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Direção': I;IÉLIO f'ON�E:-' -

Gerêlteia: CARI,OS B. H)NTES

Cân:araMunicipal
II

de aspar
i)os trabalho;� da ordem' do Chefe do EXGL:utivo. as

do dia da reunião ôn- quais encerram l11atél'i'a_ de
tem realizada constaram interesse da coletividade,

o� projetos de leis nr. 15-53, ambos os projetos tível'am
que concede auxílio de Cr$ o parecer faVOl'êlVd das
50.000,00 à Comunidade l'esp2ctivas e(Jlllis�õ(:;s e fo
Ca�óljca de Gaspar púra a- mm aprovado::: sem deba
qUlsição de um relógio ates, nH primeira v�taç:LO_
Ser instalado nas tones dG!. A segunda discussào de
Igreja Matriz, e nr. 1615:� 'lmbos os projetJs dar-�e-á
qUe cria a biblioteca públi- '1a próxima sAgunda feira,
ca municipal o dá outras ,lUando a Câmara voltará

Pjrovidendas. Tratando-�e"ll, reunir-se em sessão ex
(e proposi�ões originárias traol'dinária.

--1 M P O R T A N TE I N I C I A T I V A

Auxiliará o Govêrno Municipal a aquisição de
- um relógio para a torre da Igreja Matrj-Estamos seguramente I grandes e colocados em pon Ira) porém, diante da ajuda I vel pronunciamento do Não podíamosinformados de ter o prefei- to de favorável visibilida- a que em boa hora, se pro- Corpo Legislativo; que ...:::.... ta nota sem deixar,
to m uni c i p ai sr. Ju- de, tal como acontece com põe prestar o governador estamos certos - não fal- consigr.ado ao sv. preferto
lio Schramm encaminhado as torres da nossa igreja da cidade, o relógio, certa- tará, porquanto, com apre- J' li S' -. 'YJ C J l'

. -

d C�'-- tól Afi d •

d iríd
.

t '] UlO curamm -- (11),à apreciaçao a a�H��a c� -otIca: .

mal, nem. to os m�nte, há-de ser a, qu�rl o varem o proje 'O, os 1 l�S- realmente o faz-mos _._ odos yereadores um proJeL,o tem l�el(jglo e a�s q�e o �em e instalado para gáudio e �res srs. vereadores est�rao nosso apl�uso por essa felizde leI que concede um auxt- tambem aproveitará, VIsto confôrto dos gasparenses � indo ao encontro dos inte-
. .. . .

-

lío de Cr$ 50_00000 à Igre- como poderão acertá-lo con. forasteiros. resses do povo., dêsse mes- iniciativa que, ;:t1-,mgHla o

ja Matriz afim de que esta sultando o horário da Ma- mo povo de que sào+. s.eu fim, representara uti-
possa,' em breve, fazer ins- triz. Resta, apenas, o favm'á sentantes. hdade e i)l'OgT8,;SO·

��::i�' ���r�oda�e�;��� �� Ióg�;i�� :r�n���!:ç��S�fVi�e� -S-'--o�'c. SáO Vicente de Pau Ia!;,

relogío. há muito; mas, até hoje
Dizer do alcance dessa não fôra possível sequer co-

iniciativa do Executivo gítar-se da sua compra em A Conferência Vicentina entacão do revmo. Frei R{J- r vas incrições. Ds interessa
gasparense é quasi supér- face de outros enormes gas de Gaspar (Soe., S. Vieen- que �dd. Viaário da panó- dos dirijam-se à Prefeiturafluo. Evidentemente, para tos para atender às neces-

te de Paula) distribuiu, qui� local, :uxílio pecuniá- o� à l'e.dação dês!e jo_;·nal.toda a população será de sidades mais inadiáveis,
b rio a algumas dezenas de �,lCam todos, porem, .C1esdeextraordinária utilidade impostas pelo acabamento quinta-feira última, so a

indig-entes do Município. O ja e n3a1s um� vez aVl�ad:o.s�'elógio de mostradores do' grandioso templo. Ago- prestimosa e dedicada ori-
auxílio constituiu-se de va- que 80 poderão ser atendi-

F A TOS E C O Nr E N T A' R I O S ��)�t4�i'.:!.J..._ 'o, les ao portador, 'na impor- dos?s vel'dadeir�mente ne-

O F!
II

E O G
tância de 75 cruzeiros, ten-. ?ess�tad,08, os que careçam

I9me' I-g-ante
do cada pobre recebido dois inteiramente de 1'�em'80:',

".'
I '.,

'vales, podendo adquirir o visto a quantia a ser distri-
.

, .

-

que necessitar,até o valor buida não pel'm�ti}' SCD:1,O .eí
Estarrecido, lemos numa, lega, esqueceu que, na pes-! COm ninharias.

�
de 150 cruzeiros, em duas amparo aos mais pobi ezr-

folha do Rio, o,. 9'0R.REIO soa dêste, �stava s�ndo �-I Evi�entéJl1e?tE..." 'n�o éf'- casas com�l'ciais da cidade, I n1105. .

DA NOITE, edição de S do xaltada, no estrangeiro, to- tamos incumbidos d:e lazer- de uma 80 vez ou parcela-
corrente, à La página. ata- da a nação brasileira. E de-Ilhe a defesa nem, tampou- damente, durante todo o ,IA. ,"

d
I

ques dos mais soezes ao 101' .sandou a agredí- o, desvai- co, de er-lhe louvores. corrente ano. Foram aten-

�
fiIversa 10 analísta Carlos de Lacere a. rada e estupidai, nte, pas- Todavia, foram tão desca- didas 48 pessoas, tendo fal-
"AI d"Por incrível que pareça, sando de si mesmo o peior oidos e solertes os desaforos tado 12, previamente ins- VOra a

o artigo, calunioso e alta- dos atestados. Com efeito que o comentário se impu- critas, que deverãn.compa-
mente inj�rio�\),. c�lca-se temos que o alvo r�ão. f'o: nha, à gl�isa �e rep.ülsa ao re�el' com urgênc�a na Pre I' No dia 14 transato a ;::'n- \

numa grande d�st�nçao que nem .pudera ser atingido. sscrevedeiro imbecil
.

que, I feitura, onde senw, d.espa- I ciedade Cultural e Recreávem de -ser conferida a La- porque, sobretudo e anter »rovavelmente, despeitado chadas pelo secretário do iiva "Alvorada" completoucerda, nOS E.E. DU. -da A� de tudo, falece ao articu- ;u com pruridos de fama, Prefeito, o sr. Luiz Franzoi. o seu primeiro anivérsáriomérica do-Norte. aonde re- lista, apagada e des-enhe- sntendeu de apedrejar o A Sociedade está receben de fundacão, Embora 'a dacentemente esti,vel'a, por cida figura da imprensa 112 301 ... Dizer mais é iInltil. do, condic'ionalmente; no- ta tivesse� passado como quemotivo -da ;wa atuação de- cional, autoridad� para a·
__ ,___ __ _

'

desapercebida, já que ne-rassoD1brada n� fami,C!'era- pequenar a pessoa e- a obré! O Padre V igário Pede nhuma comemol'ação a 1'8-(1e caso da �mpr'esa E?rica, de Carlos de Lacerda. i\;s( gistrou, nem pO)� isso perde(:11 judeu rumeTI(, Samu,'1 'hércules do pensamento, cu Menores, vendedores de algunía, que seja utilizada a sua significação. Pois,Waine-r. O infeliz plumiti- ja fibra despeda a admira- amendoim com açUCU1', os para, qualquer gênero de
essa Sociedade veio, inegàtivo, brasileiro que -é, não

I ção de tô<1a gente, inclusiVE dássicos cartuchos, são vis- comércio. velinente, pl'eencher umal:o,Ir-;�l'!G conter :l l'ajY:1 que I dos americanos. do Norte .

sos, constantemente, aos do i
. Obedeça-se ao nosso pá- das grandes lacunas Ilanutre contra seu ilustre 120- Cfi.le não se impl"2::;siona.n� mingas e dias santificad�, Iroco ,quando não por ou- nossa tel'l'a, havendo ele

710S degraus da escadana tro motivo, ao menos por permitir, em bi'eve, quandoda Matriz a ofm-ecer aos imposição do respeito que concluido o magnífico pl'é-.
fiéis, que se dirigem à mis- lhe é devido por todos OS,

1
dio da sede, a reunião. das

;;a, o seu produto. Bem po· católicos. (Contim�a na -'i.a págz,rw)
deriam fazê-lo em' baixo,

_.,_,_�
, _ _,.

no páteo fronteiro ao Colé- -D----I'-A-.
-

DO F,UNCIO'NA'RIO�-io Cristo�Rei, sem.necessi-
dade de se postarem ao 10n p'U'BLICOgo da escada, pertul'hando
') livre acesso dos católicos O Dia 28 de outubro é I gnado" parft a qual rogam
à Igreja. consagrado aos funcioná- l-e esperam os seus idealiza-
o revmo. vigá:óo Ja, rios públieos, a numerosa I dores a participação e o

mais de uma vez, tem ela- classe dos servidores da U- icompai·ecimento de todos 0{5
mado contra êsse abuso. nião, dos Estados e dos M u� I colegas. '.

'

mas sempre em vão. Lança nicipios.
:lgOl'a, por esta coluna, maifl Êste ano, ao que 110S Antecipamos, neste ense-
um apêlo,· que dirige aos foi infol'lnado, pretendem jo, aos dedicados fl111Cio
pais e l'eSpol1saveis pelos os "barnabés" de Gaspal' nál'Ío§ o nosso cumpl'imen
menores, espera:1do vel', fi-11evàl' a efeito �m� festinba to, mui cOl'dial, desejando
nalmente, l'espeltad:;t a sua em eomemoraçao a SUR da- lhes, Jl1Er h01'8S dias, ou se i a.
proibição. A escadaria é ta. Constara do programa retribuição con'digna c;n�
patrimônio d-a Igreja e s. uma chunascada, eni local os inestimáveis sel'Y�cu'-'
l'evma_ não quer, de forma a ser oportunamente desi,.. q,ue prestam à coletividade.

� ,'� �
_'

.- .... �,' ,,",

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



,

.

'(2.a pagina) VOZ DE GASPAR

V()Z DE,(�'ASPAI={
S�maná'l"io

CorrespondêncIa C. P. n.o 9
Número .avulso : o-s 1,00
Assinatura anual Cr$ 50,00

, "�� --lQ�IYI �

Anúncios por fj1leço; .li
c'

combinar.
'

A direcão não assume res-

7Jonsab�ilidade pelos concei
tos emitidos f,111- artigos as

sinados ou. sob pse'lui.ônimo.
-" ,.!�! •

mesmo não pu-
.

·�o serão de
.dos.

áR�NSE!·

.

'

Feminino
•

Organizado por E'DITH
Cantinho

DE Ul"'1 POETA PARA VOCÊ

DEUS
Eu me lembro, eu me 1 embro! - Era pequeno
E brincava na praia; o mar bramia

E erguendo o dOl'SO altiv 0, sacudia
A branca sspuma para o

. céu sereno.

---x -

E eu disse à minha mãe nesse momento:

Que dura orquestra! Qu e furor insano !

'Que pode haver maior do que o oceano

Ou que seja mais forte do que o vento?
---- x---

Minha mãe' a sorrir 01h 01.1 pr'os céus

E respondeu; - "Um se r, que nós não vemos,
E' maior do que o mar, que nós tememos,
Mais forte que o tufão.. . Meu filho: é Deus !J1

Casimiro de Abl"eu

Ajude a construir o pré
dio da Sociedade Alvorada,
adquirindo um bilhete da ri
ia do automóvel FORD-52! _

t' 11111111 IIn IIti'11I1I1IUIIIIIIIIIIU1II11II1I1II1I1I1I111111! Ilflli1111111111111111111111 J In Ii Ii lI!

r

Farmácia Santa Cruz

GASPAR' '1"'1·10j1nino-

, . j i .L ,;Ji)i)

se em um prato. Com ocre
me já reservado para êsse
fim, cobre-se o pavê e el1�
feita-se com o garfo.

PENS_f\.MENTOS
O rico não é sempre sâ,

bio, mas o sábio é sempre ,

A ciência é um poder do
espírito, mas existe no ho-
11'1em um ncder ma ior aín
da,-que é �o da vontade.

Bacordaire

S&# E'9

rICO.

BalzaJv

3 copos de leite
600 gramas de biscoitos

(lingua de sogra ou

champagne)
I Bate-se o açúcar com a

manteiga. Junta-se as ge
mas e continua-se a bater
até as mesmas ficarem bem
clarinhas. Peneira-se o eho,

•

colate e acrescenta-se, con- Thales
tinuando-se a bater até o As faltas da mulher são
creme ficar. bem liso. Re- outros tantos atos de acu

serva-se um pouco dêsse sação ao egoísmo, à .neglí,
creme para cobrir o pavê. gência e à ignorância de
Adiciona-se o licor de- aniz seu espôso.
ao leite. Vai-se embebendo
no mesmo os biscoitos, um
a um e pondo-se em um pra
to grande. Quando todos os

biscoitos estiverem embebi
dos, vai-se arrumando al
ternadamente em uma fôr-
ma lisa, uma camada de

1IIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIlllllllllllIIn

A RECEITA DA biscoitos e outro de creme. Dr. CLAUDIO BEDUSCHI
SEMANA Quando terminar, aperta-
/ P A V Ê se muito bem com a mão,

.
i

Inqredientes: . tendo-se o cuidado de tapar
.o.f o

(Fundada em 1926) 100 gramas de açúcar bem todos os orifícios. Es- Trabalho Esmerado e Ga-
lQQ_gramas de manteiga pera-se que esfrie e leva- romiido

Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES PIRES
'

5 gemas se ao refrigerador durante P
.",._..

M-ra'
G d ,. d d d êd

.

dA' R o Ih de h I t 1 t d
recos .l o ICOS

-ran e varie a e e reme lOS e rogas - VIa e- .) co eres e c oco a e a gum empo para enc ure- CItO,.
it

: tidã
-

d d I (. ') P 't- f I
OYlSU 01'10:

- cer as com pron 1 ao. e CUI a o _o_ em po cer. o assa-se en ao o a aca TI C 1 A ""L R
-

Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas _.:. Gaspar 2 cálices de licor lt dr'
- cua e . rsi '. amos

_ I em vo a a orma e Vlra- ií:iEWl:1C """".�1iJiiiliiGt D
.

a

;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iH.i�iliasi.oi(;_ijii_.2�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

Cirurgião Dentista

,

,

UM .lIQU/J)/!/(!A..D012 .Et1 $UA. C:A.�.4. r tlMA:.
�,

'.fireI5t/DAJ)E/

o L/OU/Dlf/(!A.DOR 100%

E COMÉRCIO -.R, J5 de Novo 900 - BLUMENAV

I
"""o'; �;�ll'.fiI. ilIi.

Casa JULIO sêFiRAMM
PW&W

Avisa c'i sua distinta [requezia que acaba de 1'ece

ber gr-ande e varia.do sortimerüo de :

SEDAS, CASEMIRAS, LINHOS, PORCELANAS
e ARTIGOS PARA PRESENTES.·
Visite as exposições da

-

CASA J U L lOS C H R A M M I
e verifique as últimas novidades do seu grande estoquei

-m�6_ii;!ii.mii.iiiii&i!$_�A?,iJi!ira!ig-'il!iiiie!iíii4wli-·!ii"_-õawum:ii!i'--!!!i!-ii-,_-!am-.m!.i!i!%!iiii"m#$iii64$i-iiii!i:-ii@�ª"_.��_iiimr_�iina:ij�k!i!iim;Aiiii!!.i"4§�,",jimmiiiw_!iiJ....;mti.mMlfu�kií!Mj&,!&iii�iioii,_!i!i8�,�v;:%jji!f�i§§�f&�i!lo-��ii��iiio� � . !�fKi44Jtl UI.

,I

A_ MAIOR l?: MAIS COlVIPLE1�A DA CIDADE

MW
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Numa peleja de regular atrativo o C� A. Tupy
I

abateu o Baepend por 4 a O As duas equipes atuaram des-
v

a, I " faloadas de' vários titulares
Para fugir da inativida-I me gasparense não contou marcar (inclusive uma pe- muth, que teve um desem- colheu significativo triun-

de em que estayam mergu- com o concurso, de três de na maxima chutada para penho satisfatório. fo sobre a equipe mixta do

'lhandos, os dirigentes do seus defensores: Vicente, fora)" os comandados de Na preliminar o Cruzei- Tupy (aspirantes e juve-
clube "índio" acertaram a Erensto e Pacheco., Nana nada lhes fíearam a ro, da Margem Esquerda, nís), pelo escore de 2 a O.

realização de duas parti- O placard de quatro a dever neste aspecto. Gra- 1II11111f1I1Il1I11I1I11I11I11I11I11II11I1J1I11I1I1I1UnUllllUIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIU'" "."'"

das amistosas com o C. A. zero foi um espelho fiel da ças à atuação destacada de

Baependi, campeão invic- incontestável superiorida - Ninha, autor de três ten

to da Liga Jaraguáense de ele do bando vencedor. Se tos de bela feitura e de u

Desportos. bem que os visintantes ti- ma ','entrada" oportuna de
O primeiro encontro, rea vessem desperdiçado exce- Eri, construiu o Tupy a

Iizado domingo último nes- lentes oportunidades' para sua comoda vitória.
ta �i�ade, tev� por lacaIo. Para compensar o baixo
estad.lO do alyi-verds e foi nivel técnico, I

tivemos um
d I T TECELAGEMvanciuo pe. o u13Y'p?r 4 a

"T A N G A R A' H elevado índice disciplinar
o. O �onJunto Vl�Itant:, I dê durante todo o transcurso
que vinha precedido oe da peleja, o que contribuiu
grande c�rt�z,. ao" sagr�r-

Irmãos Sat}:tos, & Cia.
consideravelmente para dar

se campeao mVlcto. da LIga Fábrica, de Tecidos e Sacos UI:"' colorido ao espetáculo.
a que se acha vinculado, d A Funcionou na arbitra-

w

boa ! e , lgodão '

nao caus?u oa impressão .

End. Telear.: -"Tangara" gerrr o sr. Leopoldo Weh-
ao reduzido publico presen

':!

rfl ao embate. Embora des-
'

Rua Nereu Ramos
i' 1 ,1 d Gaspar - Sta. Catarina. !),J.'(1'J.0 e quatro de seus

",V;lntpq titulares, o quadro
�1";-a!1U deveria ter susten

-,

tado uma luta mais equili
brada, já que tambem o ti-

Está errado, sr. Presidente'

_.

o sr. Sebastião Cruz,
muito digno Presidente da
Liga Blumenauense de Fu
tebol, desportista de méri
tos inconfundíveis e mere

cedor do nosso respeito e

admiração, -rnelindrcu-se
com a inclusão no processo
de recurso promovido pelo
C. E. Paysandú da nota
inserida por este jornal
(edição d 3!10!53) sob o

título Pi midos os atlétas
do Tupí, por considerá-la
ofensiva, à dignidade do 01'

frão disciplinar daquela
Entidade.

CASA PAULO
WEHMUTH Ltda.
Rua Dr. Nereu Ramos s!n.
Caixa Postal, 2 Telefone. '14
Gaspar - Sta. Catarina

F'azet« as ,_ Loucas - Pe'rI'a·
fJens - Armnrinho« -- Se

:er, ico rápido e eemerado cos p, 111olhados - E�l.�po?',
pelos melhores preços tação de Cereais e Ainuir-

71{ �, R C O S F LO R E S dente - Serraria c oh"nhef,-

'Ga.,spar menios -, Reuetuledores
��

.

_______±.*':5!_� da Star�aard Oir ompany

PIN'rTTRAS DE CONS
TRUCÕES, MOVEIS,

PLACAS :gTC.,

WIM_m_De_fIllA_.F•• '"

ATENCÃO
, '

I
,

Ao encaminhar o pro-

:1 testo .i�te:rposto ?el?'1;'ay
, sandú a Junta Disciplinar
Desportiva, o dinâmico Pre
sidente da LBF exarou o

seguinte despacho: "Não
nego a ninguém o direito
de defesa e 'oferecer ele�
mentos para a mesma, mas
o encaminhamento dêste
(um exemplar do jornal
"Voz de Gaspar") faço com

a repulsa de meu protesto
pelos termos injuriosos,
contidos nas reportagens
do jornal anexo, pois ferem
a, dignidade desta Liga a

tingindo os' seus orgãos e

seus auxiliares",

•• ii ,m f

Grande Venda de
-

Na

DA

Ca a Buerger
iiMS '?JI

Seus preços foram bai xados ao mmimo !
Empregue bem o seu Dinheiro, adquirindo Te
cidos da mais alta Qu alidade récem chegados'
do Rio e São Paulo !
SIGA O NOSSO CONSELHO E NÃO SE AR
REPENDERA': - NÃ0 DEIXE DE VISI-

-l'AH A'
'

GRANDE VENDA DE
·PRIMAVERA

- DA

B U E

Discordamos inteiramen
te do parecer do sr. Sebas-

,

tião Cruz. No conteúdo da
quele comentário não fize
mos qualquer injúria ou a

taque aos componentes do,
Tribunal de Justiça, Limi
tamo-nos a perguntar a

onde f'ícára a punição dos
respõnsáveis pelos inéiden
tes verificados na partida
amistosa de 416153. Quan-

b to às acusações imputadas
u__ I aos àrbitros, o sr. Presiden

"----.a-'27-.'�II, b'f'5V&__G1é&i!Q_iIMI�'1Illi"�iiJiil!I'i!i'4Iii_fli'.-IIl;giB44_fl!, '11 te da L. B. F. não tem ele-

C A R G E R
Rua 15 de Nooembro, 505, bem no coração da

cuia de
BLUM ENAU

r

r
1 f

J$ ir t"

ALOIS T. SCfIMITr"
, Venda e Consertos de Rádlos

Acaba de receber Motores, a gasolina para '-----

fomeeíraente de luz
�----

Rádios das afamadas: marcas "SEMP" e

.

"TELEFUNKEN"

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

Rua CeI. Aristiliano 'Ramos'_ Edifício Alfredo
GASPAR ----: STA. C,4TARINA

1111111111111111111111"1IIIlIIlllllllllllllllllUUllllllUlIIIIlIIUItII J IIIIIUInu"" � 1,; II,' ',i III :1

mentos para a sua defesa, 'Y'azóes que levaram à im
pois se os mesmos não fi- punídade os faltosos das
zeram constar da súmula ocorrências por nós relem
as deprimentes cenas de bradas ,e que ainda estão

indisciplina, é porque fal- bem vivas na memória da
tou-lhes capacidade para queles que tiveram o des-
tanto. prazer. de assistí-la�r_"
.

Portanto achamos que Com a mesma frnnque-
mais acertado teria sido o za com que o sr. Presiden
despacho do sr. Cruz se, ao te repudiou ,o nosso comen

invés de menosprezar o di- tario, nós também ,o Iaze
reito de igualdade pelo qual mos com relação ao seu eles
nos batemos, tivesse escla- pacho, porque. fi mesma

recido, através do boletim forma, 'julgamo lo imereci
oficial da Liga, quais as . 0, .,1 repulsivo
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilmllllllllllllllllllllllJltlllllllll,II lJi!1 'I li j I! III',

Banco Indústria e Comércio
de Santa Catarina S, A.

,- Matl4iz: ITAJAí -
..

Fundado em 118 de Fevereiro de 1935
Endereço Telegráfico,' teINCO"

Capital •... ; .

Fundo de reserva ".. . ..

Cr$ 50.000.000,00
Cl'$ 35.000.000,00

Cr$ 85.000.000,00Total do não exigível ...

Totai dos'depósitos em
..30!.(153 . Cr$ 722.017.254,00

'AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO
ESTADO DE SANTA, CATARINA, �O 1110'

DE JAN�IRO E CURITIBA

Toxas. de Depôsiios
D

'

it
,.

'

epOSI os a. VIsta ... . . . . , . . . . . : . . . ,

Depó�t08 Limitado»
,

Limite de Cr$ 500.000,00 .. , ,

'

.

Limi-te de Cr$ 200.000,00 .

Depôsiio« Populares
Limite deCrã 100.000,00 .

(Retiradas livres)
Depôedo« a praeo fixo , ,

Prazo mínimo de 6 meses .

Prazo mínimo de 12 meses , . :
Depôeüos de (L'V'�O pré: io
Aviso de 60 dias , .. ,', , . > ••

Aviso de 90 dH1S � ..•..

Aviso de 120 dias , ',' , ...

2%

4%
4,1/2%

S01j()

5,1/2%
6%

4%
4,li2%
501/Q

- CAPITALIZAÇAQSEMESTRAL�
Ab t "Z"lTCO"

"

'

ra uma con� no, J'i,
'

e pag'ue C01n che(j�fe
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GASPAR�NSE !

. A;iud; a. construir o plfe
dio da Sociedade Alvorada .

adquirindr, um bilhete da ri:
fa do autorr-wsl FORD-52! .

Taxa de construção e con

. seroaçõo de estradas _ 2.0

8j3m,est?'le. Lrnpost« de Li

cença -;-'f!iJGad_o Abatido -
. 8:0_ Trimestre .

'11111111111111111111111111111111111111111111111'
'

Diversões
'.

-�

(COl:t,inuação da l.a pág.) ceu _., a "Alvorada" a pri� ANIVERSA'RIOS transcorre o aniversário do

.fa�.lh�s gasparenses, em meíra etapa - sempre a CINE MOGK Na data de amanhã vê farmacêutico sr. Otávio

am ien e s�o e agradável, mais árdua '-. enfrentando Bons [ilmee e boa passar o seu aniversário Müller, atualmente em Ita-

para a realização de -tôda a terríveis dificuldades in- projeção natalício a exma. sra, d.· jaí tendo, porem, _

residido

sorte de divertimentos Hei- clusive, desgraçadamente,' Amélia Corrêa, dignissima muitos anos entre nós e a-

tos. a má-vontade, a descrença Amanhã, Domingo, às 3,30 esposa do sr. Izidoro Cor- qui grangeado sólidas amí,

Vencendo .:-- corno ven- e a imcompreensão de al- e 8,15 horas. .' rêa, correto fiscal munici- zades.

guns, acha-se presenteníen- Monumental produção pal, Dona Amélia, mercê Aos _aniv�rsal:iantes os

---,--------- te revigorada pela própria da Warner Bros, com das suas qualidades de co- parabéns deste Jornal.

luta. A expressão
.

maior Frank Lovejey _ Anita ração, há-de ser muito f'eli- NASCIMENTO

8 4 7 do seu primeiro ano de exis- Loise: cit-ada pelo expressivo e-: Veio enriquecer o lar do

iúmero sortea-
tência �, pois, antes de tu- SO' OS COVARDES SE vento. honrado agricultor sr. José

primeiro prêmio I do, o �ll?ples fato de ter RENDEM - O próximo dia 20 as- Claudino de Oliveira e de

.ontos) , na loteria do s�breVIV!do,. graças ao es- Trata-se de um filme da sinala o aniversário do sr. sua digna espôsa d- Ana

_-.do de Santa Catarina. forço e a fe de bons gasp�- guerra na Coréia, que re- Celso Júlio Schmitt, pro-
' Zimmermann Oliveira, U�l

extração de quinta-feira p. ren�es. A esse� a Bata, nao comendamos sem reservas. prietário de caminhão de robusto garoto, que, na pia

passada, dia 15. Coube a assl�alada:- e certo -. por
-

'

transporte. batismal, recebeu 'o nome

Porto-União .

. �1!la�1jiestaç'pes .
exteriores, 3.a-feira, às 8,15 horas - Faz anos dia 22 o sr. deAgostinho José .

. -terâ 'calado fundo no cora-: Grande produção da R. Leopoldo Wehmuth, digno Nossos sinceros votos de

1IJIIIIIIIIIJlllllllllilllllllllUlIIIIIIIIIlIIIIII ção, servindo-lhes de eetímu K. O. Delegado de Polícia dêste felicidade ao novo
_ !5��_pa-

.

10 para perseverarem até o GOLPE DO DESTINO município. rense e a seus queridos

Café Bedusohí fim 110 seu belo ideal. Com com Dick Povell e Rhon- - Em 21 do corrente pais.

U . -

I todos eles nos congratular- da F_leming: -'lllllIlllllllllillllllllUllllllllllllllllllllilllllllllllllInlllllllllllllllllllllllllllllillinll"�

ma t!adu'ao na Indú8t,....id. mos, nessa grande obra á '

-

C B"U·"
..

d
-

"Y '" -

_=_=:__
- afê _e _ ar. ..., nião =_=::_:_e café. Sempre bom e p1t'}�O serviço de Gaspar. 5.a-feira, às 8, 15 horas --

__

�- -x--:"

Aguardente de Cana: Precisa-se'
O SEGREDO DAS JOIAS

=_==_ Chocolates_,Doce3, Sorvetes,
etc.

::==:""Grande filme da Metro,
VOVÓ e APERITIVO .

-
. gCOenn.iS. Hayden e H. J. Hí-

==:
Bebidas nacionais e_estrangeiras =_:Satisfaz o mais exigente

_
Auxiliar de escritório,'

.

entendedor de preferência com conhe- § Ponto de Onibus �
Fabricante: cimentos de' contabilidade,

AGUARDEM: - AR- - ATENDE COM SOLICITUDE E PRESTEZiA ::

AUGUSTO BEDUSCHI Dirigi. carta com pre-
RANCADA FINAL e CU- Higiene absoluta

tensões à Caixa Postal 3 PIDO SEMPRE VENCE O PONTO ELEGA NTE DA CIDADE

Rua Sã-o Paulo - Gaspar • '_ Gaspar -. S. Catarina. :mJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
_ Rua CeI. Aristiliano Ramos - GASPAR :::

Santa Catarína
.

;::.IIIilIIIlIJlIIllIIUllllllllllll1lllllllllllmmlllllllilmlllllllllllll!llIIllIlIllIIl!l!IIIU1J'-

i1illlHIIllllllllllllllillltUIlnlllJIIIIIIIIIUII
PREFEITURA MUNICI- CINE S. PEDRO

PAL DE GASPAR HOJE, Sábadoàs 8,15
Sensacional apresenta

r ção de Um dos maiores fil
mes da Warner.
Kent Smitt, Ann Sche

rídan, Bruce Benn, em :

A SENTEÇA
Linda e comovente his

tória dramática; que você
não esquecerá.

Preços de costume.

: 4.a Página
.

---o _. __L .. - � -_-" �o .�.

=
v O Z D' E G A s PlrR GASPAR, 1.711011953

Aniversário da "AI d"
.

vara a PELA SOCIEDADE

,

llt •

Edital
-Industria 18xtjl Gaspar S, A.

TECIDOS�-P'}I_;Ll�UUOS DE ALGUDÃO

--'X --

TOALY\S. DE TODOS OS
- n=s NAS �.f.A.IS

:o NDAS PADRONAGENS

.

.
,

De, ordem do Snr. 'Pre
feito torno público que, no
mês de outubro, arrecada

se, na Tesouraria desta

FÁBRICA DE MóVEIS
Prefeitura, os impostos a

cima citados, corresponden
tes ao corrente exercício.

Os contribuintes que
não S'atisfizerem seus pa- .

gamentos dentro do mês a

cima, poderão ainda fazê-
dos 10 nos meses de novembro

afamados Moveis "CIMO".e dezembro acrescidos da
e de outras procedências multa de'móra de 10 e

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIlIt °001 ti t
V E N DE ... S B

.. !�" re,spec ivamen e.

1: erminados os prazos

A
"

.

- em referencia, serão extrai

,. ��sa SIta a r�a CeI. das certidões para a devi

AIls,tl!l_g_no, ao lado do eon- ela cobranca executiva

sUl!O��lO d,o d�ntista,Acflie Tesoura�ia da Pref�itu
AcaclO,. inteíramento re- ra Municipal de Gaspar,
construida. em 1.0 de outubro de 1953.
Tratar COm Alfredo Kl·O· __ José Alberiei

'

enke no mesmo prédio. Tesoureiro

I"! II turuUlII 1111111111111'" II '11'.'.···

G·AMBA, VA.ILA.
TI & Cia. Ltda

Caixa Post.al, 39
Rua São Pedro ..

GASPAR-SANTA
CATARINA

VENDE-SE

PISOS PARA BANHEIROS, ROUPôE_S
»:

(Côres jirmes)
Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19

End. Telgr. "TEXTIL" ,

G AS P A R STA: CATARINA

e _

ARTEFA1'OS DE MA
DEIRA

AGENTES REVENDE
DORES

Uma carroca com unia
boa parelha

�

de cavalos TT'
f ri

Preco de ocasião.
-

. .

T t
3

O ld CI
·'IIIIIIIIIIIIIJIIllllllllllllllllllljllllllllllllllllllllllllll11I111111!lllllllll'!lill!t!li�!I!llllf.::

.. Ta ar com sva o au:; ::

dino dos Santos - Estra- §
MAR-10' VANZUIT

A ª

da de Brusque, km. 6, ou � u
. _'"\..' �

na redação deste jornal.
-

Rua Gel. Aristiliomo tiasnos - GA�jJA.ll �
'1IIIIIIIIIIIflIllll'IIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _ X -

::

B A R "U N I �4 O" CEREAIS .ª
LOUÇAS FERRAGENS E

O melhor da cida,de.. Secção de Ataca do e Varejo §
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIlJIII!I!!';I'IIJ!IIIIIItr.'

_

_ X _ �::=_ALFAIATARIA
ENGARRAFADOR

-

E pISTRIBUIDOR

GASPARENSE'
Dk--APRECIADA ,AGUARDENTE

: "5 CANAS" ê
=111111111111111 II 1111: I! Ii1i II I! 11111111111 i 11111I511111!1II111 iii 11111111' 111111111111111111 i 11111 An;de

Fernando Duchêne
(A mais antiga da cidade) "I!llIl11l11l11ll11l11mmnllllllJllIlIIllIIlIIlIllIIllIJlIIllIllIlIIlIlII!llllllllllllllllllmn'i'

Confecção caprichada de' IITernos sob medida ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.

Preços convidativos SCHMITZ -. AS MELHORES MARCAS E OS I

Rua Gasparinho, sln.o MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇÕESi .

GASPAR S. C. Mi !!MA

I

INDU'STRIA GERAMIGA de Sylvio João ZilTIm8rm�nn
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - TeJ. nr, 11 Caixa Postal, /32 '

I GASPAR STA. CATARINA

TELHAS FRANCEZAS, COLONIAL PAeLISTA. Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos €

COLONIAL PORrnUG E'· 'f
tijolos curvos para poços

.

.L U" �A E,;TELHAS PARA FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM

CUIUEIRA RAPIDEZ

�
�"���aE���"""".

".
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