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Direção: HÊLIO .FON'l'E:-' Gerencia: CARLOS B. I'()NTES

consequências, Deus assim Gaspar-Itajaí, na ponte do I midades Provàvelmem.,..
o queira! Por falta absolu- "ribeirão das canas", a á- ainda esta madrugada im
ta ele espaço, encerramos

I g�a já está sôbre o piso �la pedirá � passagem de qual
estas notas, prometendo vol dita e avança pelas P�"OXl- , quer veículo.
tar, .com noticias, .cü�cun�- --FA 'T O S E C· O M E N T A' R lOS
tanciadas, na prOXlma edi- .

çào.. Apenas adiantamos Na-O pode
.

ero
�

que o trânsito pelas nossas S U
estradas começa a ressen- li!

tL c, porquanto, no trecho- Noticia-se que o preço da porte. No Brasil, infeliz-
• gasolina, em virtude da a- mente, o escoamento da

_,_� ,V I S O doção de nova modalida- produção é problema d03

O presidente da Socíeda- de de câmbio, sofrerá um mais graves, que até hoje
fie São Vicente de Paula a- enorme aumento, que ]')0- desafia solucão,

'iR?- às pessoas, previamen derá, talvez, eleválo até Nossas estradas de feITO

te inscritas, que' ainda nao quasi 5 cruzeiros por litro, '2 de rodagem, quantitativa
compareceram para rece- ou seja, perto do dôbro da 2 quaritativarnente deí'ici

bel' os seus vales, que de- média dos preços atualrnen 2n1 es. dificultam e encare

',"e1'8.O fazê-lo até o dia 16 te em vigor. cem o abastecimento dos

eh novembro, no máximo, No ontanto, ainda há centros urbanos. N9.8 l'odo-

C A Munici I d G'
.. . .

dI· poucos meses, apesar do I vias, quasi sempre em pre-
.ámara unlClpa e aspar �_rlgJ.l1. o-se a�. �r. ..JUIZ ..

.

'

.L ranzoi, na Prefeitura, clamor que se levantou no carias condições, os cami-
Mais uma reunião ex- Mesa. Anós a data acima fixa- País inteiro, a gasolina já nhões que as percorrem sub

traordinária realizou a Câ- i
' tinha "subido" sensível- metem-se a trabalho c12-

Esgotada a matéria da na, ninguém podará mais 1
mar�_ Municipal de Gaspar r::.:cdel:1 [1:,) dia e não ha-T':',�:- r n��"�'�il\ se+do, por-

mente. Que dizer-se agora, masiado intenso, uesgas-
no dia i, (últlmo. A lista dó quem quizesse fazer uso an co inutil apresentar-se, diante desse outro ãcrésci- I tando-se prematuramen;e.
de presença acusou o com- da palavra, o sr. Presiden)- visto os vales passarem a mo, que se anuncia rn ....rito Fazem, dêsse modo, com

parecimento de qua .s, <\ re- te encenrou a sessão, de- 1er dist ,,' idos a outros maior que o anterior? denodo- e saci-ifrcios sem

presentantcs, srs. Afonso pois de naver COI cado os necessitaúos, que nada re- Temos, simplesmente, que conta dos pl'O' ietários,
Hostins, Carlos B. Fontes: b o Govêrno não se abalan- circular a riqueza, em lu-

Dr. Abelardo Vianna e Ar.
srs.

_ verea�o�'e� para a 4'f ce e_::am.. '
.

1 J 1 i

noldo Krauss. D'o expedi-
sessao ordinária do presen- São os seguintes os po çara a promover, ou, sc- bar ou ao ano c os u-ens ('

"
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(lUeI" a IJe'''1111'tl'l' sob ne mais rapidamente tiue es-
te exercício a ter inicio na ores, cnamac os : �,�, . j. -

�

ente constou o seguinte: oroxima terça feira, dia 3 l/Catarina Marquettí, AD nhum pretexto, que a medi- tes, tornando-se hoje, P'!.l1

I'elezrama de agradecímen b ela, porque brutal atentado toda a parte, veículos \ ire-
CJ de novem ro, quando será tônio Braz, Maria Maes, t

to do exmo. sr. Nereu Ra- . a" economia popular -,. V' ciosos e insubsti tu íveis.
- discutida a proposta orça- Henrique Crispim da Silva n"ha a consumoiar. P�'01·bSe na-êe-l Mas, ale'Il1� elas frequeu-mos pelo voto' de louvor mentária para 1954. e Carolina Lemos- - _. . �

com que o legislativo gas- ,
é admissivel que os respon- tes e avultadas despesas

parense o reverenciou por 'M. E M E N "fi O " sáveis pelos destinos da com consertos, eOH_;om'::}11

motivo da alta condecora- 1 A.. Nação _o dentre os quais, os caminhões muita !?'as'1li-
ção que lhe foi concedida Depois de. amanhã,.� de

'I
o ódio e tôdas as paixões, de momento. sobressai a na, ou óleo. A cada aurnen-

pela Santa Sé; telegrama novembro, os corações de que aviltam e aruinam a discutida pessoa, ma'> imhs, to 'do preço do combu-ti
do dr. João R. Mello comu todos nós voltar-se-ão para I pobre

P. fraca humanidade. cutível inteligência do n1Í- vel há que corresponder,
nicando haver a ETUC co- o vulto dos nossos entes a-o ,e sãc a ca\lsa de ·tôdas as niRÜ'O Osvaldó Aranha - lógicamente, .

Um nov() e

locado, em· data de 21 do mados, que a morte, na sua suas angústias e sofrimen- não SP. dêem conta das fu- Pl'opol'cional' acréscimo do

COITente, o último dormen- fâina incessante e inexorá- tos. nestaR' consequências dêssc preço dos fretes, que, por
te no leito ferroviário Gas 'leI, arrebatou-nos do con- Que ne.sse dia, pois, desastrado desígnio altis- sua vez, detel'nllüa a asee:1

par-Itajaí; Oficio nr. 47- vívio terreno. quando evocarmos a peBsoa ta. Ou seremos todos COl1- ção do valor aquisitivo dRs
�3 do sr, Prefeito apresen- Corno, porém, aos que e a vida dos que já parti-I vencidos da loucuI'a que a�' utilidades transrol'tadas ...
tando o projeto de lei nr. têm fé resta a convicção l'am, de permeio à saudade salta ns nossos homens pú- Diante dêsse trivial ra-

18-5:3, que abre credito su- de que os mo'l"tos não rnor- pungente, possam elns ins- blicos', já que incapazes, elJ ciocinio tel·ão de eabalTar
plementar para as dotações re'm, mas, ,ao contrário, VI- pirar-nos à prática do bem tão, de, ao menos, se man- 0& precursores da· ir:.ielíz
5.21.1 e 9.94.1 e parecer VEM, junto ao Criador, a e da caridade fraterna, terem coerentes com a� medida. Cultura e inteli·
nr. 15-53 da Comissão de verdadeira vida, rl.a alma num mundo que seja leve suas.patéticas e l'eiteradaE gência, eventualmente (JS...

Finanças e Contas do Mu- imortal e eternamente fa- imagem do verdadp.iro mun afirrnacõef\ em tôrno do cm quecidas das agn.ll'as dR,

nicípio recomendando' a 'iz, - êsse dia, embor'a do- do, aquêle de qUA fala o to de vida, que, rec�nhe- massa, poderJ.o, quiçá., 111('

api'ovação do projeto nr. rido pela saudade, é de su-I fiFlO de Deus nQ Seu s3on- cendo-o excessivamente ele- diante outras pl"enlÍssas,
17-53) que abre crédito es- ave confôrto espiritual. I to Evangelho. .

, 'lado, lhes mereceria re- intentar conclusão difel'en

,pecial de Cr$ 17.�53,OO des
I'

Dois de novembro! Dia!1 (!u::ra não é. com efeito, médios para reduzí-Io oú te. Não há-de ser, poy'érn,
tinado ao pagal'B.ento das de Ol'ação e de meditação ! a muda mas f'loqüente lin- estacionâ-Io. com sofismas que se afa-3-

�e.spesas .atribuídas à Pl�e-I Oração pelos mortos queri- guagem dos túmulos. A qualquer pessoa de mí- tará o espetro hediond.);
!E)ltura com a construçao rios, por que Deus, com Sua - - - nimo senso não escapa de· êle virá, certo, em re'.'id0:
(las escolas· rurais de Gas- bondade infinita, os aco- O di?- 2 dE' novembro, por sapercebido que o preçÇl dar preços ainda mais altos, a,:;-

parinho e Arraial. lha na celeste mansão; me- -i.rci'ivel quP.' pareça, não mercadorias. via de regra tronômicos, inaces"fveis.
Ordem 'do Dia: - Foi ditaçi'to por causa do nosso Mais é ferÍ2.do naéional. cresce ou descrece na l'azãc Se - como parece - j:l

votado e avrovado, sem de- próprio destino, que, sem E'-o, no entanto, interna- direta da maior ou menor ninguém, neste 9'esvQ"itln·�t
Date, o projeto de lei nr· 17- som1Jra de dúvida, há-de cional. e!1tre os povos cris- dificuldade do seu tl'ans- do Bra iI, tem -:::apacidade
D3, que recebeu 'o seguinte ser o mesmo dos que, peJo tãos.

. __ . para deter a onda 3.ltit:t�l,
despacho: A' sanção. E:.n CO"�O, já tornaram ao seio No Brasíl, atualmente, o como sempre) tradic' nal E causa de tantas pj iV��{�i}·'�s •

�eguida entràram em dis- da terra. Diante dessa im"J- �ra!Jalho é permitido, mes- zelosamente guarclad , pa- e sofrimentos, ao ]11<'110 � ê

cussão evotação as resolu tável verdade deveria ce_s- mo para os católicos. dês ralisando, em g:eral, o tra- por razões de hUfnanl1rhc.b,
�ões

.

nrs. 2[53 e 3153, que sal' o orgulho, o apêgo des- que a Igreja não ° conside-I balho que não seja estrita- ou, .. de Pl'udência n:LO �e

foram promulgadas pela medido aos bens materiais, l'a dia de preceito. Mas é, mente indispensável.'
-

a exaspere ainda mais.

-

A L G O J A'

Devido às últimas chuvas, crescem desme-
Em, média, no momento, 7

d t
r

I

d I t
R r

�::!::i���i:E:;�fi:_ sura aman· e as aguas . o
.

aJal-
do. Preocupações e temores, aumentou consideravelmen
aliás apareniemenie iniun- te, e, à hora em que êste jor
dados, a menos que volte a nal está sendo levado para

chover o prelo, as águas conti-
Em flagrante. contraste nuam em franca ascenção,

com a sêca que nos vinha cobrindo já grande porção
castigando a região, desde das margens e dando a es

a semana finda comecaram sa corrente Um aspecto inu
a cair chuvas inter�iten- sitado e impressionante.
tes e abundantes, que, afi- Soubemos há pouco que,
nal, converteram-se, à noi- em Blumenau, o leito acha
te passada ,em grande tro- se quasi 8 metros sôbre o

voada, que durou até o a- normal. Nesta cidade, às
manhecer de hoje, tendo 22 horas de hoje, havia u

chovido copiosamente du- ma altura de cerca de 7
rante quasi toda a noite. metros. E' muito; é demais,
Em consequência, o rio Ita mesmo. Todavia, se o tem
jaí-açú, que ainda estava po se,mantiver firme, es

bastante elevado em virtu-· tará afastado o perigo de
de das chuvas anteriores,' uma inundação de grandes

RARO

..
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GAMBA, VAILA-
'TI & Cia. LtdaC'AMISARIA

B U E R G E;R
Roupas feitas

_.<JJA ESPECIALIZADA EM ROUPAS PA
..t{A CAVALHEIROS, R�CEM INSTALADA
A RUA 15 DE NOVEMBRO N·o 472 EM BLU
l\1ENAU, OFERECE AOS SEUS FREGUE
SES ALEM DOS 'PRODUTOS D U C A L,
A PRIMEIRA PALAVRA EM ROUPAS, CA
l\USAS DE COLARINHO E ESPORTE, CAL
ÇAS, CINTOS, SUSPENSO'RIOS, .

MEIAS,
CHAPE'US� LENÇOS, GRAVATAS E UMA
INF,INIDADE DE ARTIGOS PARA" A BOA

APARENCIA PESSOAL

Carnisaria Buerger
1 '"

Rua 15 de Novembro - BLUMENAU
.

\

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm IDr. CLAUDIO BEDUSCHI

Cirurgião Dentista
Trabalho Esmerado e' Ga-

ramtido .

Preços Módicos
Consultório:
Rua CeI. Arsit. Ramos

Caixa Postal, 39,.
Rua São Pedro'

·GASPAR-SANTA #

CATARINA ,

FÁBRICA DE MóVEIS
e

ARTEFATOS DE MA
DEIRA

AGENTES REVE_NDE
DORES
dos

afamados Moveis "CIMO"
e de outras procedências

,
11II1I1I1I1II1II1I1II1II1II1II1I1II1t111111111 !ii Cf

ALFAIATARIA
GASPARENSE

de
Fernando Duchêne

(A mais antiga da cidade)
Confecção caprichada de

Ternos sob medida
Preços convidativos
Rua Gasparínho, sln.o
-

.
GASPAR - S. C.

CASA PAULO
l&iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ WEHMUTH Ltda .

- Rua Dr. Nereu Ramos s!n,
TECELAGEM Caixa Pos'tal, 2 Telefone, 'I4

"T A N G A R A' " Gaspar - Sta. Catarina
de Fazendas - Louças - Ferra-

Irmãos Santos, & Cm. gens - Armarinhos - Se-
Fábrica' de Tecidos e Sacos eos e Molhados - Exl'01'-

de Algodão
.

tação de Cereais 'e Agua,'-
End. Telegr.: "Tangará"j dente - Serraria c ctli'nha-

Rua Nereu Ramos mentes - Revendedores

Gaspar - Sta. Catarina .da Standard' Oil Company

Cantinho Feminino.
Organizado por EDITH

DE UlltJ POETA PARA VOCÊ

A Casa do Coração
o coração tem dois quart os :

Neles moram, sem se ver,

Num, a Dor, noutro, o Pr azer, .
.'

--x --

Quando o Prazer, em seu quarto,
Acorda cheio de ardor,
No seu adormece a Dor.

--x

- Cuidado, Prazer! Cau tela! ...
- Fala e ri mais devaga r ...
- Não vás a Dor acord ar. , .

\

/.

Rückert (tradução de Anthero de Quental)

CURIOSIDADE

Entre todas as porcela
nas antigas e modernas, ne
nhuma alcançou o prestigio
da de Lévres- O famoso ser-

vico de mesa fabricado
com porcelana para a impe
ratriz Catarina Il, da Rús
sia, consistia em setecentas
e quarenta e 'quatro peças,
Seu valor atualmente seria
fantástico.

PENSAMENTOS
Ficai sabendo que todo

fingimento se descobre.
,

Demôjilo
,

O amor é um som que re
clama um éco.

Júlio Diniz

A RECEITA DA
SEMANA

PE' DE MOLEQUE Di
FERENTE
Ingr'edientes:
1 xícara de leite
3 xícaras de açúcar

'-

112 xícara de chocolate
em pó
1 colher de manteiga
1 xícara de nozes moi
das.
Mistura-se tudo e leva-se

ao fogo, deixando-se ferver
até ficar em ponto de bala.
Retira-se do fogo, junta-se
as nozes e bate-se para mis
turar. Despeja-se em pedra
mármore untada com man

teiga. Corta-se em quadri
nhos.

WMt'·..._

o L/()U/D/f/C'AlJOl! 100%,
..;i

.�-

E COMÉRCIO -R.J5 de Nov 900 -BlUMENAU tJ�
I:

\

i
'I' •
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! S.a PA'GINA voz DE GASPAR
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PDRCELANAS, CRISTAIS E :ARTIGOS PA- I
RA PRES ENTES l

- __ - - OFICINA PRf)'PRIA
I

�I�������C�A�SA��E�S�P�����I�AL�'�IZ�A�D�A�!�"M�M;�'!!ii�O�'T�I�������������������������II
Empate de dois tentos em Itoupava
Tupí e Guaraní realiza-' cupadamente, foi desviar fo. A primeira foi quando a Noríval com um chute cal excelente passe em pro

.

ram, domingo último, Inv um centro da esquerda, Ninha passou pelos dois culado, proporcionando 11- didade que, devido ao esgo

"alçapão" de Itoupava-Nor
I
sem perigo algum para a zagueiros do tricolor e apto ma defesa magistral do ar- tàrnento físico de que fôra

te, o anunciado encontro meta de Daniel, ximau-se do arco completa- queira bugrino. A segunda, dominado, não chegou a tem

amistoso entre as suas equi I O juiz Tribess pron- mente livre, e tentou vencer perdeu-a NaIdo ao receber po para concluir o lance

pes de titulares e aspiran- tamente puniu o toque. Cor .-----�'j---"'--------------- dentro da pequena área.

teso rêa cobrou muito mal, dan- Amanhã, eln Rio do Testo, Aos quarenta minutos, SUl'-
Sob um calor intenso, OP do ensejo a que Daniel de- i

. , giu o lance f'atidico para os

digladiantes se empenha- tivesse a trajetoria do cou-
,

.

Floresta X I Tupí tupienses. Corrêa chutou a

ram a fundo para não dei- ro sob o seu corpo· 'Atendendo ao seu pri-] A embaixada gasparen-
esmo para frente e (;1 bola

xarem o campo com o díssa- Com o marcador de 1 a meiro compromisso com a se deixará esta cidade pre raspou o braço de Juarez.
bor da derrota. Sob às 01'- O pró Tupi termina a pri- S. E. Floresta,

I rumará a- cisamente às 13 horas, ten- Novamente o juiz foi rígl
dens do àrbitro H. 'I'ribess, meira fase. Na etapa der- manhã para Rio do Testo dó como ponto de

. embar- do na marcação da pena
os quadros formaram com radeira, os locais, de inicio, a equipe titular do C. A. que Q Café do Jóca. máxima, que, bem cobrada
as seguintes constituições: exerceram pressão sôbre o T

"

1 1 li
I por Néo, decretou' o tento

TUPI' _ Daniel, Juarez e reduto final "índio". Aos ]
UP1, qu� naque a oca 1- '-' E' a seguinte

_

a relação de empate dos locais.

Ernesto; Valmor, Pacheco 14 minutos, Cide empatou a
dade �ara comb.ate ao es- dos atlétas tupienses con- Na equipe alvi-verde, ti

e Coti; Naldo, Ninha, Eri, partida cabeceando otima- 9ua.dr�o florestíno, �aI_111?e vocados para o embate' de veram atuacão destacada'
Aloísio e Sabão. GUARA- mente uma bola cruzada da

ao invicto da 2.a DIvIsa0 amanhã: Daniel; Juarez Daniel, Juarez, Coti e Pa-'
NI' - Norival, Edgar e Au esquerda,

da L�F no corI�ente.ano. Ernesto, Pacheco; Valmor,' checo, na defesa, e Erí, Ni-
ri: Romeu, José e Gerdt; ,

O � loresta _ha muito t�m Testinha, Coti, Pevi, Alvi- nha e Naldo no ataque.
Cide, Néo, Mic.hel, Corrêa e Reagiram os visitantes.e pobnaod experImdentat o dI�- nho, Ninha, Eri, Nana, A preliminar foi vencida
N' N s� ar

,

e uma erro�, I?OIS Naldo, Aloisio e Sabão.
.

I Gicanor. J: 'aldo aproveitou-se de um
nao so se manteve invicto pe o uaraní, por. 2 x lo

Atuando com destaque, o cochr o da defesa "bugrina' no certame oficial de
Tupí já aos quatro minutos para desviar a trajetória 1953da 2.a Divisão, como
abriu a contagem por in- da pelota em direção à me- também nos, jog'o� amisto
termédío de Eri, ao con- ta, quando esta ia transpor sos que posteriormente rea
c1uir um centro de Ninha. a linha de fundo, marcan- lizou contra adversários de
Aos 20 minutos, nun, lance do o �.o ten�o. do Tupí. Lo,· grande ... cegOl"ia, entre "'-'os
de rara infelicidade, a pe- go apos os VISItá tes perde: quais destacaram-se ,as a
lota encontra o braco de ram duas grande.s oportuni tuações cumpridas frente
Juarez dentro da grande dades para au:phar o

�ar-I ao Olímpico e Vera Cruz"
área, quando êste, despreo- cador e consolidar o tríun-

que foram nitidamente S11-' P
�llIIlIlIIlIwmlillúlllllnIllIlHIlIIIIIIIIIJllilllt'llllllllllllllllmIIllIlHIiJ!IIUWmm!:::

.

perados pelo alvi verde de,

� :: Pomerode pelas contagens

� MARIO Vi\NZUIT_L\ �: �:�e�te� e 4 a 2; respectí-

§ Rua.' Cel. Aristüiano Ramos - GA::iPAR ê Agora chegou .a vez
. do

�
r

_ X _

.

� Tupí conhecer o peso do

5 LOUÇAS - FERRAGENS E CEREAIS § "esquadrão da porcelana"
§ Seccão de Atacado e Varejo § que, por certo, tudo fará

§ _

�
y

_ x - E para manter a sua trajeto
§ ENGÀRRAFADOR E DISTRIBUIDOR § ria luminosa e o objetivo
ª DA APRECIADA }\GUARDENTE' preconcebido de vencer a

§ "5 CANAS" :: todos os clubes da Divisão
:-.lIl11mmmllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllmHlllllllllllllllllmlmm'� extra de profissionais da

•

'iII.,'-!!ili<:;i,t,:11fJI1 LBF, afim de aquilatar as

, Farmácia Santa Cruz suas verdadeiras' possíbilí-.
(Fundada em 1926) , dades na disputa do cam

peonato de 1954, quando os

Farmacêutico: ANFILÓQUIO NUNES' PlRES florestinos ascenderão à

Grande. variedade de reméd ias e drogas - Avía Re-. Divisão principal da Enti-
- ceitas com pro ntidão e CUIdado __

'. dade da. rua 15.

Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar . Os "índios" tomaram to-
das as precauções para não'
serem surpreendidos pelo
'poderio do time de Corrêa,
de sorte que pode-se prever
uma sensacional batalha no

atraente' intermunicipal de
amanhã em Rio do Testo

•

MM.... M I&JJ8!IlI
-

7

Baier Cia. Ltda.Relojoari
RUA 15 DE

BLUMENAU
NOVEMBRO N.o. 9 1 4

SANTA CATARINA

'-
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ADQUIRA O SEU RADIO NA CASAALOIS To
SCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS

,

MELHORES PREÇOS 'E'M�cSUAVE�éõ�DIçõES
-

. _1-
'Me. _ t@ MI�w -eM_ I • _bl &�

H,e� �''''f1#5,i.
"

-

j

RELO'GIOS DE PULSO, BOLSO, PAREDE
E DESPERTADORES \

f-s "melhores marcas pe los .
melhores . preços.

N

ruA u:== .svpSi iA l .,3Wf!f�

A.visa à sua diSti�,ta [requeeia �ue acab!! de 1'ece�-1ber grande e variado sortimento de : I

SEDAS, CASEMIRAS, I INHOS!{ PORCELANAS
e ARTIGOS PARA PRE�' NTES:
Visite as exposições ela
CASX 'J U L I O S C H R A M M i

e;= J #

e. verifique as, últimas noví dades do seu grande estoque]
lllliiiiiij_iii ,

ii_iiiStllliii_._1!iittü_iiif"I'W'"'2"P_iiii'M !Selas.lii_ili.. ,.iiillfn*_ifii'IWiiiiill'_iiili!-�w;�__._em_·JléjiJii;i.iiI·4_;iiãm'_I®,..iiifilNBt-�rjii.iiiij:Pi,'iiiji'�!iiil•.ii,•..iijiijjiliiijiiiiiii.*�ry_iiií.ii.._mmiiii.�.ryri.,P_"""".,.ijijíii.:,!iiíiirnii,.ii�ii.e!ii.1'.,.�_.iiiliWiii."iii'*iiDii.7iii��ii·:i'-

Ca a JULrO CHRAMM
A MAIOR E MAIS COMP-LETA DA CIDA_DE

NiI BfiilIiIii#'IJl!f�

I
A-TENC'Ã

.

,
-_IIIII MAiM_ 4-6.__

Na Grand Venda' de .

_. DA.-
. '

Casa Buerger
�

*Mi;.;"
.

Seus preços foram baí xados ao mínimo ! .

. Empregue bera: 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': - N)f.O DEIXE DE VISI- \

.TAN A
� .

GRANDE VE NDA DE
,p- R I M A \t 'E' R A

- DA

B IJ Ec sA A R E R
=========================================

Rua 15 de Novembro, 505, bern. no coração ela
cidade \

I.
I

��
B L U lVI E N�A U

....&A ·444 AR 89

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



-

4.a Página VOZ DE GASPAR,----:�-·-� 1 II

,

\

21-io-1953

BEBA-M

CERVEUA CAYRU'
Pura e Deliciosa'

UM PRODUTo DE ALTA CLASSE

QUE SATISFAZ O MAIS .EXIGENTE PALADAR

----I
DISTRIBUIDOR E:?CLUSIVO PAR� ESTA PRAÇA

Mário Vansuita
-

- R O C I V I L Gerolmina Rainert, soltei- -11111111111111111111111111111111111111111111111 PEI--ofA SOC IEOAD-E
...--�-'Í.I N. 1.566 -ros, naturJis dêste Estado D i V er s õ e S fIlIlfB-� _

(de 20f10i53) e residentes à es�r�da de
CIN-E MOGI{ ANIVERSA'RIOS ,prop!!e�ádo do C.afé R B�r'

Brusque Ele operario nas
30' "União desta cidade'�--- r'aco saber que preten-. .

,..' ,

Bons jibm.es e boa Fez anos dia o Jovem " .
�

•.
- cido em \) de setembro de

f'ilh ddem casal-se. �J�ao Pedro
1918, filho de Manoel João projeção Kilian Schramm, 1 o o ENLACELemfers e Antônía, Lem-
L d Perei d Fran sr. 'Engelbert Schramm e Unem-se hoje, pelo casa-f turaí dê t " ean 1'0 ereira e. -

I
-

D
.

o a's 3 ">0 d 1 Lídí S hramm atual di
.

t
.

-e1'8" na urais es e mum- .

X' do Nascimen- .Aman la, ommg,' ,u e u. 1 la c "', menta os, ístin os -jovens
' .

íd t P cisca avrer
15 h t

.

d o Exército' R'
CIplO e resi en es �.� oço , to. Ela, doméstica, nascida e 8,' oras. men e servm o

, Ney E'lcio Ramos
_ osa, fi-Grande. Ele,. solteiro, la-

em 30 de setembro de 1924, Forrest Tucker; Adele nacional. lho do sr. Vítor G. Rosa evrador, nascido em. 1.0 de
filha de d. Isabel Ottequír. Mara Bruce Cabot em:

- Faz anos aníanh� a I sra., e a -srta. Marlene Dar.out.ubro de 1928, filho de'
Edmundo dos Santos _ Ofi- FURIA DOS PELES gentil srta. M�rlene, fIl�a I

ey dos Santos, filha do sr.' G�:lhe:'me Lem�el's e de.? cial do Reg. Civil de Gaspar VERMELHAS do nosso prestimoso amigo José E. dos Santos e sra. pBa: bar a,L�mfeI s. �la, VlU- ""11111111111111111111111111111111111111111111'11 Em Trucolor
_ sr. Augusto Beduschi e de ato civil terá lugar às 17va, doméstica, nascida em

C f' B d h" A revolta de uma nação sua exma. sra. d. Hertha horas, na residência dos29 de janeiro de 1925, fi- a e e, llSC 1 inteira de índios peles ver- Beduechí. pais da noiva, seguindo-selha de Antonio José Bérga- Uma tradição na Indústria melhas, narrada magistral- _ Dia 2 vê passar, seu o religioso, na Igreja mamo e d. Maria Franzino de de café. Sempre bom 'e puro mente num filme cheio de aniversário 0, distinto con: triz, de São Pedro.Souza. Aguardente de Cana:' ação. Um filme "que pren- terrâneo sr. José Beduschi, Após as cerimônias, o jo-EDITAL N.o 1,567 VOVO e APERITIVO de a atenção do espectador conceituado industrial e
vem par seguirá, em v�a-(de 23i10153) Satisfaz o mais exigente do primeiro 'ao ultimo mi- chefe de numerosa e hon-
gem de núpcias, para Por-Faço saber que preten- entendedor nuto. rada famflia. ,.
to Alegre.dem casar-se: •. Francisco, Fabricante: 3.a feira, às 8,15

,

- Fará anos no proximc VOZ DE GASPAR alme-Manoel Pereira e Maria / AUGUSTO BEDUSCHI 'John Canfíeld - David dia 3 de novembro o galan ja-lhes felicidade e cumpri-Niven em: te menino Sérgio, filhinho menta respeitosamente, osMPRE VI'
;;,

!CUPIDO SEl' querido do sr- Pedro .ei- seus dignos progenitores.,VENCE ra e de sua eepôsa d. Sara 1II1I11I11I1I11I11I1II11II11il!!!IW,IIiWIIIIIIW
A que não sabia que a- Calil Vieira. GASPAR 'CNSE ! .' ,

mava ...
\
até que ardeu de - Dia � assinala o ani- Ajude 4i construir apre.

.

amor: .. Que musica... versário .do sr. Roland dia da Sociedade Alvorad�,Que beijinhos deliciosos., Schoenfelder, , atencioso e adquírjn o um bilhete da ri-

progressista fcomercitmte, fa do éíutomovel FORD-52!
õ.a feira, às- 8,15'
Geraldine Fritgerald
Em

PAIXÃO DOMI�ADORA
----

O amor era como uma
Cr$ 90.000.000,-00,chicotada aos seus desejos.

desenfreados.Total dos depósitos em 3019! 53 Cr$ 816.293.328',90

,

11111111 111111111111111111111111111111111111111 '"1111111111111111111111111111111UII! I J! 'i J li, 1111n IIHI 'I
Banco Indústria e Coméroio
de Santa Catarina S. A.

-Matriz: ITAJAÍ-

Fundado, em, 23 de Fevereiro de 1935
Endereço Telegráfico�' "INCO"

CAPITAL A tJTORIZADO
FUND03 DE RESERVA

Cr$ 50.000.000,00
c-s 40.000.0,00,00

Total do não exigível

AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO
ESTADO :OE SANTA CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO E CURITIBA

Toxas de Depósitos
Dep' 'to ' .

t 'OSI S a VIS a .

Depósitos Limitados
Limite de Cr$ 500.00'0,00 .

Limite de Cr$ 200.000,00 .

Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 .. , .. , ...

(Retiradas livres)
Depósitos a prazo fixo

Prazo mínimo de 6 meses .

Prázo 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%

5,1/29'0
6%

4%
4,1/2%
5%

·�'·�'i
-_ CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL-

Abra uma conta no "INCO" é pague com cheque
.! 1111111111" 111111111111 1111111111111111111" 111111111111111111111111111111111111111 Ii 1i 1i 1i IH IlIlIIt

I

IM f F%&

Industna 'lextil Gaspar S, A.
TECIDOS P'i!J'L1JUU OS DE ALGUDÃO

--x --

TOALHAS DE TODOS OS TIpoS; NAS MAIS
LINDAS PADRONAGENSBreve: _' AI' VEM O

BARÃO e

BARNABE' TU E'S MEU
com Oscarito.
:1.11111111) 11111111111111111 II I' 111111111111111n I!

CINE S� PEDRO
Hoje, às 8,15

'I

PISOS PARA BANHEIROS, ROUPõES
(Cõres [irmes]

Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19
End. Telgr. "TEXTIL"_

G A SPA R _- STA. CATARINA

James Gagney, Priscila La
ne e Jefrey Lynn em:

, �'lIIli1l11l1l11l1mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lIIl1l11mlllllm�HERQIS ESQUECIDOS I� Café e Bar "União' §Filme de muita ação. ::
::

Preços costumeiros :..,

=_- Chocolates-,
'

D-o�e�-�S-orvetes, etc. 1=:,Precisa - se
Bebidas nacionais e estrangeiras

Auxiliar de escritório, - -

\ PontodeOnibus 1::_de preferência com conhe- ATENDE COM SOLICITUDE E ,PRESTEZA
cimentos de contabilidade. Higiene absoluta
Dirigir carta com pre- = O PONTO ELEGANTE DA CIDADE §tensões à Caixa Postal; 3 � Rua CeI. Aristiliano Ramos _, GASPAR �- Gaspar - S. CatarIna. �

:: -llIlllllllllllIlliIllllllllllllllllllllllllllllllllllllliI,milllllllllllllllllllllllllllIII�

-

INDU'STRIA CERAMICA de Sylvio Joac Zimnlefmann
Rua Prefeito Leopoldo Sehramm sino. _' Te!. nr. 11 Caixa Postal, 32

,

" GASPAR' STA. CATARINA
.TELHAS FRANCEZAS COLONIAL PAULISTA Tijoios comuns!.tijolos perfurados.de todos os tIpOS f\

,

,

"

tijolos curvos para poçosCOLONIAL 'PORrrUGUEZA E TELHAS. PARA FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM

CUM, IEIRA, 1,% _ .'! _ W IlIllR•A•P•1zjD.Efi1Z !IIlliIi!I.'Ii1l__-............... i_

/
I
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