
(Santa Catarina) Sábado, S ele :Maio de 1954 Núm. 37

(

. Direção: HÉLIO FON'l'E�,

Ano I

Gerência CARLOS B. I'ON'i'ES

GASPAR
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Já disse alguém que Deus.· tp�m guarida para o amor. N,ãi)
I

Os udenis.tas. catarinenses I Sul e Araquari: �raÍ1cisco
por ter sdo a mulher a úl- ha palavra em nenhuma 1m-I foram os pnmeiros a

sUbme-1 Mascarenhas; .Joinville,
Hen

tima obra da Criação, es- gua, que pcssa traduzir g ter ao eleitorado a lista com- rique Meyer Junior, Frede
merou-se co:n sumo carinho grandiosidade do amor ma pleta de candidatos às elei- rico Gassenferth e Mário Sa
para fazê-la a melhor. a mais terno porque êle excede [1, i ções de 3 de outubro pró- poríti; Campo Alegre, São
perfeita de +Ô'iflf'l. tudo que há de mais belo C' I ximo, organizada na Conven- Bento e Rio Negrinho, Al-
Mas n!à só. O Grande Ar- blime sôbre a terra. Foi I ção de Florianópolis, de 30. fredoDiener; Itaiópolis, João

tista tinha: desde a eterni- talvez por isso, por quere de abril a 2 do corrente mês. Silveira Prime; Mafra, D:r.
dade, nos Seus planos invs- proclamar essa, verdade, qu: Se=adores: - Dr. Adolfo

I Frederico Kieffer.Cancinhus, .===é=====�==�"-,",","-_.'_"
crutáveis,a visão de u'a Mãe, �t !in�un. 10 tuguêsa, de ,. c i Konder Ü (�(l. - t:"'Iü'tiliRllí}l Riv,'.j��áyia Hiba.� � Çor�eia;
a criatura imaculada cujo oabulário rico e sonoro, dei I Ramos. Papanduva, Benedito The-
ventre haveria de- abrigar. o xou sem rima a palavraMÃE Suplentes: � Sr. Genésio rêzio de Carvalho; Porto U-
Filho de Deus feito Homem -:- I Lins e Dr.João Bayer Filho. nião, Ramiro Emerenciano. O mês de }\;1aio é consagrado
para redimir-nos a todos nós. o lindo dia de amanhã I Deputados Federais: - Á- VALE DO 11AJAl:-Ita- pela Igreja

1 iõlica à 8S.
Se, pois, é certo queMa- dedicado a t-das as Mães IonsoWanderley .Iúnior.Wal- jaí, Francisco Cansiani; Gus- Virgem Maria.

ria sempre existiu nos de- da Terra, levemos, cada un .iernar Rupp, Jorge Lacerda, par, Júlio Schramm; Blurue- Todos os [ieis poriicipom
sígnios do Altíssimo, a ma- de nós, àquela que, com o. Fern indo Ferreira de Melo, nau, Dr. A( hiles Balsini e com aleqria e [error das ire
ternidade é, antes de tudo. risco de sua própria vida Hercilio Deeke, Antonio Car- i Gerard ,Ncufert; Brusque, quentes hometuujzns presuulas,
santa. nos deu a vida, a hcmcna· __ los Konder Reis, Celso Ra- -Mário Olinger: Indaial e Tim- nos templos grandioso,'? e nas

� .. I
I gem comov�da do n?f:iso imen I )TIOS Branco, .�Toldo Çarva- ?Ó, -!2_I· Cl?dorico' l\loreir�; capelas humildes, nas ciõads:»

.Para � mae, o seu hIno; 1''3? ,grato, ��1pere�lv(:'1 an:OI f �o: Artu� Mul�e�, Herme- RodeIO. Uhss�s, �ongo; IbI- e nas aldeias, à. Rainha do
seja o pior dos homens, c

I
b as que ja partiram dest i nigildo Corbelini, Arnaldo rama, Dr. Jese I, entes; Pre- Céu e da Terra.

b�m e que,rido. E que o c�ra- mundo, a .inQizív�l, dori?t Bittencourt e Afo,nso G�izzo. c.;i�ente Getúlio, Luiz Ri�o; I Entre ,:,ó.s to;r:?bém. se realiza/��
.

çao matemo perdoa, esquLCE'. saudade, numa plet;e fervo Deputados EsiaduaLs RlO do Sul, Dr. -Fernando as iradLcwTwlS novena, man-
não sabe guardar l'essen!Í- l'Otla pela sua Clln13 amorável

.

A UDN dividiu o Esta- Ferreira de Melo; Ituporan- anas qr.te como sempre atra-
mentos nem l'ancore$. Só Amor com amor paguemoE do, para efeitos eleitorais, ;5'a, Nelson Rosa Brasil. em 'os católicos, sobressaindo
=

em 6 regiões: SuL, Litoral, PLANALTO:-Bom Reti- 'os jiLhos e fiLhas de Maria.
1'vorie, vale do Ila;aí, Pla- 1'0, FIares de Oliveira; São

C A

M··· I d n r>.

• n,allo e Oeste. Joaquim, Antônio Palma; Lá-amara unlClpa e \Jlslspar Os candidatos à deputa- jes, Laerte Rarhos Yieira;
Tiveram início, -(e�ça-feira 1 cmtrato corno dr. Carlos Hcn- ção estadual ficaram assim Curitibanos, Alzirino de Al

última, os tl'aball os lelJi,lali- l'ique Medeiros para a cons- àistribuidos: 'nejda; Caçador, Júlio Coelho
vos ,da segunda sessão ordi- lrução de um aéropo!'lo nêste SUL:-Laguna, João Ro- je Souza; Taió, Evaldo Rai-
nári� do corl'ente ex 'rcício. mnnidpio; revisão dos lança- dolfo Gomes; Urussanga, J0- 'llundi. �

Dentre vários assuntos trata- menlos do imposto sôore in- ão taruso Mac .Qonald; Cri- OESTE:-CampJs Novos,
.dos pelo Conselho Nhmicipal, d:í,slrias e profissões e l'eque-./ ciuma; Dr. Rlly !Iü]se; Ara- Paulo Henrique 'BIasi; Pira
destacamos os seguintes: Dis- runenlo do vereador Carlos B. rangua e SOIIl,bno, Dr. Bar- buba e Capinzal, Mário 0-
cussão e aprovação 'do pl'oje- Fontes cotLlendo Redido de in.- ros Lemos; Turvo, Afonso restes Brusa; Joaçaba, José CANDIDATOS
to de lei nl'. 1/54, qne auto· fOl'mação ao Chefe do Execu� Ghizzo; Orleães, Moisés Fur- \Valdomiro Silva; Videira;
l'iza a criação de qUfâro pos- tivo sôbre os motivos porqae ta-do; Tubarão, Dr. Arnaldo I. LDurico Rauen; Concórdia,
tos de classificação deito,''!l Q/:nda não foram iniciada8 Bittencourt; Braço do Norte, Jaime Dalla Costa; Chapecó, Apraz-nos constatar, na
no município e abre crédito as obras de construção do Pos- Frederico Kürten. \Valdemar Beduschi; Xaxim, relação divulgada, os nomes

espec�al p�ra o financiam�n--I to de Saru!e e Cadei� Pliúli- LITORAL:-F!orianópolis, �aurin,d� Lunard�; .Xanxerê, I dos nossos il?�tres 0?nterrâto dr3.sse unporta üe sel'v[ço;! C1 nesta clr/ade. Es{a maT'ca- Dr. Paulo Fontes e Manoel 1 heodaslO lVlaunclO Wan- neos srs. J 11ho Scnramm,
aprol'ação dos' quadros de_I dà oulra l'el�nifío pal'a apró- Donato da Luz; Palhoçá, derley; Seara, GeÍ'i.11do 1\1a- prefeito municipal d.e Oa;'3-
nwnsirafú'os da T'eceita e iima terça-feira quando se- Osmar Dutra e Bruno Sch- fiano Günther; Dioní3io Cer- par, e Valdemar Beduschi,
despesa do nwnidpin, reje- rão apreciarJas n )vas prapr- lemper; Biguaçú, Dr. Sebas- queira e São Miguel do 0- fiscal da Fazenda' estadual.
rentes. ao exel'cíaio de 1953, siç'õe,) já insCT'llas na

.

ordem tião -Neves; Tijucas, Dr. .João este, José Zanin; São Carlos, O sr. Schramm concorn'Lt
cum vúlas para a· fieL o:/ser- do .dia, indns.ive a indicaçã() José de Souza Cabral; Nova João Muxfold. pelo seu município, ao pr:::',- •

vância das dispo:;içõe.� CI)/tti- lU'. ,4/54. de au/oria do. 1.'e- Trento e Porto Belo, Dr. Os municípios de São J0- "O que o sr. BeduRchi {ú .. lo-
da.s 710 al't. 15, § 4°, da ('o.JS

/l'e(L(lr!r (;ados B. Fontes, Sli- Antenor Tavares, st" Camboriú, Herval do g elo município de Xapec:).
titnição F'edel'uL; dLcussã() e yeJ'i;�do ao sr. Prefeiio a caTlS- NORTE:-Guaràmirim, Dr : ()este, Tang8.rú, ltapiranga., VOZ DE GASPAR l'tl'11

apr01'ação do projeí? de lei Il, ução, com o au,ríh? do Es Pa.ulo Konde� Bornhause�:, Mondaí e Pa.lmit?s não a- primenta ambos 03 digu')ó
nl'. 2/.54,. que . �uionza o sr. j lado, de LWla malennr.lade p(.�' .Iaraguá do, �ul" Dr., LUIZ II presentaram -candldat8s. candidatos, ,de8Bj ll1d:)-lh ':,

Prejetto lilunLclpal a v:::l.3bra- r'a Guspar, de Souza; Sao l-rancI.8codo Os 81'S, dr. �Jo:pge Lacerda felicidade no seu prO}0,:ú, ..

Graças ao interesse do Executivo Muni�ipall,
Gaspar s rá dotada de um aeroport

LOCAL ESCO.'ATrjf0: �J � HGEJl �\''''Ql ERiJA - COl\ TRA TO �'N7 RE A PREFEITURA E O ,DR. CANLOS NIEDEIR08
COl.,JBOR lÇ10 l\']i;CESSARl.t - IlVlCIO DA CONSTj:UÇ/�O A[]vDA ESTE ANO.

Por' feliz iniciativa do sr. 1 adequado, não só por estar vo a celebrar contrato com 1 finanoeiro do govêrno fede- a Prefeitura deverá desapro
Prefeito Júlio Schrarnm, a I junto à sede municipal, co- o H. dr. Carlos Henrique Me-l,ral, sem o qual, aliás, não priar os terrenos que serão
nossa ci:[a.�e deverá, �m íu- mo tar�ll.)ém pela naturezi deiros, presidente do Ae�'o-I P?derá coneretisar-s...e o gra.n- utilizados pelo futuro cam
turo proxrmo, possuir um topográfica do terreno, pla .. Clube de Blumenau, afim dlOSO plano, Com esse obje- po. Espera-se que os sr-i.

ã,�plo c�m�o, para P�LlSO de no em. grandes extensões, de que ê�te. prov�de�ci� as; tivo,. após a assjna�u�'a,do proprietári,.?s. num -gesto. do
avioes. Sem situado a mar- Os Ilustres membros (1.1. medidas indispensáveis a e- i aludido contrato, VIajara o compreensao do extraordiuá
gem esquerda, defronte à Câmara l\Iunicipal já autc-] xecução da obra, inclusive I dr. Medeiros para a capital rio alcance da iniciativa au

cidade, local per.eitamente rizaram o Chefe do Executl-; pleiteando e obtendo auxílio: da Hepública. Entrementes, xiliem o sr. Préfeito absten-
-

do-se de pretender preç08.=======.,============

elevados pelos seus imóveis,

U D N que os parcos recursos da
• • • Municipalidade nào podem

suportar. Será esta, sem dú
vida, preciosa e, quiçá, de
cisiva colaboração.
No regresso do dr. Medei

ros, os trabalhos de COD:::;

trução da pista serão ata-
cados.

.

VOZ DE GASPAR, opor
tunamente, abordará ainda
o assunto.'

"

No Dia' das ãesl C:FIAPA J)A

Mês" de Maria

'de Santa Catarina

e Hermenigildo Corbelini re
presentam os partidos já a

liados à UDN: Partido de

Representação Popular e Par
tido Liberal.

------x x x-----

�

GASPARENSES
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Ofertas de Maio
...

-o,

As CASAS PERNA BUCANAS
----- 111 MA iA 4,,,,5 MAElilll'iSrM·.f\!I.......'e& *:.§�fJIIII

II
I

ESTA O AIV[}NClANDO PARA o MES"DE MA to. NOVAS BAIXAS EM SEU GRA1\TDE E VAfUADO SORTIMEiVTOBONIFICAÇÃO DE 15% NOS ARTIGOS COM PREÇO SUPERIOR A CR$ 11,90
RETALHOS - BONIFICAÇAO DE 20, 30 E 40%.

PREVINA-SE CONTRA O FRIO, COMPRANDO AGORA NASC A S AS' P ):1� R N A M B U, c-A NAS
P R R ç O SIA L U C I N A N T E S_I ....;��.}----.""'"_

.•

:'"

MAIOR DURABILIDADE -- PREÇOS MAIS BAIXOS - CORES INDESTRUTIVEISC_:i
são (},S qualidadesrdos tecidos marca «OLHO» das

Casas Pernambucanas
IFilial em BLUMENAU - Rua 15 de Novembro 563 - Filial:em JARAGUÃ - Rua Getulio Vargas 1�4

Banco Indústria e Cornércio
de Santa Catarina S. A.

- Matriz: ITAJAí-
I Fundado em 23 de Fevereiro de .1935
, ",... Endereço Telegrá,fico:, "INCO"CAPITAL AUTORIZADO Cr$ 50.000.'000,00 IFUNDOg DE RES�ItVA C � $ 46.000.000,00

v

TENHA MfUS UM
RADIO C"E EM casa!

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

Fazendas - Louças - Fe'rr-a
gens - Armarinhos - Se.
eos e Molhados - E�'Cl..,or.
tacão de Cereais e A cuarde'nte - Serraria c oJinha.

,mentos - Reueiuledores
da Standard 012 CmnjJany

I i'HUlluJJllJI IJ III iI II 1111111111111 fllli
I ,.

DEPÚSITOS EMI28j2j1954 G: R $ 875.012.145,40.,

AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DOESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIODE JANEIlt-Q E CURITIBA
Taxas de Depósitos

Depósitos à vista. . . . . . . . . . . . . . . .. 2%Depôeitoe Limitai,�
.'

Limite de Cr$ 500.QOO,00 . . . . . . . . .. 4%Limite de Gr$ 210.000,00 ..•...... 4,1/2 %];epósitos Populares
Limite de Cr$ 10�.OQO,OQ ... J' • • •• 5%(Retiradas livres)
Depôeitos a prazo fixo .

Prazo mínimo de 6 meses. . . . .. 5,1/2%Prazo mínimo de 12 meses 670Depôeitee fie f!lvis. prévie
Aviso de 60 dias .. �'

.

Aviso de 90 dias '

Aviso de 120 dias .

Café BedllSchi
Uma tradição na Indústria
de café. Sempre bom. e puro
Aguardente de Cana :

VOVó e APERITIVO
Satisfaz o 'mais exigente

entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São Paulo - Gaspar.

Santa CatarinaAGORA E� (;_� '

,R.���Wi?Ê'�� Ofb���!,i�; Y���fsrs..,IO'NVII.\.i! _5 U �_�__.�;�A\J
Projétos, Decorações, Deseobos,�dWil&ilJãlíii����)lf'8E ij!ii\i!Ii4i Pinturas de prédios em geral-, Letreiros em qua Iqu er estilo.

.

" __ �- Laqueamento de móveis, etc.�lmllll:IIIUlIllIIIIIIIIIIIIIIIIWIllIIIIIIIIIIIIIIIIllIlIIIJIlII!III11I11I1ItIIHIIlUIímlllllJ;: Se-í'viço )'ápido e (1a1·(I'I1túlo. "·'!!I��fu-d�U-·Q��t�;j�a�'�T�8�XI!!!!!!!��-;-GlJ!!!la-s!l!l!ll!p!!!!!l!!;r!!lJ!llll!i-s!il!!!!l,-i-·�:.; MARIO VANZUITA ; R;:�ru���tf-:Ácv���tal� Rua Cel. Aristiliano

Ramo�s GA;:)jJAft § ITAJAI'
\

Sia. Catarina
TECIDOS J1'l!.'L1JUUOS.E ALGUDAO =

- x - '

I f �

id d
:: LOUÇAS _ FERRAGENS, .CEREAIS n ormacoes nesta ci a e

-, - x --::
com CARLOS B. FONTmS.

TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS � Secção de Atacado e Varejo _

ir/::::, - x-LINDAs PADRONAGENS ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR ':
....DA APRECIADA AGUARDENTE ::::-

"5 CANAS'"
_

-

-

•

rn 111'111111111111111111111H 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111I!' Ii Ii Ii 1i II I! 117

Um ródio <6 r õo pode c+sn
der os pr lferêr.�i(!s dê' tôdo
o família. Resolvo o txo
blemo levcndc poro cese
mais um rádio G·E. f&tfJ
modelo prcpcrclc-ic r9C�;;>·,
côo mundic!, cem incompa.
.róval scr cndode.

•
MOOÊLO MA·2:U - Dva: faixes

. de ondss, eteonee excepcio
nal} 5 v6./vu/as G-E; 5 'caras
diferentes; elegante móvel.

VENHA VER

OS RÁDIOS

IH 19521

4%
4,1/2%
5%

"
- CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL-i: Abra uma conta no "INCO" e' pague com chere

TECELAGEM
"T A N G A R A' "

de
Irmãos Santos, & Cio:

Fábrica de Tecidos e SacoSEste é o se LI I PARA O SE"u SEGURO de Algodão .

, J O R N A 1: DE VIDA, PREFIRA A End. Telegr.: "Tanga'rá'
"1_ E "

t t' " Rua Nereu Ramosii lliiiltiiiií:iíi:eaiiiiiii3ai!iii_nwiiiiiiipi:iiiiii.iii··oíil0.'''_!iiiiiiiiiiiiiPiíiiiii_iAiiiii.iiiiiiiiiiii'.'iiiiiiii'SIiiiLi.iii.iiiMiiiiiiii,a ,Leia, �i1i(11fJue e Assínj;o ' qJ11 alva I Gaspar Sta. Catarina

PISOS PAltA BANHElIeOS, ROUPõES
, � (Cêres . firmes)

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

G A S :P A l:t STA. CATARINA

.
,
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'NOTICIARI!) ESPORTIVO 'R�gisÚo Civil �I'�'>-;;;TINHO· FEMININOFaço saber que pretendem
Viajou para Florianópolis, dirigentes do alvi-verdo so- casar-se:

,ibado último, o jo:em Wil- mento tornaram conhccimen- Nílton Schmitt e Edite

J1ar Lemos, que �ll:�fl,. dc-, to ,do �ofício dois dia� depois. dos Santos, solteiros, operá
f.ndendo com eíiciêroia (I Daí nao lhes ter sido P0E;- rios, naturais dêste Estado e

'edicação, a.s, c.ores �o� C.A. sível atender ao convite. residentes à estrada de Brus-

Tupí, na difícil posiçao de que. Ele, filho de Udo Sch-
. M -Os riosulenscs desejam .

t d d A wn 1 EI!!rquelro. arreco: como err
.

""
mit e e . na n 1 C L

"

a,
hecido nos meios espor-

conhecer o time do r upr. S8- filha de Leopoldo dos SantoseOIl . . , rundo t 1 bid
tivos locais, declinou da pro-.' . e_ egrama re:e '.' o 'l d. Antônia dos Santos. (E-
'osta do cluhe «índio» para

.pela direção �lo clube síndio», dital n. 1632, de 20-4-54)�
'ar o seu contrato. em breves dias o .Iuventus . .,.,.... ,_.,_�i\..:J,lf>jl. J, , ....",,, t· ..

' "

f@DO'\ 1\.. C. proporá a ida do al-
-Os mentores tupienses vi-verde àquela progressista

8.1imentam espe�ançasde t�'a- cidade.

zer para esta cidade 11m JO
vem zagueiro da capital do
Estado, atualmente defen

mendo as cores do Avaí. Com a gentil e prendada
Trata-se de um soldado da 'Senhorinha Adele Wehmuth

fôrça policial, que provavel- contrae matrimônio hoje o

Ilente virá servir no desta- estimado jovem Aldo Perei-

't lIra da Costa, destacado =tle
c�men o oca.

ta amador do Clube Atléti-
-O Almirante Tamanda- co Tupí, que há muitos eopoIdo Roberto Beiler e

ré, de Poço-Grande, dirigiu anos vem emprestando 6 mr- Érica Schramm, solteiros,
atencioso convite aos aspi- lhor de seus esforços em pró] naturais dêste Estado e resi

rantes do Tupí para um do querido clube citadino. dentes em Garuba. Ele, la

amistoso em seu gramado do Ao Aldo e sua distinta vrador, filho de Alvino Bei

outro lado do rio. A peleja noiva, os votos sinceros d,,\ ler e d. Evelina Beiler. Ela,
de�-eria realizar-se do�ingo I perene. felic�dade. da 'secção doméstica, filha de Paulo �

último. Acontece, porem, os l esportrva, deste jornal. d. Ana Schramm. (Edital TI

_---�'=====��=�==����,==
1.634, de 22-4-54).

ria Dolores dos Santos, sol-
teiros, naturais dêste Estado do e residentes nesta cidade. 'Cidade Esporti-va'I
e residentes em Gamba, Ele, Ele, comerciário, filho de d.

�If'd
.

1 Circula tôdas as 2a-feiraslavrador, filho de José Má- .vtargan a Vanzuita, E a, 'A venda nesta cidade no
ximo da Silva e d. Leonel- _ 10méstica, {ilha de José BAR e CAFE' «UNIÃO»

i dina da Silva. Ela, funci�ná- Cunha e d. Antônia Evan- Preço do exemplar: Cr. 1,00
ria púb-lica estadual, filha gelista Cunha. (Edital n.

de Pedro Benigno dos Santos' 1.638,' de 28-4-54)
e d. Gertrudes dos Santo E' •

(Edital n. l.636, de 23-4-54).
• ":.;e__ .

zelbert e d. Lídia Schramm.
Nílson Casas e Nilza Sch- (Edital n. 1.640 de 29-4-54).

mitt, solteiros, naturais dês-
te Estado e residentes em Laudelino Schneider e A

Gospar Mirim. Êle, operário, mália Corrêa, solteiros, na

filho de Hercílio Hilário Ca- turais dêste Estado e resi"

sas e d. Maria de Souza Ca- dentes em Margem Esquer"
sas. Ela', filha de Udo Sch- da. Ele, operário, filho de

mitt e d. Ana Wilek. (Edi- d. Clara Ana Dias.-Ela, do
tal n. (639, de 29-4-54). méstica, filha de d. Tereza

Coradini. (Edital n. 1.641,
Vicente Pascoal Schmitz e

de 29-4-54).
Norma Ema' Schramm 801- �Se alguém souber de al

teiros, naturais dêste E�tad,o I gum impedimen�o, oponha-o
8 residentes nesta cidade.Êle, I na forma da Ln

comerciário, filho de Gusta- Gaspar, em 5-5-1951t

vo e d. Gertrudes Schmitz.1 (As.)-EdplUndo dos Santos
Ela, doméstica, filha de En- Ofic'ial do Rigistro Civil

".' '��lii>- -1

-'IND�,;�"'i�RÃMIGÃ de Bylvjó Joao- Zimrne;�;n -*",1
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sIno. - Te!. nr. 11 , Caixa Postal, a2

·GASPAR STA. CATARINA

ENLACE

João Deschamps e Tere
sinha Pamplona, naturais
-Iêste Estado e residentes
em Belchior. Ele, lavrador
filho de João José Descharnps
e d. Maria Cecília Des
champs. Ela, doméstica, fi:::'
lha de Antônio Soares Pam
plona e d. Ma,ri� Pamplona.
(Edital n.(l1.633, d� 22-4,-54).

Àinda

_ 'l'i;j
Ernesto Müller e Mônica

A ' Q,
Bolornini, solteiros, naturais
rlêste Estado e residentes em

. Margem Esquerda. Ele, co-

, merciante, filho de Amaro
BU'illlRIl-Wii§&ikiM J4&44iWat_ . 'lAdpo Müller e d. Emilia

durante o mes de Nrâi(I�:��oa;e :7�:i,r�:
Bolomini. (Edital n. 1.635.
de 23-4-54).'Grande LIQ DAÇÁODE

"

AN IVERS ARIe
DA

Casa Buerger
Com Desconto de 10 a 50 OTO
Seus preços foram bai xados ao mínimo !

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'; -, NÃO DEIXE DE{>o VISI-

TAR A GRANDE VENDA DE
,

-

Pedro José da Silva e Ma-

Reinoldo da Silva e Ma
ria Cecília de Oliveira. sol
teiros e naturais dêste Esta
do. Ele, lavrador, residente
em Gaspar, filho de João
Pedro e d. Gonilda da Si1va
Ela, doméstica, residente em

Blumenau, filha de Marcílio
José Oliveira e d. Cecília dos
Santos Oliveira. (Edital TI.

1.637 de 28-4-54)�
c', ", ! t f':" �

,

A;:!\':
...._

',',

Mílton Aércio Vansuita e

Léa JVlinervina Cunha, sol
Leiros, natúraÍs dêste Efta-

Iiquidação dr, 11' Aniversário
DA

B U E Rc A s A. G E R
Rua 15 de Novembro, 505, bem no coração 'da

C'idacle_
BLUl\T ENAU

Este é o seu jornal
[Le;a, Divulgue e Assine

•• " .. � ..

-·,1;;'
'_ .

!!!"' t"* PA444&Wdl

I TELliAb FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA.
COLONIAL PORTUGUEZA E 1'ELHAS PARA

CUMIEIRA

organizado por EDITH

DE UM POETA PAllA VOC&

Ser mãe é desdobrar [tora por fibrà
o coração! Ser mãe é ter no alheio
7ábio que suga, o pedestal do seio,
onde a vida, o amor cantando vibra.

Ser mãe, é ser um anio que se libra
sôbre nm berço dormindo! é ser anseio,
é ser temeridade, é ser receio,
é ser fôrça que os males equilibra!

Todo o bem que a mãe gosa é bem do [iih»,
espelho em que se mira aioriuruula,
Luz que lhe põe nos olhos novo brilho!

Ser mãe é andar chorando num sorrise;
Ser mãe é ter um mundo e não ter nada!
Ser mãe é padecer num paraiso,
�

..."..jã.�.Ji!!... Coelho 11.,eto

A RECEI1 J DA SEMANA dividindo-se a quantidadeto�
na-se mais fácil para puxar.

Balas de mel
Ingredient�s:

1/2 quilo de açúcar
1 copo de leite
1 pires de chocolate (em

CONSELHOS C1ElS
Não devemos ter flores

nos quartos de dormir, por
que a superfície úmida. das
pétalas provoca o déseavol
vimento de bacilos nocivos
à saúde, alésa de produzir
insônia. @ odôr inebriante que
exalam certas flores.

pó) .,

1 colher de manteiga
1/2 copo de mel
Mistura-se tudo e leva-se

ao fogo até o «ponto de que
brar>, Despeja-se emmármo
re untado com mantei=a.
Puxa-se até ficar em consis
tência de cetim e cortam-se
as balas com uma faca ou

tesoura. É sempre preferível
que estas balas sejam puxa
das por duas pessoas, pois

Paraltirar nódoas' de fer
ru�eDJ,��'basta umedecer as

nódoas COJili sumo de limãe
muito quente atê que desa
pareçam, o .que não leva
muito tempo. Passa-se depois
o tecido em água limpa.

TijOlOS comuns, tijolo�, p�rfurades de todas os tipos e
,

tijolos curV03 para poços
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM

RAPIDEZ

,
.

_" ,...-.�

..�Uí5:E
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Voz DE GASPAR

..
.... t

,'\

PARA SUAS CARGAH
n r D � i r '? Jn a

E ENCOM�NDAR
_t-' .,.1 _l. 1 �

CÁ

Transportadora Wolfram L tda
.

MAT1UZ: Blumenau-Alameda Duque de Caxias, 166,' Fone 1379 - FILIAIS: Curitiba- Rua João N�grão.:, 1683; Fone 2423
Em São Paulo: Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96655- No Rio de' Janei.ro: Avenida Preso Vargas, 3140; Fone 431399 .

. AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andarSERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

PEJ_JA. SOCIEDAf)E B[;-*2Ô'&WM·� S8áraldCOI��e]ho RAtegiontalANIVERSÁRIOS O do sr. Sílvio Zimmür· .,ona .. ana J e j ,-,ng. e rquI e-
Fizeram anos: mann ed. Catarina, pelo nas Alegria tura da 8a. Região
Dia 1'.-0 sr. Dario Be- cimento, dia 10/4, de uma Faleceu em, FLorianópolis,duschi, próspero madeireiro graciosa menina, que foi ha- acndefôra em busca de me-_ E D I T A L

residente no município de tizada com o nome de MA- 1horas, a exma. senhora Ma- -Pelo presente torno puLli-
Presidente Getúlio; o sr. Da- RIA ELISA.BETH. Tia Seára Alegria, esposa do co que o Snr. A ('GUSTO Dl versões
vi Vailatti, consócio da firma O do sr. Dagaberto Giin- sr, Adhe,.{;al A legria, alfa DEBORTOLI, requereu a
<Gamba, Vailattis.estabeleci- ther e esposa pelo advento iuncioruirio dos Correios e des- este Conselho, a renovação Cine Mogk
da com fábrica de

móveiS1dO galante menino IVFNS: tacado prôcer do Partieo de de seu registro como CON":;- (Bons filmes e boa projeç.

nesta cidade; a exma. sra.d. seu primogênito,dia24 último. Representação Popular em lia- TRUTOR a titulo precário Amanhã, às 3,30 e 8

Maria M. de Souza, digna Finalmente, o lar do sr. ioí, e irmã da sr, Raul Seàra. para o Município de GAS- O maior sucesso de A�
espôsa do sr. João T. de Nílton Spengler e d. Gerns- Pertencente às duas tradi- PAR-SLa.Catarina--de acôr- nio Vilar, na grande proa

Souza e progenitora do jovem ni'de, pelo nascimento de um cioncis [amilias 'ilajaienses do com o parágrafo único ção sacra

Hilário, prestimoso auxiliar robusto garoto, p .imogênito Scárae SiLva, dona làzinha - do artigo 5° do decreto N° RAIARA. SA1VTA

dêste jornal. do casal, ocorrido dia ti assim a iroioram os parentes e 23.5C9, de 11 de dezembro Duelos mortais entre

Dia 2-0 sr. Reinaldo Dem- do fluente.
amiqos=era projessora de canto de 1933.

rivais da côrte.

mer, hábil motorista, resi-
otjeõnico no Ginásio Itajaí e Ficam, pois, convidados Preço: Cr$ 6,00

dente nesta cidade; o nosso \ 'V IAJANTES prolessora particular de cioli- os profissionais interessado. Préxinui semana:

conterrâneo, sr. Francisco t,)teve entre nó,) em dtas dee- no e cítara. Deixa várias com- já registrados neste Conselho LOUI�.A l'J� 18 QFILATE
Schmitt, residente em São ta eemana o eJtimado conierra- posições, enlre as quais so- a se pronunciarem a J espeito e lia OD10 NltSCE �

Paulo.
neo JI'. 'DaLderl'lar EcdlfJchi, bressaem a vaLsa Céu Cata- para o que lhes é concedido A 11lnR

Dia L1:-0 o sr. José Perei- ativo e rzeLoJo [ieca] da ra-' rinense, premiada no Rio e o prazo de 30 dias,a contar Breve: 11 CAM.(NIfO
ra Passos. residente nesta eeuda no lonqtnquc: municlplo de gravada em aprecuulo disco, e da puplicaçâo do I resei.te PECADO
cidade. Xüpecó.

.

a môslca d) hino ojiciol do edital.
. Cine São

Dia 5----0 sr. Silvio Sch- �o 111arrzinh�, que é 11OJrJO Ginásio Itajaí.
,

Porto Alegre, 10 de abril ....A.
; �. (,.._

mitt, competente e dedicado an iao deede a mfância e que A seu desolado esposo, à de 1954 ' HOJe, as 8 '�s ', \alen,cw
guarda livros, Ó sr. . Pedro agora, foi iudicado ao eleitora- sua inconsouuel mãe e a lodos Eng. Felicio Lemieszel: ra o n�/lo horan,o!!
Krauss.industrial em Tijucas, do da "elaíela comuna papa re- os seus parentes, as condolên- Presidente interino ?on�tn�a r �_ s,ene de gra,

Dia 6-A srta. Maria Krauss, preeeniá-la na - .:Á.JJembLéia ee· cios de VOZ DE GASPAR. deu apr eSdl,ll!(Oe.� da Warner
ornamento da sociedade gas- alolatiia do Edtado, OJ ucioô

CIú1\lJE QLE _MATA
parense e filha dileta do in- elrcero« por que vença a árdua M§i*& g -

Ruth Roman, Richard Toa
dustriali�ta sr. José Krauss. e nobre Liça del'llocrática.

-.---- Sr. Eugenio Rossi e Zachary Scott são os pl'in
---00

Assumiu, a 4 do corrente, cipais protagonistas deste dl'G
A data de ontem assinalou Acha-se novamente nesta ALFAIATARIA

a chefia técnica da "Gráfú:a, ma de amor e aventuras, qlll

o aniversário natalíoio do cidade, hospedado na residên- UASPARENSE São Pedro», empresa que irn-I o cine S. Pedro. se orgul/lu
sr P d 1 sé Z· m

.

d 'C l B F' t :.. de
prime TrOZ D.E. GASPA}-=» I de apresentar hoje aos sem

.. e ro .io � immer ann, CLa 'o sr, ar cs . on es.
o o

� I

vereador à 'Câmara Munici- gerente dêsle jornal, o reemo. Fernando: Duchêne
desde o seu apareeimenio, o numerosos ireqiieniodoree.

pal de Blllmenav, onde de- Cenego Tomaz Fontes, diretor (A mais antiga da cidade) reputado prof;J8sional Sr. Eu- Censura: filé 14 anos

senvolve proficuo eindescon- da Revista de Cultura e ex- Confecção caprichada de gênio Rossi.-
.
Preço: Cr$ 6,00.

tinuado trabalho em prol dos deputado federal por Santa Ternos sob medida
Vindo de Itajaí, onde era Próximo sábado:

interesses da coletividade (edarina. '

Preços
.

convidativos
wn dús principais sócios da ESCRA.vA DA COBIÇA,

blumenauense. O aniver5'a- S. l'evma. talvez se demOre Rua Gasparinho, sln.o '!:Gl'ójica Unida Ltda.", o S/'. com Denms f}lo/'gan e Peltrl-

riante é, outrossim, alto fun;ol até o fim de maio, apl'ovei- GASPAR _- S. C. Rossi pretende fixar-se em cia Neal.
.

�"

cionário da concr:ituada e im- lando a l'eol'gani..""al' 08 servi-
nos,�a cidade. Dia 22-5: EX1 TO pt,

portantefirma «Cja�Jel1sel1», ços da «Gráfica São Pedro«»,
O distinto l'ecenvindo, que -GAZ, com Kil'k DougLas!

de Itoupava Central. de sua propriedooe. Partido Democruta já àuxiLiou este jornal em DCl'is 1)ay.outras oportunidades, estáCristão hospedado no Holel Santo An
tônio.
VOZ DE GASPAR apresenla-lhe efLLsÍlos cumprimentos.

Fazem anos:

Hoje-O sr. Vítor Guilhp,rme
Rosa, proprietário da grandefábrica de conservas «São
Judas Tadeu», desta cidade.
Graças ao seu' cavalheirismo
e e�pírito de solidariedade,ri sfruta o sr. Rosa, com tô
ri cl a .razãü� de sólidas re1a
ç,')es de amizade, de'i"cndo,pois, ser muito cumprimentado pelo signIficativo acon
tecimento.
Dia 10- O jovem Artur

Krí'luss, filno do sr. José
hrauss.
'VOZ DE GASPAR, COm

EatiRfa:Ção, deseja venturas a
tojos os aniversaIiantcs.

i -� IMPUREZAS DO SJ.NGUE?

fI: UIXIK DE H36Uf18��� AUX. TRAT,. SíFILIS

A vitoriosa agrerrÚaçâo po·lítica que marcha sob a segu
ra direç,ão do lVlonsenhor Ar
ruda Câmara continua progredindo auspiciosamente. Em
quaSi todos os municípiosde Santa Catarina já foram
fundados Diretórios, os quaistêm congregado e-Iementosdos mais _çonceituados nas
respectivas localidades. ;Brevemente 'chegará a vez dE"
Gaspar, pb�s ainda êste mr ss'erá �nstaiadó o seu Diretória l\Iunicipal. No próxinionúmero dês te jornal publi
caremos o respectivo edit<'l.1.É delegado do Partido De-·
mucrata Cristão neste mu
nicipio de Gaspar, devida
mente credencúulo, o dr. He-tio Bal;bosa Fontes. .

ENFERMO
Acha-se há dias guardando o lei to, in ternado em

quarto particular do hospitalSanta Isabel,' de Blumenau,
o nosso venerando conter
râneo Sr. Frarlcisco Pamplo
na, cujo estado inspira sé
rios cuidados.
Visitando-o VOZ DE GAS

PAR deseja-lhe breve e to
tal res tabelecimen to.

/vASCllYIEN1;:O
� ,,',:. -

Três lares gaspa-remes es
tão engalanados: ".

Dr. Cláudio
Bedusc11i

Cirurgião-Dentista
Trabalho Esmerado e 'Garan

tido
Preços Módicos

Consultório:
Rua CeI. Aristilianú Ramos

Prefeituia Municipal de GasparEDITALIMPOSTo' DE LrCENÇA--Renovação anual dos estabelecimentos comerciais e indl_lsiriais--ano inteiro.De ordem do snr. Prefeito, torno público que. nomês de maio andante' arrecada-se, na
-

Tesouraria dest.SPrefeitura, o imposto acima mencionado, correspondeJlteao corrente exercício. '

Os contribuintes que não satisfizerem seus pagamentos no mês acima pode�ão ainda fazê-lo n08 meses, dej>lnho e julho com a multa de 10 e 20%, respectl\'!�-mente, sôbre o líquido. I

Terminados 08 prazos em \referência, serão extra'ídas:tS certidões de dívida para a devida cobra1nça executivaPrefeitura Wlunicipal de Gaspar, em 3 de luaio de 1954.
José A lberici-Tesoureiro.. ".,;,' "',

',.. -
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