 1952, quan
s� Branca e o Conselho Na- mais profícuos autores, a do diversos objêtos brilhan.,'
cional de Segurança sabem respeito do que o Pentago- tes manobraram demora':
disso há mais de um ano e no denomina de "desusados damente nos céus ,de 'I're
continuam ocultando a ve: fenômenos aéreos".' monton {Utah). A opiniãc
dade ao público. De acordo com esse es- unânime dos oficiais de in-

-

�
---,------------------- formações da aviação foi

_ ':;"'lUlIlIlIIlIIlIIllJIlIllIlJIlllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllflllllllllllllll"'� a deque, sempre 'de acorde
-� C f" -B "U

.
- " - .

b'_�� a e e . ar nlao
_ 5 com. o escritor, os o jetos

téria �,'-c, ;'-"cas&� - - - - ª brilhantes somente pode-
,

= riam ser armas vindas de
::

outros planetas. Foi redigi·
= do um comunicado confusc
:: para o público: mas o Pen-

Ponto de Onibus ;; tagono se opôs à sua publi-
ATENDE COM SOLICIT-UDE E PRESTEZA = cação, em definitivo.

Higiene absoluta
-

O Exército do Ar desmen
=

O PONTO E,LEGA NTE DA: CIDADE ª tiu as alegaçõesde Keyhee
§ Rua CeI. Arístiliano Ramos - GASPAR ª e afirmou que os seus .ofir:

- .11111 i IIIIII u IUIn 1111111 1 1111111 J 1111111111 I 11IIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU III.� eíais de informações nada
:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"'1111111111111UI.IWUllll1illm- haviam observado de inter,

Banco Indústria e Comércio planetário nos objeto� as-

de Santa Catarina S. A. sínalados.

.

_ Matriz: ITAJAf _;
Do Pentágono informa-

ram que em carta recente
um oficial de imprensa ho
je re1ormado manifestava
a idéia de que os clarões

Cr$ 50.000.000,00 de Tremonton poderiam ser

Cr$ 35.000.000,00 provenientes de armas "ex
traterrestres", Mas isso re-

presentava a opinião de
uma pessoa.
(Extraido d'A Gazeta)

1

Fundado em 23 de Fevereiro de 1995
Endereço Telegráfico: "INCO:'

,

Capital .

Fundo de reserva .

Total do não exigível ... Cr$ 85.000.000,00
Total dos depósitos em 3014153 Cr$ 722.017.254,00

, AGENCIA'-S NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO E CURITIBA

Taxas de Depósitos
D "t

' .

��I ,QS a VIsta � ..

Depósitos- Limitados .

Limite de Cr$ 500.00®0 .

Limite de Cr$ 200.000,00 .. , .

Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 .

(Retiradas livres)
Depós-itos a prazo fixo

'

Prazo mínimo de 6 meses .

Prazo mínimo de 12 meses' .

Depósitos de aviso prévio
.

Aviso de 60 dias
.

Aviso de 90 dias .

Aviso de 120 dias .

2%

4%
4,1/2%

5%,

, 5,1/2 '10
6%

4%
4,1/20/.
5%

- CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL-
-

Abra uma con�a 'iW "INCa" e pague C01n cheque

IIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIII"'" -

GAMBA, VA.ILA-
'rI & Cia�- tdaCaixa �osti;Ú 39

Rua Sao Jdro
GASPAR - SANTA

CATARINA

FÁBRICA DE MóVEIS
e

ARTEFATOS DE MA
DEIRA

AGENTES REVENDE
DORES
dos

afamados Moveis "CIMO"
e de outras procedências

.�.

Feminino'
Organizado por EDITE

DE Ull;f POETA PARA VOCÊ

VEIJHO TEM-��
Só a leve esperança, em toda a vida,
Disfarça a pena de viver, mais nada;
Nem é mais a existência resumida,
Que uma grande espera nça malograda.-

�

x -

O eterno sonho da alma desterrada,
Sonho, qU€ a traz ancie sa e embevecida,
E' uma hora feliz, sempre adiada,
E que não chega nunca em toda a vida.

Cantinho

x -

Essa felicidade,
-

que
-

supomos
A'rvore milagrosa, que f onhamos
Toda arreada de dourados pomos,

- x -

Existe sim, mas nós nãc n'a alcançamos,
Porque .está sempre aper as onde a pomos
FJ nunca a pomos onde r-és estamos.

VICENTE DE CARVALHO
(Reproduzido por ter saido com incorreção)

A RECEITA DA SRI T,OME NOTA
MANA

I
- Para remover as man,

BOLO ESPLltNDIDO ehas dos móveis laqueado!
Ingredientes: 1 de branco, devolvendo-lhes
2 xícaras de açúcar o aspecto de novos, da ex.
2 ovos celente resultado passas
1 1:2 colher de manteica lhes água com amoniaco.
2 xícaras de farinha dr - Despejando-se algu.
trigo mas gotas de aguarrás, de

1 xícara de maizena vez em quando, dentro da!
1 xícara de leite estantes, preservam-se os

1 colher de fermento. livros do, ataque dos inse.
-

(

Bate-se bem o acuear COITl tos.
os ovos e manteiga. Junta. - Pondo-se a cozinhar
se a farinha de trigo, a junto COm o repolho, mi�a·
maisena, o leite e o fermen- lhas de pão, consegue-se qU€
to. Bate-se novamente e .le- estas absorvam o penetras
vá-se aolf,Orno erm fôrma tg; odor que exala a dita
untada�5m manteiga. POli- verdura, quando

-

a água
co quente.' - I ferve.

r

• , 11111111nn 1111111111111111111111 iII 111111 1111111111111111111 t: II! 111111111111111111111111 1 1111111111

Farmácia Santa Cruz ..

(Fundada em 1926)

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

--- ceitas com: pro ntídâo e cuidado �
Edifício p,róprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar

1111m IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ IIIIIIIIIIIIIIII!
11111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111 III iii II ri 111111i II! i 1111111111111111111111111

Café Beduschi
Uma tradição na Indústria
de café. Sempre bom e puro

-x--

Aguardente de Cana:
VOVó e APERITIVO

Satisfaz o mais exigente
entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI

,

Casa JULIO SCHRAMM

�IIIIII; III! 111111111111111111111111 j III111I 1111111111111111111111111 111111111111 � III i IIH I, 1 i lIllU IUª
-

MARIO VANZUIT�� �
Rua Celo Arietüiano - Ramos GA�jJAH =

� -

__
-- x-

: LOUÇAS - FERRAGENS E CÉREAIS =

E
Secção de_; Atac�d� e Varejo

=
- ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR 5
_ DA APR�P!ADA _ AGUARDEN'I'E � Rua, São Paulo - Gaspar - Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo
ª o CANAS" =1 Santa Catarina GASPAR STA CA.TARINA
:'j i lU 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 III i=' ,

-

-

- . "-

___
_

.

� " I .IIIII!UI1IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllml 11II1II11II1II11II1I11II1II11II!lIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII iii! li li! !IIWWllUllllIJ

ALOIS T. SCHMITZ )

Venda e Consertos de Rádios

Acaba de receber Motores a gasolina para
fornecimento de luz

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

41TELEFUNKEN"

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

Avisa à s'u,a distinta f'reguez1:a que acaba de reoe-
bet grande e variado sortimento de :

-

SEDAS, CASEMIRAS, lINHOS, PORCELANAS
e ARTIGOS PARA PRESENTES.

'

Visite as expoeiçõe« da
CASA J U L lOS C H R A M M I

e verifique as últimas novi daeles do seu grande estoquei
Ç4__1kM!ZW1p ; --------.H&kUSL.- § W ---

COMPLETA DA CIDA_DElVIAIS
I

----------_--_---�_
WY MfJ4 ess <�aawxJZiiJ1i4l4&l[_w;#UgmU&l2ªM4=ªf..l@ªº&
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voz DE GASPAR GASPAR, 10-10-1953

Receberá o Iupi, amanhã, a vista do Baepen
di, camp áo da Liga Jaraguáensedeüesporto

o público esportivo de tos do Tupi, local, e do Os gasparenses mos- exibir-se-á em Jaraguá do seguinte formação: Daniel,

Gaspar terá ensêjo de pre- -Baependi, campeão da Li - tram-se confiantes para o Sul, retribuindo a visita Vicente e Ernesto; Val

senciar, amanhã, um encon ga Jaraguaense de Despor prélio de amanhã e espe- que õra lhe faz o "maioral" mor, Peví e Pacheco; Eri

tro futeboli�tico de _?ran-! tos, que em breve disputará ra.m colher significativo daquela progressista eida- (ou Aloisi?), N��__uy
-

-

des proporçoes. Estarão em o certame estadual de fute- triunfo sobre o famoso con de. Coti e Alvmh
;ti..

confronto, no estádio "ín- boI, enfrentando o cam- junto visitante. A equipe "índia' deverá O sensacio:

dio", os renomados conjun- peão da Liga Joinvilense. Dia 18� próximo, o Tupí adentrar a cancha com a inicio às 15,30 nc.

Cria cargo no "Quadro
U'nico do Município".
Eu, Júlio Schramm, Pre-

feito Municipal de Gaspar,
faço saber a todos os habi
tantes +deste Município,
que a Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a se

guínte lei:

Prefeitura
..Municipal de 'Gaªpar

L E I N.o 45 Art. 1.0 - Fica criado, Art. 1.0 - Ficam con- Lançada a fls. 87 verso L E I N.o 48'

no Quadro U'nico do Muni- cedidas, a partir de 1954, do livro competente e publí Concede auxilio ao Clu-

Abre crédito suplemen- , ópio, o cargo de sub-fiscal, as seguintes subvenções a- cada nesta Secretaria aos be Musical São Pedro e

tal' de Cr$ 125.000,00. com funçõse inerentes ao nuais: Cr$ 3.600,00 (três 30 de Setembro de 1953. abre credito especial.

Eu, Júlio Schrarnm, Pre- cargo dde Guarda-Sanitá- mil e seiscentos cruzeiros) Luiz Fromzoi Eu, Júlio Schramm, Pre-

. feito Municipal de Gaspar, rIO. C.9 Jardim de Infância "São -Secreuiria feito Municipal de Gaspar,

fâço saber a todos os habi- 6 Art. 2.0 - O cargo a José", dirigido pelas Irmãs: faço saber a todos os ha-

tantes deste Município, que se refere o artigo an- e, Cr$ 3.000,00 (três mil tlHIIIUIIIIIIlIIlIlIIIUUUlIII IUI li li 111111111 bitantes deste Município,

que a Câmara Municipal terior fica classificado na I cruzeiros) à Caixa Esco- que a Câmara Municipal

decretou e eu sanciono a letra "P" da escala-padrão I lar do Grupo Prof. Henó- A V I· S O decretou e eu sanciono a

seguinte lei: de vencimentos em vigor. rio Miranda. seguinte lei:
.

Art. 1.0 - F;.c;t:1- Art. 3.0 - Esta lei en- Art. 2.0 - As subven- . Na Casa Júlio Schramm Art. 1.0 - Fica o Pl'e-

berto o crédito de CENTO

I
trará em vigor na data de ções de que trata o artigo acha-se à',. disposição da feito Municipal autorizado

E �INTE E CINCO vn, sua publi:::ção, revogadas
I
anterior deverão �er 'pagas sra, Yolanda Müller, (

a concede!" um auxilio de

CRUZEIROS (Cr$ .. ..

I
as disposições em contra- no decorrer do prrmerro se- prêmio que .lhe coube por Cr$ 5.000,00 .CINCO MIL

125.000,00) por conta do rio. I mestre de cada ano. sorte na tômbola da festa CHUZEIROS) ao Clube

excesso de arrecadação do Prefeitura Municipal Art o o _ E'st I' . d 1\T S d A bui Musical "São Pedro", des-
. .

. v. 'a e1 en- e.l.....·. e zam uJa. ta. cíd d
corrente exercício, _para su de C!aspar, 30 de Setembro trará em vigor na data de O bilhete premiado foi i a Cl a e, para aqursiçao

plementar as �egumte8 do- I de 1953. sua pubII'caç-o' d vendido p'elo sr Fortunato
de novos instrumentos mu-

t
-

d to vi J
'

l' S h
- a , 1 evoga as

. .

açoes ,0 orçamen o vrgen- ú to c raman. - as disposicões m trá Melato residente em Bar- SI cais.

te: Prefeito Municipal rio.
�

e con

Ia-Iracão.
' § único: ��ra pagamen-

8-51-2 " .. Cr$ 50000 00
-

,. . . .

to deste auxilio fica o P1'8-

8-71-1 .. " 25:000:00' L�nçada a fls. 87 verso Pre�el�ura Municipal de .Para �ecepção do ,Pré- feito Municipal autorizado

8 ..73-1 .. .. 50.000 00 d� livro competente e p�- Ga�pa.l:'Jl.':>O de Setembro de mIO, a felizarda
�devera. a'l a abrir. o cl'éditz especial

Art. 2.0 _ Esta lei \�n- bhc�de. nesta .Secretaría 1903. presentar-se ao
.

sr. VIdaJ que correrá pó.:" conta do

t ..
' .

. d t ,3 aos Sü de Setembxo de 1953. Júlio Schramm Pamplona, mumda do res- excesso de arrecadaeão ('1'0
rara em vigor na a a ne L' F P feit M

.. .. 1- o
A..., .�.'

sua publicação, revozadas
u,�z raneoi re ei o unicípal pectivo ta ao. presente exercício.

.

� Secretário
as disposições em centrá-

Art. 2.0 - Esta lei en-

rio.
. trará em vígor na data de

L E I N 47
Prefeitura Municipal de

.0

Industria Textil Gasnar S., Ã. sua publicação revogadas

Gaspar, 30 de Setembro de
1-' as disposições em centrá-

1953.
Concede subvbenção ao

TECIDOS l!'}I)LPUVUS DE ALGODÃO no.

Jardim de Infância "São Prefeitura Municipal
-r--X--

José" e à Caixa Escolar ' TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS de Gaspar, 30 de Setembro

do Grupo Prof. Honório IN
de 1953

L DAS PADRONAGENS .
.'

uo,

Miranda. Júlio SChrU1n11t -

Eu, Julio Schramrn, Pre PISOS PARA BANHEIROS, ROUPõES Prefeito Municipal ,

feito Municipal de Gaspar, (Côres. firmes)' Lançado a fls. 88 do li-

faço saber a todos os habi- vro competente e publica-
Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19

tantos deste Municipio, que da nesta Secretaria aos 30
End. Telgr: "TEXTIL"

a Câmara Municipal de- de Setembro de 1953.

cretou e eu sanciono a se-
G A SPA R STA. CATARINA Luis: Framzoi

I Secretário

Câmara Municipal de Gaspar
Com a presença de qua- ção das leis nrs, 45, 46, e aprovada nas votações I

iniciativa de comissão unâ-

tro vereadores, srs, Afon- 47 e 48. anteriores. O vereador sr. nirne da Câmara; a pii-
80' Hostins, Carlos B. Fon- Sylvio J. Zimmermann pro I meira sugerindo a institui-

I

):,e8, Sylvio J. Zímmerrnann Ordem do Dia - Foi pôs o adiamento da discus-l çào do salário família pa-

e Ricardo Gamba, voltou a submetido à terceira e úl- são' do projeto de 'lei nr. ra os opeiáros da Prefei

reurur-se extraordinária- tima discussão o pl'ojéto 14!53 em virtude dQ redr tura e a segunda ':ecomen

mente, dia 5 do corrente, de lei 11r. 9153, que reajus- zido 'númm'o de repl'esen- dando a execução da lei 11]",

a Câ.mara Municipal. ta os vencimentos dos fun- tantes presentes aquela 17, de 31 de março de 1952.

cionários públicos do mú- sessão. 'com advertenc1a especial
nicípio. Como nenhum dos Foi marcada uma outra para que sejam imediata

S1'S. vereadores se manifes- reunião extraordinária pa· mente iniciados os sel'viçn�
tàsse sôbre a matéria, fOI ra o proximo dia 9 do cor·' de l'econstl'ucão de muros

o referido projeto levado l�el1te, quando serão discu- . e calç�das nà' CeI. Al'istili::l
a votação e aprovado por tidos e votados o proJéto no (trecho entre as :nun

unânimidade, com a emen-, de lei n1'. 14153 e as indica
I
Barào do Rio Branco e 17

da mod,ificativa discutida' ções urso 17!53 e 18[53 (Je d� Fevereiro).

Júlio Schramnn -
Prefeito Municipal
Lançada a fls. 87 do li

v�o competente e publicada
nesta Secretarfa aos 30 de
Setembro de 1953.

Lui« Franzoi
Secretário

L E I N.o 46 guinte lei:

1I111111111111111111111!111"1111111111111.I1111111'"

Dr. CLAUDIO BEDUSCHl

Cirurgião Dentista

Trabalho Esmerado e Ga

rantido '

.

Precos MódicOEl
ConsultÓrio:
Rua CeI. Arsit. Ramos

Sob a presidência do ve

reador sr. Afonso Hostins
foi aberta a sessão, que
constou do seguinte: Expe
di"nte - Oficios nrs. 41153

I
e 42:53 do sr. Prefeito Mu

nicip:.Ü comunicando a 8an-
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4.a Página voz DE
GASPAR, 10-10-1953

Jânio Quadros - o homem Registro Civil
EDITAL N.o 1. 555· Ela, doméstica, residen.

P UI"blico mais pOSI·t I-VO do ,(de 1.0110i1953) te em Belchior, deste muni.

,I Faço saber que preten- cípio, nascida em 301411936
.

" dem casar-se: Paulo Pasta filha de José Engelberto

B� ai
blemas constantes do seu para com os que pedem f e Maria

.

Casas, solteiros. Müller e de dona Paula

_ ras I programa e cuja solução atrevido ,para os que exi- e naturais dêste município Mueller. .

pela sua própria importan- gem, indiferente aos que c Ele, operário, residente nc

cia, reclamavam
-

tempo. atacam e compreensivo pa- lugar Estrada de Brusque EDTAL N.o 1.557

São Paulo, (Da Suem', Pode-se afirmar que Jâ-I ra os que com êle desejam I dêste município, nacido aos (de 3!101:L953)
prefeito Jãnír nio Quadros é hoje, o ho- colaborar. Os poderosos e11· 15 de janeiro de1918, filhc Faço saber que, per:'lntE
1is de um li- mem público mais positive centram na prefeitura uma de Hermínia Pasta. o Oficial do Registro Civil

....d barrage.m, C�€ do Brasil. O que não sabe barreira que lh�s rep�lgna' Ela, doméstica, resider da Comarca de' Indaial,
alvo .l�go no_ 111lCIC resolver manda imediata- recepção e conslde.raçao err. te na Estrada de Brusque dêste Estado. habilitam-SE

_d. adm:l1lstraçao pe- mente às mãos de seus au- absoluto pé de igualdade]dêste município, nascida ran, casar: Marciano ds
las fOl'ça.s mconforma?a,sl xiliares capacítados e re- com� a.ple�e.

�
aos 11 de novembro de Amorim e Ignez Pereira,

q�e fulminou de !or�m_a me-: examina o problema e aso- Jamo VIve ;'para o povo, 1924, filha de Claudino Ca- solteiros, naturais deste Es-
dita em toda a história das lução indicada. E êste sente o seu interes- sas e donà Felisbina Gomes tado. Ele, tecelão. resídsn,

camp.anhas eleitorais no Quando pode resolver- c se por êle a ponto de se ir- de Souza. te nesta cidade, .nascido aos

BrasIl,. c.omeçou realmente faz com absoluta deterrni- ritar quando êle diz. qUE' 4 de junho de 1931. filho

�. administrar. �ome�t)U a. nação e rapidez, usando UIr consi�era en�errad� a s�a EDITAL N.o 1.556 de- Antonio HipoHt-o de A-

�ora,. porque ate aqui este processo que bem revela a ca;r81ra. �e�a-lhe_esse dI.. (de
.

2[10 11953 morim e de dona Sabína de
ve Iev�lv�ndo o ter:en01 sua forte personalidade, reíto. E Jam? .nao, ter.l Faço saber que preten- Amorim. Ela,. doméstica,
pondo um po�co de OI dem de uma independencia ra. :nesl1lo esse d?re:t�, porque dem casar-se: Oscar Ven- 1esidente no lo�.a" H ia 1\Jor

n�casa t: �:e "�oana, q�€ ra : o que está errado, está e um revolucionário. turini e Gertrudes Müller to, Distrito de Indaíal, nas

era a �IefeIv'U:ta: de, .

Sao errado e não merece consl solteiros,' naturais .dêste cida aos 30[7119:34. filha

Paulo. Est��a ele cuidandc

I deração de nenhuma natu- 11I1II1II1II1II1JI1II1I�illllllll!l!',lIillUlIIlIJr' Estado. Ele, lavrador, re- ele Henrique Pereira Ju-

de ca�os miúdos, de que1 a-
reza. O que está certo deve ALFAIATARIA sidente no lagar Belchior nior e de dona Ana Pere1-

proveitaram as forças ues- I ser feito. E vai diréto ac GASPARENSE dêste'município, nascido ra
... (E,ditaI n.o 2.0Z.9,. elo

manteladas da oposiçao pa· fim considerando os meio; de aos 12.de dezembro de 192fl
OfICIal do Regrstro Civil da

ra transformar em cavalos apenas por dois aspectos _ Fernando Duchêne filho de Daví Venturini E Comarca de Indaial ),
de batalha enquanto eram di nos e le 'ais . .' id d) de dona Esteríca Corrêa, I'

-

Se alguem souber de al-

estudados os grandes pro-
g
A'

. g.
.

(A mais antiga �a Cl a e
gum impcdim=nto, oponha-

r ��mtr$"c�;,�� ���f'� _.��..

I se����������o�or:o:t::::'1 Con����:s s�6r���1;a de

B A R _"U N I Ã O"
o na forma da lei,'

GASPAR :tNSE!
.

.

.

I sa e a ela abriu as portas l Preços convidativos. Edmundo ,.l'I,� Santo»
O 'melhor da culaâ �

.

l do Rem I
r+: '{

Ajude a construir o pré- da prefeitura.' 'Sua illde.! Rua Gasparinho, sln.o I J,'1.Cla o {,!P'� .ro '-,I ri

dio da Sociedade Alvorada! pendencia o faz tolerante! _. GASPAR - S. C. ,i,' Gaspar.

GASPAR
. .

.

�

UM .l/Qu/j)/t/eAbO/2 :E11 $t/A. C'AS'A. f UMA:.

NrC.f5�/DAj)J5/
." ;-::"-

o L/QU/D/f/C'AlJ012 100%

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO - R, JS de Nov 900 - BLUMENAU
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Vitória do Olímpico no clássico de Blurnenau
6 A 4 A CONTAGEM FINAL - RENÊ o ARTILHEIRO DA TARDE COlVI 4 GOALS - REGULAR o I'NDICE TE'CNICO

DO "DERBI" BLUMEN.1JJENSE - BOM' PU'BLICO E FRACA ARBITRAGEM DE WILSON SI1 VA

�I

vantajou-se no marcador rea dos .alvi-rubros, Jalmr

consignando o seu 2.0 tento comete penalti que o juiz
Na etapa complementar assinala e Marsinho conver

os alvi-rubros começaram te no 2.0 gol dos esmeral

por exercer forte pressão dínos. Min�.tos após o Pal

sôbre a cidadela de Juca meiras diminue a diference

cuja superioridade lhe va- para 4 x 3. Quando a vit6.
leu para dilatar a !�onta' ria do Olímpico estava se.

gem para 4 a 1, corri dois ; riamente ameaçaç1a pela vi

belos tentos de Renê.
. Reagiu o Palmeiras. Nu.

ma de suas incursões a á-

pela combatividade e emo

ção na conquista dos gols
que surgiam a cada mo

mento da porfia. Coube ac

Olímpico inaugurar o pla
card aos 10 minutos da pri
miara etapa, por intermé
dia de Adir; o Palmeiras

empatou aos 22 minutos

graças a uma boa manobra

de Marsinho. Ainda no pe
ríodo inicial o Olímpico a-

Consoante estava mar

eado, .Olímpíco e Palmei

raS realizaram, domingo

passado, o encontro final

do 'campeonato
da 1.a Divi·

são da L� B. F. O prélio,

que teve por local o estádic

da baixada, satisfez o bom

público presente. Embóra :3

parte té�nica do �otejo ti
vesse deixado muito a de

sejaI', o espetáculo agrador

brante reação dos "pere
quitos", Renê transforma

o panorama do jogo decre

tando nova queda do arcc

de Juca, fruto de uma es

plendida manobra d �, i-

a meta esmer

foi otimamen

pelo perigoso ata 'o.

ná". Decorr-idos 37 111

PINTURAS· DE CONS· da etapa final, novamei.c,

TRUÇõES, MOVEIS, Renê faz balançar as redes

PLACAS ETC. do alvi-verde, com um seno

'Serviço 'rápido e esmerado sacionaI "sem pulo",

pelos melhores preços Apesar da inconteste stP-

M A R C O S F L O R E S periorídade dos alvi-rubros

Após um breve intervalo nosso tradicional grémio. to mantivermos o StU agra
Gaspar o Palmeiras ainda conse-

em �lue fomos forçados a Atualmente desempenha as davel contacto, jamais nos
guíu esboçar uma ligeira

interromper esta coluna funções de secretário di fa��ará' a sua valiosa coo- TECELAGmM reação - para marcar Q seu

p�r falta de espaço, damos Conselho Deliberativo e re- peração.
"T A N ,G A R A' " 4.0 e último tento.

prosseguimento a publica- presentante do C. A. Tupy Aqui fica, pois, a nossa
" de Com mais alguns ata.

ção de nosso índice espor· junto à Liga Blumenauen- insignificante homenagem Irmãos Santos, & Cia. ques de ambos os lados,

tívo, no qual desejamos ins· se de Futeból, como mem. a mais êste construtor de
terminou o interessante

crever os nomes daqueles bro efetivo do Consêlho r». esporte

gasp.�rense, cuja fr
Fábric3. de Tecid�s 'e sacosf-classic?

do futebol b��+m,l��
que têm contribuido, de ma vísional, onde tem tido a- lha de serviços marcará <!e Algo�ao ,.

nauense, ac�san?o a \ 1 vOI �3

neira decisiva, para o ale· tuação destacada em defe- época na historia lumino-
End. Téleqr.: Tangara do G. E. Olímpico pelo es

vantamento do esporte em sa dos interesses do clu- sa do CLUBE ATLE'TI-I
Rua Nereu Ramos. [core

de 6 a 4, resultado

,

nossa terra. be que representa. -CO TUPY !
Gaspar - Sta. Catarma justo que ref1et� o' melho.r

O capitulo de hoje é de-

'
-

- desempenho do time da balo

clicado ao sr, Jaime Bedu Por motivo' da sua alta .__
xada."'"

schi, prestimoso .naredro de
investidura na carteira dr

O triunfo conquistado pe

Clube Atlético Tupy e.des. é11pI stimo agrícola e in-
- los alvi-rubros - aliás, c

portista de mér-itos, que já
dústriaí <I .. IhpCl1 do Bra- A T' E N' C A O segundo que logrou obter

prestou inestimáveis servi s�lt" fniciai de lRldlJ�e:r.au, r '_ "

,. no campeonato de 53 e amo

ços ao desporto gasparen
estnnac I) '·!(.2.:W pouco

,,,,.
bos contra o Palmeiras, _

se. Embóra muito 1110CO permanece entre nós. 'I'o- _

-

lhes afastou, em definitivo

ainda) Jain1é já há mai dE davía, esti St'XIFre urontc (, Na Grande Venda de da posse da "lanterna", a

seis anos vem emprestandr
-a-colabo:r::t!· em a c qua! ��}�:" c �, t' qual ficou em p 3I' do Tu-

seu valioso concurso a essa quer iniciativa que visa P R I 1\1 A V E, R A pí e Paysandú, com 18 p,

boa causa. Com resolução, amparar o clube de sua
p. cada um.

energia e dínâmísmo, o jo· predileçã-o. Jamais se recuo
A arbitragem do sr. Wil-

vem desportista colaborou 'sou a prcst» I,' auxílio finan- - DA -

son Silva ainda desta feita

eficazmente para a constrt: ceiro ou adrn t .istrativo PR,
/

não convenceu. S. S. está

ção do estádio alvi-verde -

ra a solução de problemas

C B
decaindo sensivelmente no

ao lado de Pedro Vieira e
de emergênca do club€ asa, uer,ger

desempenho da espinhosa

C 1 F t d "índio".
t fa C t f lhas 'r

ar_as 'on es, - esempe·

are �. ome eu 'a ;:, qUI:

penhando a espinhosa mis- Portanto, o apoio de J(;ti,
influíram no resultado da

são de tesoureiro da Comis me Bedusrhi a agrerniaçãc
partida, notadamente nc

são de construção. Alérr que representa o esporte- Seus preços foram baí xados ao m1l11mO ! primeiro tempo, quando dei

disso exerceu' e continua rei em nossa cidade- é in-iis- Empregue bem o seu Dinheiro, adquirindo Te- xou passar em, brancas
nu.

exercendo cargos de respor
pensavel. A inda bom que ( cidos da mais alta Qualidade récem chegados yens um pênalti gritante de

sabilidade na diretoria de seu afastal1�t:'lto diiria de do Rio e São Paulo ! .

goleiro Lànge, ao segurar

� a......a' W'''''''''''P',**' .,_ nosso convívio em, nada di- 'SIGA O NOSSO CONSELHO E NÃO SE AR- um atacante do PalmeÜ'as
'

minuiu o seu propósi.to dE REPENDERA': "_ NÃO DEIXE DE VISI- I dentro da pequena área.

colaborai' ininterruptamen l'AR A
1 A preliminar, novamen-,

te para a grandeza do es· GRANDE VENDA DE te realizada em caratel' a·

porte de sua terra. P R I 1\1 A V E R A mistoso em vista da' enil'e·

Nós que, através destaf
ga dos pontos pelo Olímpi.

colunas, pensamos inceTiti-
- DA co, foi vencida pOl' êe-te pe·

B U E R ex E R la contagem de 2 x ].

u POR SEMANA
..
--,.

CASA_ PAULO
WEI-IMUTH Ltda.
Rua Dr. Nereu Ramos sln.

Caixa 'Postal, 2 Telefone, '14
Gaspar - Sta. Catarina

F'azendas - Loucas - ft'e'i'l'(1_,

[Jens - Arrnnrinhos- -- sé
CDS p, Molhados - E;t:])or
tação de Cereais e Aguw)'
dente - Serraria c oIinhá

'mentos - Revende.dores

da Standard Oil COliL1jC01.y
---

.

'��"''St�������1Ji'i''Pf

, INDU'BTRIA GERAMICA de Bylvio Joã.o Zil1111181111all11

Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel. nl. 11 CaIxa Postal, 32

, i GASPAR
- _:.. STA. CATARINA, .

TELHAS FRANCEZAS, COLO�IAL
PAULIS-TA' Tijoios comuns, tijolos perfurados de todos os tlpOS f',

�.
'.

' tijolos curvos pare.. poços ,

COLONIAL PORTUGUEZA E 'l'ELRAS PARA FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM
RAPIDEZ

vaI' os gasparenses que SE

propuzeram a labutar pele
sadio esportismo, encontra,·

mos nesse moço educado (

compreensivo, um grande
amigo da boa causa, e esta· I
mos certos de que, enquan, I

C A S A
GASPAR�NSE!

.

Ajude 'iA construir o pré
dio da Sociedade Alvorada!

I Adquirindo um bilhete d,

rifa do automóvel POR-52

Rua 15 de Nove1nb1"o, 505, b(3;jn no coraç{io da
,

cidade

- BLUM ENAU-

\
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VOZ DE GASPAA

(Continuação da 1.a pág.)
Dara ser feito com o di-

'O Paysa·ndu" .agradec'e .

heirodoauxíliofederalque
- - de ano a âno cresce, e, por

isso mesmo, impõe a apli-
Do, diretor do Departa-, A verdade é que as re- Até agora a intransigên ('_aGão devida. afim de me-

HOl.E, Sábado às 8,15mento Esportivo do Pay- primendas que tecem'os em eia do Tribunal só se es-
lhor aparelhar o Estad-o e

sandú, sr .. Tasso Rodrigues torno do julgamento dos tendeu ao Tupy e Paisan- () mumclplO, permitindo- Sensacional apresenta-lhes estabelecerem co.ndi- .

dda Crllz, o l'edator esporti- atletas locais pelo org'ão dú, que foram ..

os únicos ção e Um dos maiores fil-
, �ões de bem-estar à alturavo dêste jornal recebeu a- disciplinar da nossa Enti-I s�'Cl:ificados a bem da dis- mes da Warner.

tencioso oficio de agrade- dade, não constituiram u- clplma. GASPAR �NSE! ' EXPRESSO BAGDA
cimento e congratulação ma acinte aos componentes I Não sabemos a razão. Ajude � construh: o pré-

-

STAMBUL '.

pelo comentário publbicado. da justiça desportiva da L. j por�u� c�rtos "casos". de 'dia da Sociedade Alvorada! com George Raft e Sydnei
em nossa edição.- de 3 do B. F., mas, sim, Um clamor! mdlsclplma fo.ram relega- Adquirindo um bilhéte de

I Greenstreet.corrente, sob 0- titulo Pmti- para que se faça justiça dos, ao esquecimento .. O ceI' rifa do automóvel FOR-52 Precos de costume.
dos os Atletas do Tupy. _ sem restricões. to e que nem todos os faI- ���II!I!!!!I�����������-�����I!!-�'-'T!III!�I!!II!'�'.�mlllllllllmlllll�lIImlllulllllm. Illmlfll tosas têm sido' punidos e

'..
-

IEntre 'outras oonsidera�,
,
essa tolêl�àn�ia pende sem- L t

· d E' d S·t C t
·

cões sobl'e {) assunto o di� V . E N D E - S E pre para o lado dos mais O erra o .. e
.

a a arlna
;:'igente paisanduano diz Uma carroça com uma poderosos. PRltMIO MAIOR Cr$ 200.000-,00
que aquela nota servirá de bo.a parelha 'de cavalos Bem, vamos ficar por a,- Extração: tôdas as quintas-feiras
subsídio ao processo do l'e� PTeço de ocasião. qui e esperar outra opor- Agente para todo o nnl nicípio de Gaspar:
el,U'SO promovido pelo aIvi- .. 'fratar com Osvaldo Clau tunidade para uma melhor E G l' D I O T A M B O S I
verde bl'usquense éo ra.�ino .di� Santos - Estra- apreciação sôbre o delicado Rua Aristiliano Ramos esq. rua 17 de fevereiro.
decisóes da JDD da Liga r da de 13:rusque, km. 6, ou assunto.

.

Anexo ao Hotel Spo. An· tonio.
BlumMa�nM�.Fut�_cl��red��&�ejwn�. C.��_.�����������������������

Sociedade Cultural' e Re-
,
.' .' .'" , .

.

creativa «Alvorada»
nas dêste jornal, os nomes I te a idéia, e somos de pare
dos sócios quotistas que já

.

cer que essa providência
integralizaram ás quotas virá incentivar o pagamen
subscritas, to, por parte dos srs. sócios,
Aprovamos inteiramen2 das prestações em atrazo.

Finalmente na próxima
.

semana serão reiniciadas
as obras da magnífica sé
de da sociedade "Alvora
da". O motivo da interrup
«ão r1",,- trabalhos. como é

ento dos 81'S.

Dl a
.

falta do
•.<1 nto do andar

_f, a qual, porém, J3
_ . .,.. muitos dias está no- lo�
cal da obra, a espera' dos Recebeu o sr'Prefeito I sitados do município.
carpinteiros. Municipal, em data de 6 Valendo-se da oportuní-Falando à nossa reporta- do corrente, um despacho dade, o sr..JÚlio Schramm
gem; o sr. Norberto Schloss .

telegráfico do Senador Fran encareceu o seu apêlo ao
land, esforçado secretário cisco Gallotti solicitando ilustre representante catado referido clube, nos in-

informações sobre as ass - rínense à Câmara Alta no
formou que os _profissio- ciações de caridade exis- sentido de- conseguir "a elr
naís interessados na execu-

tentes .neste município, de- vação da referida subven
ção do .se�·:içó vem prote- vidamente legalizadas.. ção, afim de que a bene-

. Iando o�mclo dos. tl:'abal�os I Em resposta, o Chefe do merita instituição pudesse
por mais de qumz� '-. dIa.s�_� Executivo gasparense 40- cumprir a sua alta fínalí-

- tendo, ag�ra, � 4!retona municou que somente a. dade de minorar os ssfrílhes conce�ldo. o último yl'� Sociedade São Vicente de mentos e misérias da elas
zo de tolerância, que termí- Paulo cumprira os dispo- se mais humilde do nosso.
na dia 15 do corrente. ,Ca- sítivos legais, a qual já es- município.
so 0-81'. Bernardo Lenfers, tava sendo subvencionada Façamos votos para que
a quem foi dado a prefe- com Cr$ 10.{}OOO'O anuais o apêlo do edil gasparense
rência, não pro�Ldenciar no cuja importancia é insufi-' encontre eco entre os sena

sent�do de mo\:mentar os ciente para estender os seus dores � deputados catari
serviços, a sociedade eon- beneficios a todos os neces- nenses.
tratará outros profissio- '

.

------------�----------------------

nais competentes, mesmo

que tenha que recorrer a

carpinteiros de Blumenau
ou outra cidade vizinha.

Achamos que já é tempo
dos diretor.,., da "Alvora
da" fazerem recomeçar as •

obras do prédio, para que
o desânimo e a indiferença
não venham a dominar o

quadro social, em prejuízo
de tão. grandioso e utilissi
mo empreendimento.

. Adiantou-nos, ainda. (l

secretário Norberto Schloss
Jand que é desejo da dire
toria divulgar, pelas- colu-

SERIA_' ELEVADA. A SUBVENÇÃO
FEDERAL "A_ SOCIEDADE SÃO

VICENTE DE PAULO�

. -

A M·A N H A
(NESTA CIDADE)

TUPY X ·BAEPENDY
(Campeão Jaraguáen se de 1953)

O time visitante vem .

I
mamente treinado, deven

precedido de enorme, car- do bindar o público gaspa
taz.

.

rense COm uma bela exibi-
Como competidor. ao cer- ção de futebol.

tame estadual de futebol,
que terá seu início no pró
ximo mês, o conjunto alvi
anil de Jaraguá está oti-

Todos ao campo do Tupy
para assistirem a este em

polgante espetáculo.

\

eÓ:
'

PEJ��I\ SOCIE.DADE
--------_.� -------

ANIVE{tSA'RIOS gerente dêste jornal, qUe
atualmente reside em BIu_

Fez anos no dia 7 últí- menau.
mo a graciosa menina Leo- - Também no dia 13nida, filhinl-a querida, do festejará seu aniversário o
sr, Aloisio Wippel, eOP11i'S' menino Jaime Eduardo
tente e dedicado Iínotipis- filho do sr. Otávio Lui�ta e paginador- que empres- Schmitt, comrecíantn �sta.ta se�l vali ...so concu.s« a belecido nesta cidade. e deês te iOl'lln:. sua virtuosa consorte d. Suo
- Aniversariou-se dia 8 raia Fádel Schmitt.

do corrente a exma. sra. d. - Aniversaria-se dia 14Leonora Tambosi, digna próximo o jovem Wil�on
espôsa do sr. Egídio Tam- Zimmermann, aluno do Se.
bosí, pessoa que desfruta. minário de Santo Antônio
de grande conceito em, em Agudos - Estado d�
nosso meio. São Paulo, filho do sr. Pan
- Em data de ôntem lo .Zimmermann derHcado

festeiou mais um ano de tesoureiro do Banco Inco,existeneia a valant« meni- desta, e de sua éxma. es ,

na Denise, dileta filha do pôsa d. Elfrida VV. Zím.
sr. Otávio Luiz Schmítt e mermann.
de Sll� exma. esr-ôsa d. 811- - Dia 15 .transcurrerá
raia Fâdsl Schmítt. A arrí- à aniversário natalicio da
versariante ofereceu às graciosa' menina Cleonice,
ElUf,S inúmeras amiguinhas filha dileta do sr. Pedro
uma farta mesa do doces, Zímmermann, vereador a
- Faz anos hoje a srta. Câmara Municipal de BIu

Cacil-ia de Souza. filha do menau. e de Sua esnôsa d.
sr, João Toefilo d� Souza e Maria Eunice F. Zimnll�r
de d, Maria M. de Sonzn mann. residentes em Itou .

-- Transcorre hoie o aní- pava Central.
versárío do menino Arno.

.

A todos os an.ivei'::;M'i:in.'
filho do sr. Roland �Ch(\(:\l1- tp� OR efusivos n�:"'Hh�'t')s de
fp.1c1m:" proDrief.ar1o <lo H!l'� I "VOZ DE GASPAR".
União, e np. �nm. ff-iO'nQ p.�f'\;

.

C'C) =ra. d. Laura H. Schoen NASCIMENTO
f81del· .

Acha-se em festas o lar
no nosso distinto amízo sr.

Svlvi') Schmítt e de sua.
=xma. consorte d . Jucvra
T: Schmitt, com o advento
de um robusto zaroto, 0�0i'

rido dia 2 do oorranta, Que
na pia batismal receberá ê
nome de Svlvío.

Nossos votos de perene
felicidade ao menino, ex

tensivos ao. estimado 'casal.

di� 1"
i'.<l�tpiar3. Rf'H :ll... ive.r���-r�(\ t

;'ltpliR'A"'1fp 'I"YIeniflf) r;fc'1<:!(I
M:h'lo 8c'h .itz, fH v.o fl'1fi.
mrdo do nosso n:H't.iCU1!ll

I �.�niº,o sr. Antonio R.
Rclmitz e de �'1!=!. rpp!!l e�

p�,� 2 d. Ertca W. Schmitz.
- A 13. no corrente vê.

passar sua data natalícía a

sra. viúva Eurico Fontes.
progenitora do diretor e

Um rnilhão de cruzeiros. • •

dos méritos do povo brasi
leiro.
'I�ti' II' II' I IIH III! n II! 1I11111l! 1111111111' 111111

PEDROCINE S.
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