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Gerência : CARLOS B. I'ONTES
.

de E"'��

Núm. 28

Eleita a Mesa da Câmara I Sociedade C. R. Ab:�ada
.

Murucipal de Gaspar
Cons�a.nie deter�âna ? art., 2° :Secretário: Rodolfo A.

6°, paragrajo 10 l dJ Reqimen- Schmiiz,
.

- Obteve resultado bastante

to Interno da Câmara dos I Na (lotação para »ice-pre- satisfatório a tômbola do au

Yereadores, teve lugar ierea- sidenle e 2ç secreiãrio »eri- tomóvel, 'que essa Sociedade

'jeira íút ima, dia 2 do cor- f ico (l-se iqualdode de votos org .mizou, em benefício das

rente. a reunião ..

'

prepa7'a.!ó- :
entre os srs. Norberto Koericli obr.is .da construção da sua

ria da 1�. sessão ol'��ná.ría I e. Arnol�o �
K!'au,Ss, para> a sede social.

'

do corretue ano, com o jim eS-1 nice-presidência, e Rodolfo A. A extração, conforme fôra
'pecial de eleger a novo I Schm:' e dr. Abelardo Vi- prévia e amplamente divul-

I
'AtlOVIMENTO SOCIAL

Mesa fine �iJ'iºirá os irabti- ann "p_ara a função de
.

20 gado, verificou-Sé pela lote-,' ,,-

. lho� �� legl-slat,,1'o gai'p���nse 1 �ec� uirio, �fcoatndo, .�or(;�, I
fia d� Natal, eu: 23 de de- C.omunio� a Socied.ade que .,.'

0= 'U'=,

dUlant� o ano, de .1���J,. (tltt e.�f"olha soor» os d?l� PIL- zembro �o ano pas�ado, sen- está procedendo ao ingresso T
.

A id
qual f!.:�!J, assrrn

• c�ns;,1.,�u,Lda; I
meu-os por serem mm,s idosos. í<i� premla�o � bln�t�,. de do n.oYos�s6cios. Os interes-

. rágico OI ente

p_�esz-a8!tt�: Roao:jo Gtuühe» .

A posse dos c?':lponenles I nU!l1?fO 19.223. \1°. prem�o.da sados poderão procurar qual- Dia 2 de fevereiro correu

h;:�-p_resldente: Norberto da nova l\1es.a nerijicou-se na refenda loteria), .adqumdo quer membro da Diretoria te, pelas 7,30 horas da ma>

A. Koericli mesma ocasião, sob prolon- pelo sr: dr; Hercílie Alexan- -ou do Conselho Fiscal. Ou� nhã, na estrada do Poço

1° Secretário: Carlos B. gad i sa,lua de' palmas dos dr� d� Luz, ad�oga�o em trossim, eventualmente po- Grande, dêste município, 0-

Fontes presentes. Joinvill l' que, desse modo, derão ser, convidados. O correu um gra ' � fatal 3-

=�-
- '=-===="= por apenas 200 pr�lzeiros, ingresso dependerá de pro- tropelamento. Na ocasião em

tomou-se dono do _1m?? .e posta subscrita por dois que a jovem Amália, ente

Festa - d.a Comunidade 'Evangélica <flamar-te> Ford 19D2: llltel� sócios quites, que a suome- ada do sr. João Godri, pre

A Igreja Evaugêiica delroda da fortuna, etc., tudo ramcnte no:,o, -�u: lhe foi terão à apreciação da Dire- tendia atravessar a .estrada,

Gaspar, deu uma festa, do- en meio à maior abun lân- e?tr;�gue .dIas apos, nesta toda. Aprovada a proposta, saindo de trás do ônibus da

mingo p. passado, em hene- cia de comidas e bebidas. cidade, independentemente o e.mdidato
.
pagará a jóia Empresa Moreira e Werner,.

fício da construção do seu A festa atraiu, além dos de qualque: d�spesa. A
'de 200 cruzeiros, podendo, que seguia para Blumenau.

novo templo, já iniciado no
.
gasparenses, centenas de pes- A ren,da .lIqUlda dessa to�-I porém, fazê lo em prestações. -foi

colhida por uma ea

local em que se achava o soas das localidades vizinhas. bola atlll�lU a P.ouC9 mais Quanto aos sóciôs quotis- mionete do Rápido «Corneta>;

antigo. que, por não mais Maor, porém, teria sido a �'3 390 mil cruzeiros, exclu- tas em atrazo, .a Sociedade que se destinava a 'Itajaí e

se prestar os seus fins, fô- afluéncia, lião fôra o ternpo- SlVe, portanto, a quo�a. de expediu ofício�cil'cular, dano era dil'i);ida pelo motorista

ra demolido ral que desabou IlO comêço l���: em favor�a Igreja Ma- do-lhes o pl'azÜ', improfl'ogá- Ingo
Jaeckle, co-proprietário

Inicialmente,
_

pelas 8;30 da ��rde e se prolün?ou até t:_lZ local, q�e lmportou. em vel, de dez dias para S'.� pô- do hludido:'«�pido».

horas da�:nan�.r\ �al col:nal,a,�7te. �Mesmo :f;lSlI:�, os cerca de 43.000 cruzeIros, rem quit�s com a Tesourar!a,
,Devido à violência do chQ�

da.,n� .G0�pmmn? �10Uv e a re�i.>tado;:, de ordem fml:n- q_ua?"tia e�ta �ue a �ireto- sob pena d� serem, de acor- que; Ainálü:i,' foi lançadá a.

C�flmOnla ü� 'b1:Ltl:nento da I �:1f3. ,�eg�n�o so�bemos, 10-1 fl�� em .:mgeLá. reuma? ·no d.o com os .Es.ta.tut08, suma-
alguns metros de distância,

pedra fundamenti1\ _
t�ndo Iram cumpen;:;adoJes. � sa�ao Crl;:;t�-ReI, no .�l!� da namente elImmados do qua-

sofrendo fratura da base do

pregado, com eloquencta e I -.Merece ]OLlvor o trabalho· festa de Sao Sebastlao (20 dro social.
crârüo e outros- fQrimentos'

brilho. o digno Pastor da CO-\ dedi�ado dos <;>r&'-wtzadores I de janeiro), fez: entrega ao Finalmente, avisa que co- grayes, que lhe caU6�raQl,

munidade: e promotores da bonita fes- revmo. frei Roque, vigário meçou a cobrança das men- morte instantânea.

Seg'uiram-se anÚn?dos fes- ta, que tudo fizerJ.m para da Paróquia. salidades,' a domicílio (Cr$ Cientificada pelo próprio

te.bs na
. aprazível, chácara dor ao povo momentos �e Está, pois, de parabens, 20,00), a partir de janeiro motorista da camiouete fél,,�

da vÍúva Paulo \iVeh�Hth, I sã� (3 agradáv�l �jvertimento, a Sociedade Alvorada que (lêste e,llO.
tídica, a autoridade policial

constando <J.e barraqumhas/ahas, se;n dUVIda tendo·o obtove duplo êxito: ,fundos este\Je noloca:l, tOlu,),udo, em

de prendas,
.

riras, «L.irl"�o) cmse.suido plenamente. paB a contin:.lação das obras seguida, as pl'ovidênüi�s que

= <d

Jaime tléduschf
-

�-l rt::.�u:��r:��t��!e ���:t�u�a; Partido Democràta
o ;ae�� :.�����a�omo o alro-

II' I' outr as obras-da Igreja Ca- Cris tãu pelamento se verificou, pa-

Na data de anwnhã transcorre o aniVeI'3ár,io·-na- fi tólica de Gaspar. Valeram. rece fora de 'dúvida que nâo

II ia!ício do Sl'. Jaime Bedus(j'ú, competente e atiro fiscal li sem dúvida, os trabalhos é E:-3t1veranl dia 29 p. pas- coube culpa ao motorista,

ii da Cadeú;a de Empréstimo Agrícola f} Indilstrial do li sacrdícios (que não L)ram sado nesta cidade os srs. Inge, porquanto _a vítima

Iii
Bulico do Brasil S. A.. agência de Blumenau. -Ii peqaen,;Js) de tan�03 abnega- (;el. Américo SilvBira d'Ávi- teria surgido illopinadamen-

O aniversariante desjmta de geral e",iim,a e Gonsi- !! dos sócios. la e' Antônio Mateus Krue- te à sua fren �e, 'tornaildo

i 1.'11 del�a?�o enire, os s,eas ��ncü.�a���s,. ri;el'i;ê cf: .suas l'éiraS li P,)r intermédio dêste jor- gero
\

int""iramente inútil qmtlqner

.il
C;UL�hdrJ,des dt mo� 'J pr'!:)f), l.a"··c·II.,,OW e ednt;{.do. ii mtl, a Diretoria co:qaigna a Os disjn�os visit�ntes são manobra para livrá-la.

'I
Va impossibiUdade dt: pü,{er abraçá-lo pessoal- li Godos os colaboradores e ad- membros destacados do di- pós prestar a fiança le

i! mede, porisso que o néú:!l):cia:,'�e a-;:hG··se em ;:ia.gem 1\ quirantes de billNtes, os seus reJól'io regional e conselhei- gaí, Ingo foi pqsto em ii-

I
de i'ecre:o pelas prinâpai.�' c.p,lais do país, deil'amos- \\ I mai,:i sinceros e efusí vooS agra- ros �a direç'ão nacion�l. �o I

berdade, �gua;dndo s001t? '1,
,

\ lhe aqu i consignados os n0SSOS voto;; mui sinceros dli3
1.11 declInentos, q_uerendo des�a� "Partl?O Democrata. Cl'.l�taO ii�'esultado elO Jlagrant� delllo

,,) . pel:ene ventura, com o dese,h, . 0"Çltr03sirn, de que reu- II C3r,' num preIto de .espeCIal. (PDC), tendo aqUI vmdo lIlstaurado pela DClegacla

I: fize turm 1'iauem feliz e pN"leitosa.
_

_,
__ .

II! gratidão, os nOlnes dos s1's. j Conelai na !ta. página locaL

tisfeitos O plantadores de
.

arroz dêste
ia ... ante os preços fixados para

produto, Reputam-no baixo, em confronto com os preços
.. do

-

arroz beneficiado. Apelo dirigido à COFAP.
Segundo declarações pl'e�- 'I dores de arroz dêste muni-I Apolônio Bouret, encareceu- de engenhos para o arroz em ado por preço superior ao

tadas pel? �one�.itll,fi,dú agri-

.cíyiO endereçaram uma peti-

'I
do .a necessidade de serem casca. Alegam os lavradores estabelecido pela portaria nr,

cultor e industrial, sr. AU-I çao ao representante da revistos os preços atualmen- que 03 industriais estariam 94, de 22�9-53 daquele or

gusto Beduschi, os p'auta- COFAP m S. Catarina, dr. te pagos pel�s proprietários vendendo o arroz benefici- gão ffscalisador, razão pela
qual deverá ser proporoio

_

nado aos plantadores, pelos:
engenhos, melhores preços
para o seu' produto.

O sr. Bouret, a quem foi

entregue pelo sr. secretario

da Associacão Rural de Gas

par a reivindicação dos agri
cultores, prometeu interes
sar-se pelo. assunto, recomen
dando à COFAP, como me

dida de inteira justiça, o

apoio à pretensão dos pro
dutores. Aguardemos os :;í

.

contecimentos.

ln
r

mumci
II

seu

Durval Pamplona e Vítor G:

Rosa, desta cidade, Willy
Schossland .de Joinville, Sil

vestre
\

Schmitt, de Itajaí, e

José Koehler, de Ilhota, que
adquiriram, cada um, vinte

e cinco bilhetes.

TOMBOLA DO AlJTO�10YEL
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RELO'GIOS DE PULSO, BOLSO, PAREDÊ
E DESPERTADORES-'"

As melhores marcas pe los melhores preços
,

,

HtJA li UE NOVE1\lBRO No. 914•

.,<

SANTA (�ATA�lINA PORCELANAS, CRISTAIS E ARTIGOS PA-
RA PRES ENTES

B LlTlvlEN r\t:
-

. ".:,....- .� ..... ;.-
---x x x----,

OFICiNA' PRO'PRIA
CASA

.

ESPECIAL IZADA EM O'TICA

I
Café Beduschi

(�IVI[�r{I�GIST [�O

A T,E CADiii

Uma tradição na IndústrtQ
de café. Sempre bom e puro

!
Ag-uardente de Cans:
VOVO e APERITIVO

I. Sa,tisfaz o mais ex'igente
entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São Paulo - Gaspar .

Santa Catarirrã

Edital 711'. 1.599 (de '11-1-,i í) II �'diial nr, 1.602 (de 27-1-54)Fa � supe:' que pWLCllÔPlll. Faço Sab2I' ql!�. !�relencasar-se: J oao Barnos e Ca�'- I lem cs sar-se: �)ll YW dI)men dos Santos, solteiros eINaS'.�imE'..1.Lo e Lígia Mariana��rais dêste Estado. ElE-, II �pen;l:Lr. solteiros Il�ttmaiFresidente em Blumenau, la-] dêste Estado e, residente:vrador, naseido em 3 de ja- neste município. .....neiro de 1922, filho de JOSf. Ele, alfaiate, nascido emJoão Ramos c d., d. Izahe! 3 de Janeiro de 1929. filhoJosé da Silva. Ela, residen-I de Anacleto Nascimento ete em Gamba, dêste muni-, d. Lúcia do Nascimento.cípio, doméstica, nascida em Ela, Doméstica, nascida \outubro de 1932, filh d,� em 18 de Março de ]932,Pedro Benigno dos Santos t. filha de Aloisio Leopoldo-Ie d. Gertrudes dós Santos. t)pengler e d. Olivia Spengler.

f\ a G rande Venda "de
-

v AI

e r a o

DA

-'-,-,00'---Casa =====�. ")'C!<'Ç'�I'"���

uerg-·er ALFAIATARIA
II 'UASPARENSE-------------------------------- ----�

-de
Fernomdo . D-uchêne

(A mais antiga da cidade)
Confecção ctl/nricho,da, de

Terno» sob merlida
Preces convidativos

'Rua >Gasparinho, sln.o
- GASPAR -.. S. C,

Edital nr, :1.600 (de 25-1 ..:5í) Edital W'. 1.603 (de 27-1-54)Faço saber que pretendeu. Faro saber que preteri-casar-�e: Fr�llcj8,:C? �V[ano?: I dern ca!',ar�se: _Paul? l.!llt;l'Lordeiro e El vira V ierra, S(L- e Leon- .r Sansão, solteiros,teiros, �trd.lrais d&.:3.Le . J?o�3-1 n,3��urais dêste Estado e redo, rcsidcn.es em iLH.)J.l. : SiQenLGS em Poço Grande.Ele, pcdr- i1'O, nascido l m E�c, lavrador, nascido em 1621 de abril de 1931, filho dr de Outubro. de 1935, filhoManoel Plácido Corde.r.i (' de 'I'erzflio Uller e d. Elítad. Cândida Cordeiro. Ela, l Iller, Ela, domésticà, naedoméstica, nascida em 12 0(' cida e11.1 17 de Outubro deagôsto de 1932, filha de .J cão 1931, filha, de' TeobaldoVieira e d. Maria Vieira. Sansão c d. Helena Sansão.

S ...-us preços foram bai xados ao nurumo !
Empregue bem o seu Dinheiro, adquiri?do Te
cidos da mais alta Qualidade rêcem chegadosdo Rio e São Paulo 1
SIGA O 1'lOSSO CONSELHO E NÃO SE ARREPENDERA': -, 11.7ÃO DE�IXE DE V

'

TAl\. A GRANDE Vg��DA DE
.

.=-==========�=-�-_------- - __ ._.-----_._---

---:,.�'t'v ,...

e r a (J

-- DA

C A S J\ B {] :E R G 'F n,
u-- 1 \.
----

VOZ DE GASPA.H,
Semanário

Correspr ndência C. P. n.o tl

Número avurso : Cr$ 1.0i)
Assinatura anual Cr$ 50/1\)

Ediiol 11,1'. 1.601.(de 25-1-5l;), Se alguem souber de algum IFaço saber que pretend. TIl I impcdin.ento, oponha-o na 1<:,asar-se: Be�1to,� ir�so dos forma da lei.
' ISantos f' Ala1� Sil verra, s 11-

seiros, na turais dêstc Estado San)' Donald da Silvae residentes nesta cidade, Oficial do Registro Civil,Ele, filho de João Airoso dos substitu Lo.Santos e d,' Carolina Fran-
cisca dos Santos, operário, ---,--o '

nascido cm 14 d: dezembro 1i1ll1ll!1I11'!I!IIII!illlltlllll.lll1li1l:1ll11111ide 1917. Ela, doméstica, n.is- ��---

cida em 2 .. 1 de agósto de B A 1? "V N I 'Ã O"1925, fllha de Caetano 8i1-
veira e d. Maria Silveira. O melhor da cidade

R'u'J, 15 de Novembro, 505, bem no coração da
cidade

B L >1J lYI E" NAU
Aníí1ícioB TU!'/" preço8 (�

i CI!Jl'lb'j,nar.
, A direcão nd.o as ,'i'/PHU3 ?'e;��----.-----------�-------l oon.'3ab�i'l�dade pelo« enncei-

illiIIIIIIUI'lIlllllllllllllllllllllllllllll.IIIII11.III11I1.II'.11111Illnlllllllillllll.IlIlIlE II.ilB' "111
't�8 8;ni' uio« _�t�.: a?:':di�O��.,(�.�.:1

�•

.

i ,::n.uaG.os O'iL ;)(Jl) pneu. ,,)h�,),<,:t., ,:'\.�Q_l!�RA O S�1! RADIO �,� SA�,,':1 A��l�}', \! Orrgina.s, mesmo não pu ..
,)CHlIJll Z - A::3 MElldORtj� _dlARCCAO:::iN.í!jDIOC'::'_ E,i I blicados, não serão de-NIELHORES PREÇOS EM SUAVES,

�
O 1 ti

I

'

volvidos.
I • ,111111111 i 1IIII i1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm 11111111111111111111111 j 11111111u III n III' 1.

,
IIIene

/

VISITEl\1::JAS. NOVAS E MODERN AS INSTALAÇõES DA

I
\

"

· Casa JULIO SCHARMMCOM GRANDE EXPOSICÃO D E ARTIGOS PARA PRRS ENTES: PORCELANAS, CRISTAIS, MAQUI-
NAS DE COSTURA, J\,A'DIOS, TAPETES E MUITAS OUTRAS NOVIDA DES.

.CHAPEiUS, CALçADO S, LINHOS TROPICAiS E DEMAIS ARTIGOS PA RA HOMENS..

IPreços .

Verdadeiramente Vantajosos I
DUAS LOJAS A' DISP OSIÇÃO DA COLETJVID ADE GASPARENSE
RUA CEL. A. RAMOS - CAIXA POSTAL, 13 GASPAR - S. Catarina

---------------------_._------ ...... ,___,._....:..--
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TUPIPre: .ra=se
iií
�'

da L.
paracr o tornei

F.
FfR:\ o ; C( NTRATO COM o CLUBE «IND!(» o TÉCNICO L NO - .:'�OV);4 EEVORÇOSPI�HA A EQt IPE DE NINHA - GRANDE MOVIMENTAÇÃO 1\ O Dl:. PA n'.U.\IEKTO DE

l'UTEBOL DO ALVI-VERDE.

Com vista' 1"RrP (\, p"óx'i-lt,!» em r u iião de 28dejé' 11,h'--YeJd� r sá dsro-ta a
roo torneio extra de futebol. ,I neiro último dcte minou I recuperaç io total do SEU

patrocinado pela Liga Bhl- CdlH;,tiL<1i';,·,u d 1 scguin ;3 ta �<?artaz». r.f·:nicia,ndo, d�::de Banco Ind ústriaroemmenSG, em disputa do bela: ]8, outra Jornada consagra-Troféu MInistro Luiz Gallot- 1'. jozo: C "h,� Ronsux-x dora.
ti, movimentam-se. os diri- S. D, União (Tirnbó) Portanto, é de se esperar
gentes do Tupi ansiosos per :3' jogo: GUHJ.üí x C. E. 'que tenhamos, amanhã, no
uma 'destacada atu8·ç';_O do PaJ.sf;�dú " F I aprazivel es�ádio da rua Du
time gasparense no interes- .:) , Jogo: PClUnC1L:tS x v era que de Caxias, uma grande
sante certame. ,Cl'U,Z . ,tarde esportiva, quando não.

Assim é, que em data de :1'. joao: Tupí x S. D. Vas- i fahará, por certo, o incen-
2 do corrente os maudatári- o Ver,de, I tivo do nosso público aos
os do clube «indio> ac- r ,,a- 5'. jogo: Olímpico x S. E. d�fensor-es do pavilhão tu-
ram as bases de um con .ra- Floresta prense.
to, pelo prazo de três me- 6'. jogo: Vencedor do 1'.

t' ·1 J • A ••

'\�ses; a 1\,U o ue experrencia. Jogo x Iene. elo 2'. jogo
com o conhecido treinador i'. jogo: Vencedor do 3'.
.lardelino l\/�üiler, mais couhe- jogo x Veue. do 4', jogo
ciclo por Lino. ex-j rcparador 8', jogo: Vencedor do [)'.
das equipes do Palmeiras, jogo X Vcnc do 6'. jogo
de Blumenr.u. I)'. jogo: Vencedor do 7'. Rua Dr. Nereu Ramos sinoLino já submeteu seus jogo x Venc. do 8'. jogo.
pupilos à pratica de dois ,A primeira partiria terá

•
" J' d

. " , , .... 30 h 'provcno"os LI'emOS no ecor- imeio as lu,·, . e o tempo
rcr <la ssmuna finda, tendo regulamentar de cada urna
o seu trabalho agradado 1- delas será de 20 minutos'
meru.a.nente aos dirigentes dividi� m dois iempos de
no clube, que eSt}verurD pre- 10 i' ,;)8. A disputa final

, sentes no ts"ilÓ-;o.· terá ti duração de 60 minu-

.R.eina de�usacío
'

int�ress� I t,c�, un dois t�mpüs' de 3.0eutic os ao.epios do TUPl minutos, COil1 intervalo de

'fehH)l-.{:;(In,a:rt�-ifibiçã.o do e�-' 10 m.i para descanso.
quidrão alví-verde, 'quando Em 0iiSO de empate, a c1e.-
será dado obsecvar-se os re- cisão será feit pela cobrau- .unnnutuunununrnmuumnununu
sultados da nova orie Lação ça de ênaltis em séries de TÉCELAGEMtéc�ica �,reeb},ruturnç.:'i,o. da três para cada lado. "T N G A R A' "
eq��pB. �

Com �st8, ObJ?tlvO, r'i' T
-

- ,- dea Cl.ll'eç'aO do TUpI aceitou a 1 LPI x GUARANI, O
I'

-

S t &: C

pro.posta
do Guarani, de I

A l'RAENTE IJ\.TTERJlú- J;71 r J

1

m�o� �n �� �a.Itonp!và-I\lr�e, par.i a re� l'VJ(JIPAL DE A,i-iANHA. t' anrica

d
e A�Cl d0_s e acos

alisação de uma partida

I
IVE8'1 A CIDADE

Q. . e. �o"ao , .

amistosa De próximo domin Eetribuindo a visita que Ilnd.
.
Teleq: .. , Tangara ...-

.

a.

go, tendo por local o magni- a representação do Tupí ]11B

I R a Nereu Ramos pfico estàdb citadino. Aguar-I fez em outubro último, quan- r;a<I��� _ Sta. Catarina
Terras no araná â

demes, pois, (1 momento

I
do dS honras da tarde' foram ,".)' -.

d. ss\.) atraente confronto pa- div..i.d is com um justo em-
� _

ra podermos tecer maiores pat,) de lois tentoS; o Gua
coment.ários em l<r,lO do mn: F'. C. deverá exibir-se
eXilustivo traba,ho do pre- :-.lm:mhã perante o púhlico
p8I'ador I/DO e da atuação: deE:portivo gasparense, en
dos novos 'craques visau031' frentando, e�n ChfJter' �mis.pela agremiação do sr. ,An- tosei, as eqUlpes de titUlares
ton.iQ Schmitz. e aspirantes do C. A. Tupí...

,I Esta peleja está sendo a-
A 1 ABELA DO 10RNEIO gUHrd::.<da com invulgar in-
L�lCIO MARCA.DO PARA iiert8Se por phrte da LOf,:;ida
() DiA, 14 NO CAMPO locd, ávida por cOIheccros

DO OL.llv[P [CU
.

efeitos d� nuva orientação
ALrindo o certo.me ext.J'tl' imrrinüda pelo treinador I ;i"

de futebol, a Liga detel'mi-! no B, ainda,' pela pl'ov<ivel
nO�l � :e�lização de um t?r� I a�f.)SQntação na equipe «in.nuo llllGlO, o q nal renmm düp de novos va]0res recom
todo.:l 08 clubes disputantes �/ntratados.
do 'lf:){éu :iYlinistro Luiz Gal ! Também a ]Jrdimin&'f ofe
lo�ti, ,O scrteio levado a e- recerá grande atrativo ja quefelto na séde da nossa «ma- a turma de aspirantes dt)

UMA OTTMA FAZENDA, com [1 area de 121
hectares; no litoral paranaensQ, coLerta de matps, com

Dr, CI..iAUDIO BEDUSCHl 4.000 bananeiras em produção e muitas mv'�res f::,ut.iíe
ras, com uma area propria para o plantio de 10.000
cafeeiros, 35 hectares pl'oprios para, arrozal (om pos
sibilidade de facil irrigação por doi.s 1']('8, toa casa rc

sidencial e duas casas para cc'anos, hllLt1 h1ih� de
facil colocação, diY€<rsas }Wll feit.vrias nteis. Preço
Cr$ 250.000,00. •

.

UM SITIOcam 13 hectares de rxce1enteR terras, com
muito ma"o e madeims dê lei, ham..naJ em l}r(J(:u�'Bo,

==> area promia para 8l'fozal com in irsaçüo e r l'eu r;arn
C'} ,

'

'�plalLtlo de café, pequena casa l;,_:; t�ll(;at; (' OI·'nJj; hern-
r L.�TURAS DE CONS-, feitotias. Preço Cr$ gs.ooo.oo.
TRUÇõES, MOVEIS, I �mbas as. prl:prie:�ade� aciJ la f',,}o, i'('!'\·lda;..; .dE' ii 1:1 0-

PLACAS ETC.. esü tUas de pflmUl'a Classe, a n eWIs íte ! (;() q\.illümerro8
:;en;iço 'I"ápido e 6smerado da C�pi tal do E3t�do e proxin c.s (l"S i-,(j�'l os· de Panl�
pelos 'ntethores preços nagna e de Aptomna.

In:forrnaçoes c()m a BOLHA DE I1\10VEiS DEM A R C O S F L O R E Si CURITIBA..
'

Gaspar I Rua Senador Alencar Guimal'ã.es. 71 - Curitiba.

'1���e�§tA�"��.�'�-�iM�-��+iMiI�dj�·'�*�.*�5lM�!R�(*�.�tIJ��"""'�·�L..,!,;��na�..�w����.��������������&&LL��_�:,-�!I�i1_�.�'�S��OO�."�'C.�_������� 11
, m

I INOU'STRIA GERAMICA de Sylvio Joao Z.imll1ermann
I Rua Prefeito Leopo�do Schramm sino. - Tel. nl.. 11 Caixa Postal, 32

GASPAR BTA.CATARINA
-

'1 ELtiA::, l1""RANCEZAS, COLourAL PAULISTA, Tijo{os comuns, tijolos perÍuraci)sde tudos (\;:, tlp\.Jd ri
tijolos curvos pai a poços

-I'COLON�� P::���!��::=:i.ijW!lii__Wiiiii_iiiiiiiii&&iiiiiiiiiiiiZiiaE_;iijiiii&!@tb!iiFii�iii:miil:ííii':ii""'iii�ii!i.�ii�ii"G_:=:::_O=

,

11111111111111111111 ri 111111111111111111111111,

CASA PAULO
\t\lEHMUt"H Ltda.

Caixa Postal, 2 Telefone, 14

Gaspar - Sta. Catarina

Fa;zendas - Louças - Ferra
gens - Armarinhoe -- Se
::08 e Molhados - Exqsor
+,açã;o de Cereais e Agllu,r�
den te - Serraria c alinha
menioe Reveiuledores
.la Standard Oil Company

Cirurgião Dentista
trabalho E8me-ro...do e lia·

Tantido

Preços Módic{)�
Consultórjo:
Rua CeI. Arsit.· Ramos

i
, .

'��,

, ; 11I1I111I1I1t 111111.111111111111111111111111; ti' !t' 'I U IIJJIIIIIIIIIIII" 11m 111111 III li !li IIm I

e C
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O:IlérCIO

de Santa Catarina SG _A.
� Matriz: ITAJAí-

Fumdado em. 23 de Fevereiro de 1955
Endereço Telegráfico: "L.VCU'·

CAPITAL AUTOHIZADO
FUNDOS DE RESERVA

50. OOD. 000,00
40.000.000,00

Total do não exigível o-s 90.000.000,00

Total dos depósitos em 30i9 53 Cr$ 816.293.328)90
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DD
ESTADO DE SANTA CATARINA, NO IUO

DE JANEIHO E CURITIBA
Taxas de Depósitos

Depósitos à vista o • o ••• , ••••• o ••.•

T)cpósilos Limitados
Limite de Cr$ 500.000,00 o ••••

Limite de Cr$ 200.000,00 .

Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 .

(Retiradas livres)
Depôeito« a prazo fixo

Prazo mínimo de 6 meses .

Prazo mínimo de" 12 -mêseS .,., , o ••

Depósitos de aviso prévio
Aviso de 60 dias o � •• , ••••••••••••

Aviso de 90 dias . o ••• o •••••••••••

Aviso de 120 dias o , • o ••••••••••••

4%
. 4,1/2%

.. '

5,1/2 '1�
6(10

4%
4,1/2%

,t
;;0

- Ct\PITALIZAÇÃO SE_MES'TRAL -"

Abt'a uma conta no "INCQ'! e pague com cheque
ee !W1I

;,
I'

!

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia dOfs �ráficol� CI.NE_�\1,A I,Partido c' t:I:)('te clu everetro, an.an la, om..�,u3ão
=Fazem anos dia 8: :)ortanto, é o dia que se con- Teremos .oportunidade de afim de tomar as pTovidêri�

d '" -agra 'atlS homens que fazem 'b OI'as preliminares para "O nosso preza o conierrãneo assistir em reve uma nona '1. ()
• "Fez anos onlem o distinto

sr. Bruno Beduschi, residente os ·ic!�nai�·A A • produção da Warner Bros.. criação do dire .óiio de Gae-
conterrâneo sr. Arnoldo Zim-

ali, Itcjcí: !' arar UE'�S8S er orumos lU-I em moraoilhoeo têcnicolor, par:
mermann, lavrador e comerei- -.ri, ú'lteligenle menina "i1(tOJf�: correspouoe a'evoc.ar, Embora o iuulo [aç« pensar Acompanhou-os na sua
ante, residente em Pocinha, tlmuleie, filha, do sr. Clare! T�e('es�'a.T!.a:llenle, uma

_ vI,d.a que se .lraui de melodrama missão o diretor dês te jor�dêsle município." ,

Beduschi e de sua espõsa d. ;..W. saerif Cl,)S e abnegação ili- cheio de tlumidsule, na ver- nal, tendo os ilustres pede,
, .

_ Celeste, residentes em Floria- mitados. dade é uma comedia de oran- cistas se retirado com muito-1, azem anos dia amanha:
, I' N fl, Vi")Y] ade é graças ao d--' 1

".

�.
�

b ',',o / boa 1'11'l1))'e"-"";0 do que lhesi nopo lS. '�
-- uau "

.

" 3 ,e vo. or, em que o I'L wn"P. ,. _,L,'_" \, "-'Q

A menina Maria Luiza,I'. "

seu concurso
, preCJ�'so 9-ue artista Donny Kaye se con- fôr� dado colher em nosso

1Jivaz e graciosa filhinha do,'.'
- - .. Dia 10 �o �or.'l'enle as- se

1 tor�9, pos��vel dlfun�hr a sagra como o «Rei da Pan- 'jlnelO.concei do médico dr .Abe/ol'-\ smala.
o anwersar.w do SI> palavla, escrita, essa a,rma I iomima». Engenhosamente êle .L�guGJd�I?os, portant�, pado Vianna e de sua exma es-

dr, Nilion
....
Bedusclii, enqenhei- tremendi?" que tem mudado tronsjorma em, motivo de di- ira breves dias, a fundação do

põsa, d. Elí de AfeUo 11iauna. Iro ?oníel'raneo que atualmente I a f�c, ��ia terra. versão e prazer cada um dos i �iretório d� agremiação el-e
Maria L�úz�, que comp�eta 11'eSL�e em ��rt� Ale�i':. . I .�� vese�up:]:ho �o se:l, obsf�cal�'8 que lhe =v=: nq! h�da pelo,,�ust!"e :nonsen�oro sen pruneiro ano de »ula, I . � �1 nera passai � s�� I U;lS�/, ,o tipógrafo na�.�_,lhu caminho, levando-o a SUUQ-' Arruda Câmara, a qual va-

o�erecerá em caso: de seus pal-I am1'er�a:;:o o �l'. Afonso.�c!m- o?f.\taculO�, ne,nl méde, �HlCU,}- ç�es surp:'eende>�tes. Está larn-I tici,na:nGs"i- em Gaspal:T o

zinhos, uma bonita fesla, com I izler, lni:,u.stnal em J(�mvLlle, �ades, �,0li:'j5t<e tudo tlans�o: bem nesl� p�itGUla um
.

dos I melhor êxito, t�l como ,,�mdoces e refrescos; , ge�:o 0,) nosso, amiqo sr. com a_fu'ça, que lhe comun.?C\ rostos nuus Jovens e muno- obtendo em toda a parte,
'. ,Wllly ,,?chosslan�. Afonso; a noç,�:o. do d�ver a cumprir. soe da Wal'ner, que é Bar- r;lercê do seu programa e

.-A ?a�a��le meT"!'ma. He- que duranie ,af,guns anos
I
A propria saude.- o malDr bara Bates, a linda empre- Cla conduta dos seus com�

lmJs?" fLlh,mn� qU�,r,�d� ,�() .sr. ! mo!,otL �:ltre nos, de�xou
A, �-I bel� �e,ll���no-,�lI�ada pelas gad<;t �a casa

.

do �lcâide, I p.(mcntes.LI��z �chlam.,n,. Escnwo do I qn;, gl.lças �o �eu ge�'Uo e�nan�,çA)s ,do chl,mbo e an
por auern se apmxona uannY'I: ,_��r�órw ,?�:7'!unaz, ; �e. �L�U I' ,aJo�e( c conmnu:atz'/Jo, mlutos tll�ôn;��: da, ,qu�I�ta_:e�, e;� O

L

cine <, São Pedl'()I) es-I :"=_�--�--�=:-=�=:=���,=e;-;P?sad"HuwmF.8cluarrdlt, am"�o.;. .. ho.(�?a�,to a ,sua Hlora�à, tá �e preparando para ai 4, i?, "U N lÃ Ol'l'e�L�entes ;rn Blw�en�u. He- -l'�Z DE GASPAR fehct- profIssao. grande �strêia de O lIv8PE- (
B J,

.,' �, •lmsa lamuem festejara o seu ta SWCCi amente a lodos Os Por tudo isto, sirva-nos il TOR GERAL, qu,e será no
O 'Yhelno'Y da cLda,de

E_1:i,T!!!_i�'!Lf!!�sário. '= a'2Ú:e!'�!!,!,ianles. llÓS outros, da redação e lei- próximo sábado, dia 13 do ...,....."._........"': .-:;,:�,.;':'.i:Z"""u,;;:t(!res ue tôdas _as classes, o cor·rente.
J _",_,a ,

,

Inl·CI·,atl·va" a destacar Ipdrl�cede (amAalJ.�h� parar uma Não faltem, pois a imprensa D_ 1vr.rsões
.' __ ,u ',a: .

LISSlffiO po ql:e norte-umericana aclamou es-
Já há algum tempo acha-I , I Ele pro�('Ja e guarde a to-, ta fíesa como uma ,'óia do '

b' t f'
"

I veLo (me alram desde ioga a· d::y' "'8 <"/f' '---... '_ 1'-
I
.!,' ('. "l',,'� kse a el' a _e em unCW/JI- ,1

. 1, ' ,

I "o bra leOS e S11a3 espo "êw'o humoríslLCo. E (iotada 'l''1C\ 1.11 ocr _

. •.
I I cUrl()�ld(,'rle geral sendo, por f'h' 1 :I !J !;( .

, .k ,,'-' U,I r:,mento a nuva lOJa do adraniar../o
't

'.'"

L' ''','
.

A '.
"

L I sas e II müOs amaI uso de graça 'luxo briLfw'?;íe cO-' B
I lrres e boa projff!ãocomel'ciantesr.JÚlioShl'amm, o�lro a�:o, unarnme��s eo- -:- ":d" '�" Tn ','fll'- onSJ",L, - '< '-,

.

. . " gws de todos que aLz tem es- E
'

,

" . d ,,- L�rt � e encell,u �/ .. a ,,�O
• ..",'qu; � w slalou .em nwdef. no .

r.

.'
"

�
""

.

.A
_ ,

steve

en,l I1�R ..:oa l�. ay�o, I na mteressanÜsS1Ina) fJt,tt a": 0, seu. cl"nema a,01 e�ent,a. apI'edro "ol'sll'U'do espe"l:-,l- tado. O novo eslabdccLmenlo ontelu o Qr J "11;11e Cop no d" t d ,\ ,I'�' 3 'o e 8 A i) � nl'�'
, 1./. " ,v ,'h

" J'" _',
....��, �, , , gra''',Ul'a a o os. !\_lnalirlli. as ,,) .. L." ,,�

menle para tal fim, à rua ven1e por �taGrdo e a ,vareJo. presi�8nte d� Sindicato dos I�.
00· ,

., lr�, a;arde produção rir! Wo!'�
Cei. Al'isliliano. Rarnos,., ao ; J;o .. en:s�J�o des�a �,o!a: q.�e. Gráhco�, de �l;I!ll�nau.' e de- i ,; '.

.

.

• ner 'Bros em m�ravilho80 te(.� ..
, _lado doeslabelectmenio la e- len�ostamlJem, ,!,os 1a",el che-,cano tios prol1SS10nals da. Cafe Bedllschllr.·, 1,. com Ktl'k Douglas e

., gal' ao sr. JllLw Schi'amm o 'f .,
r t.

.

. � ,

.ttco ? !. ,xtsterde. .

J '.'

le er��a ar c; que .??S velO Uma trad1.cao na lnd'ustnu Patncr.a WWir.! nn em.
A IO:J'a é du/ada de finas e nosso ca:..oroso aplauso peLa convIdar para partlcIparmOS.J f' S �, p� n "STA 1\11LDrrr... •

' ,

_ I' b'C t (/
.

.

-.t
".

,

,,',
c - ,

(.te ea. e. empl'e_ Dom e pnTO L'Lv ',:',--' 1.L"\,
I

�

"eL�g.antes 1)�innes, onde sao e- �u.�r,. I�� ;�an e e pro�re�sL,� a da fesl.mh� �om 9ue � pes Aguardente de Ga:c::l:' Verdadeita lnta d� nomen.s
xtbtdos ol)let� de a.dorno, la- tnLlaLW,-" ora conclett",aaa, soaI das oflCmas bpop;raÍlcas, VOVô e A'PERITIVO contra a natureza, qVe parat 'd

.

I' , ' que l'eprpsenta nada menos que el b' h
-

d',
. �...

. -. l 1pe es, VL ros, Cl'LS �at�, mo:q!l�- . : "'._ d '

.

_

c e rara a.man· a o Jeu m.
Satisfaz o m.ais ex'igent.e viver e1vre?lotam as se 1)(1,s. {/,O

n�t>� de custura, radws, hqiil- a

l,7al�gL(fraçao e nm,?, � l� I��al convIte fez aos. nossos 'entendedor norte em bnsca de m«detnt.
difwadorcs, elc., apresentando PG01 �an e ,ase no comeI ClO e hpografus. I, Fabricante' . Amor! Aventura! Ronwncc!.

t
.

11' t aSpar Agrada 'end 111' s 1
' .o m erwl' r.nagmJ lCO aspe o,

.

vi.; � ?- � e iI cera-
A.UGUS1'O BEDUSCHI '. /mente a gentIleza" teremos �

;- 1 .,' Breve: SIMAOO CAOLHOIlímmllllll1l11l1l11lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllll�III11i1i"III1I'"
o máximo prazer em com-

Rua �ao Pau, o -

.
Gaspar .

e CLA1\10R fIU1\.1ArvO, gran�
Grupo Escolar Prof. 'Honorio Miranda' parecer. ;::;anta Catarma

de produção dl1 Uniiedd�me
MATRICULA: de 9 a 13 de feyereÜo.· I �,Wi • WIO\fj I de guerra.

HORÁRIO: das 8 às 12 e das 14 à" 17 horas [,

P t Sh II
I Aguardem - i\!f;lRA MflRlj,

INICIO DAS AULAS: 15 de Íevereiro. : OS O 'e ' ,I com Errul' Flinn e Ruth ,JJ_o-
CURSO PRIMARIO COl'vIPLEMENTAR I I marn

EXAMES DE -SEGUNDA ÉPOCA: dia 12 de fevereiro,
às 8 horas. RU.4 GEL. .4RIST. R .4MOS G .4 S P .4 R

CURSO NORMAL SECIONAL
«PROF. FERNANDO MACHADO FIEIRA,»

EXAMES DE ADMISSÃO:
INSciuçÃo: l(j a 20 de Jevereiro. . IREALIZAÇÃO: 22 e 23' de fevereiro.

.

DOCUT\I ENTOS: certidão de idade e certificado de con- '

clusão do curso primário elementar.
PROVAS: orais e escri as de português e aritmética e
orais de geografia e historia,' o candidato deverá obter
nota mfnima 50 em cada mêrtéria para ser c�nsidera�
do aprovado.

'

,MATRICULA: de 20 fi 25 de fçvereiro.
INICIO DAS A 'ELAS: 4 de março
tNFORl\TAÇOES: D.iáriamente, na. Secretaria do

AN I VEliSAIUOS

Gasolina e O'leo
Lavacão e Lubrificacãü de autos e� -::.

Baterias "GOOD-YEAR"
caminhões

São Pedro

ATENDE
Bicicletas "MARATHON"
Dl A, E (NOITE

iDUI .MI§.!I'_IIIUIlf!li@.'!llQllii-'

Hoje - às 8,30 hs.
H�mphre)' Bogart, Eleanor

Parker e ,Raynwnd MgSSí'Y
no vel'tigirwsõ drama da lvar-
n"/,' 'i

A �/[ORTE NÃO Ê O tlM
um piloto de pl'o!,a qne se

cubre de glória, arriscarid a

vída nos céus americanos.
Não percam esta gra.ndioslt

prodw:ã() da, Wnrn,er lJro.').
Dia 13:· .. O INSPETOR GE�

,

F8.rmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFILÓQUIO NUNES PIRES
Grande variedade de remfrJ i9s e drogas - Avía Re-

,

- ceitas com prontidão e- cUidado --
Curso. I Edifício pl'óprio - Pràça Getúlio Vargas _. Gaspar

�.�t", ,

.... '.

,I
I

Máquinas de· Costura -

-------- .........------

Esculha suei rnaquina na Emp0'r'io das lvIaquinas! Ii e1Jeniled 01' autorú;ado da:,_; 1n fJ','Cas P F A F F e 1\T E C C H I de .farna. 'YI1.'u,nd';ü1.,
1-1-1-, i-' A, ZUENDAPP, SMILE, VESTA, NECCHI FAMILIAR, GABINETE E ZIG-ZAG E OUTRAS.Rua 15 de Novembro, G.4S.4 RADIO PILOT E M OVEIS DE .4 L F R E D G O S S Vi E I L E R -'-, ,_!_-,

i i 'o I,
-

.. .. .. ,,1 2 2 6 I-I Entre o Banco do Brasil e Hotel Elite 1-['" B L U IvI E N A tJ
P. S. - PLANO EC ONOMICO DE VENDA�',' A PHE3TAÇõES ,

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




