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FATOS E COMENTA'RIOS

E' a Estrada de Ferro Santa·Catarina a inirni-
..

,ga nu'mero um" d'e �as·pa.r .. queallossápl�etensãoerai-
nexequiveI. Quasi se zangou la não poderíamos, é c1 ..

Não convenceu, porém. Veio esperar nenhum benefiéí
Falávamos, mima das úl-] um viaduto; porém, ao in- ta' dita rua, isto é,-respei- confirmare-« isto sim - o E ê melhor assim. Pelo mo

timas edições, sôbre os in- vês de Q fazerem em ângulo ta o o �linhamento da' via que já era do conhecimentc nos assiste-nos o direito de
calculáveis prejuízos que a reto àquela rua, fizeram-no pú lica municipal: Entre- dos gasparenses, ou seja, detestá-la com tôda as nos-

Es�rada de Ferro Santa Ca oblíquo, mais parecendo ta to, por razões de' ordem que a Estrada de Ferro San. sas forças.
t�rma, em �terna constru- um aleijão que uma obra de eCO{lômica, provàvelmente,
çao, causou. a nossa cidade engenharia. construiram a obra fora do

Q P de. S' 1Cumpre hoje a�ontar ou- Ao fundo da rua São Pe- traçado da aludida rua, que ueremos O osto e ' aúa e
tros aspetos nOCIVOS dessa dro, quasi no centro da ci- teve de descrever urna cur-r Grande e meritório servi'l do-se mesmo do seu térrni
incrível Estrada de Ferro dade, foi ainda peior, pois, va r-sra servir-se do viadu- ço presta aos desajudpdos no. E até a presente dat a,
'A certa altura, corta e- sendo também necessário to. A par dessa aberração, a da sorte, o Posto de Pueri- ao que sabemos, apesar de o

la a rua Leopoldo Schramm um viaduto, deveriam cons tal r'obra de arte" prima pe cultura de Gaspar, mantido sr, Prefeito ter entregue a
na Colonínha. Alí, não hou- truí-lo, ev:identemente, no la escassez de largura e al- pela Legião Brasileira de quem de direito, em FIOl'i
ve remédio senão construir ponto em que a Estrada cor- tura, de maneira que, futu- Assistência. -São talvez cen- anópolis, a planta e o' orca-

ramente, quando aumentar tenas de pobres mulheres e mente, solicitados, do prédi o
"Apêlo da Câmara 'ao . Governador o trânsito 110 local, a passa- crianças que nele encontram

I

para a referida repartição
Ao, sr. governador Irineu I da ,construção do Pos�o de gem há-de tornar-se das recursos .para atender as nenhuma providência foi to

Bornhausen a Camara dos Saude local, tanto mais ha- mais precárias. suas necessidades mais ime mada para o início das 0-

Vereadores, em data de 24 vendo sido incluida no or- Assim, nessa fatídica suo diatas. Mas, como indica c bras. Pois, se não o fÔl'1:1"Ll
de julho de 1953, dirigiu o çamento do corrente exerci- cessão de arbitrariedades nome, destina-se a críanças] rante ê�t� ano; a verba .0:'
seguinte telegrama:

-

cia a respetiva verba, sendo, que são um atestado fIa� (e as socorre desde a ges� çamentáría cal em eXel'CIClO

outrossim, indispensável grante do desprêso que nOB taçâo) ; portanto, em que pé findo e, consequentemente,
"Atendendo indicacão a- melho .1' a assistência à in votam os desponsáveis pela se o seu grande valor, não Gaspar puderá ficar sem o

provada por esta câmara fância desamparada dêste interminável _Est�ada� .. ?�!pode ·satisfazer inteiramen· seu Posto. Istoseria, 110 1
'

em sessão extraordinária município. Respeitosas san- Ferro f6a a Catarlna,. vali te. Grande parte da nossa riimo, grlt:mte injustiç,
desta 'data, peço vênia para dações. Afonso Hostins, Pre ..... dade e Gaspar sorven- população pobre (homens e que o Estado arrecad
encarecer a v. excia. a ne- sidents em exer 'cio, da do, gota úi gota, a taça a- mulheres) vê-se ainda; 110 anualmente, mais
eessídade de providenciar Cãma Municip, � Gas- marga da humilhação'. terreno, da saúde, em total lhões decruzeiro
urgente o início das obras '. Dês que tínhamos sabido desamparo por parte do gora, em retrib çao, rada
11J1II11II1Il1I�lIll1l11t1l11l1!�lIIl1l1l11ll11lUtltl�IIII1I1I1I1I11I1I1I11I1I1I1"'''''''ilfnLUutn. ser vítima dócil (para nos- poder público estadual. .

nesta e nas anteri c
Sociedade São VIcente de Paulo ' 'so desdouro) de prepotência Eis porque, certamente, c -ores aeministrações. Mesmc
Es'ta Sociedade to'

.

,

_

. �. I tamanha, bem poderiam, e111 'governador Bornhausen COD um modesto-auxílio, para a
I na pu Cla.

d
-

íb
._.

d � . , .

blicos os nomes abaí: d P de-se. noi
mo esta retri uiçao, trazer signara, no orçamento o construcão do edifício cLt

Pessoas que se dl'zem1XO, de b
e e-se� PtOIS, a ql!em sOlll- os trens a Gaspar, enquanto corrente exercício, a verba Prefeitura, foi negado ..

,

' gran e er, porven ura, que- qua -
_

f' luido o 1 d 150 000·
.

" ...

.

mente necessitadas qu ,." d ,nao osse cone UI o o trecho e . cruzerros pata a Adernais o g·OVr.·I·lJO atu-e ie, quer as pessoas em apreço ,

I
.,

N t id tr
-

d Posto d S ,�

por isso, foram provisória-I não é tão pobre que precise
ate

i
tajaí. es e

�sen�I o, (� <:ons ruçao . � .
os o oe a� I al fez-se maio:' devedor eles

mente inscritas, dependen- de socorro, a fineza de infor ano f�ass�do a Câmara d.�;:; ud:, desta �l?ade,.tú que
. �:- ta terra em virtude da am

do a inscrição definitiva, mar a presidência da Socie- Verê�do:res e o chefe do E-. fala �mA:eneno ja adqU1�l- pla vitória eleitoral que a-'

como beneficiárias da Socie dade, visto como o número xe<:utlvo, gaspa1rense cons�. dOI' hEa cteldca de 5 al1So� (J')' qui colheu. Quer agora, por-d d d fi
._ ,1 d b

'

d guíram mterpe ar, no recm pe o s a 0, na rua ao 0- ... l'?
'

a e, a con lrmaçao uo e po res e gran e e os re- "

d: Le
.

l' 'd' • t
"

.

d 'S- P 1 A- ventura,. esquece·· a ....

seu real estado de indigên- cursos a distribuir muitô to o gIS atIvo, o ue 01' s:' e�quma a .ao au o., Gaspar n:10 ê exigei1te'
,il�lIItllm!lIIl11l1l11l1l11l11l11ll11l11l11l1!ml pequenos, de maneira que.

da E.st:ada. �as, qual ! S. te ai, tudo· mUlto bem. A� pede do Estado o l;...ínim�JaIme BeduschI entre aquêles, só os mais s. fOI lrredutIvel.
. Ge.:tIcu- ��nte� :t?e ° ;no de .195;) que ô seu progresso ieclam�

E' com a m_áxima satisfa. pobres podem ser atendi.:. lou e;argumentou apaumna Ja vaI a lanta o aproXlman
e a q�e tem incontestitvel

d U1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIHllnllllllllllll \Wt-l4il1lililllllll ' .

ção que informamos ter o os.

S C" R A -L'VORADA
direito. Outros municipios

nosso particular e leal ami Outrossim; conmnica a
••• _�,' têm sido e vêm sendo allui-

go sr. Jaime Beduschi, fun Sociedade São Vicente dé EDITAL Nos termos do art. 26 dos nhoados fartamente. Gas-
cionário do Banco do Brasil Paulo que outras pessoas De ordem do sr: Presiden Estatutos, a assembléia fun par, porém, ,há-de ser, in-
em Blumena.u, sido nomea- que ainda queiram inscre-

tê, con"v,') \)S 131' 'I, �(·d.:ios pa- cionará na hora marcada, felizmente, o eterno eSfIUD
do para exercer as elevadà'j ver-se, devem dirigi!,-se à

ra a a.3�embjf!l� geral l'X. se 'presentes, no mmmlO, cido.

funções de .Fiscal da Cartei r,;dação dêste jornal até o traol'din lria, que S(� reah- 1/3 (um têrço) dos sócim�, Não, desejamos, todavia
1'a d.e Crédito Agrícola e 1:1 dIa,14 d? .c?rrente, quando zará' em a Dite de 17 o ou meia hora após com qual ser demasiado pessimistap.,
dustrial, daquêle' Banco: sera de�mltI.v�mente. enée�. ,corrente, segunda-feira quer número destes. preferindo conservaI' aimia,
com jurisdição em todo o vá-. ra�a a m.scrI.çao. �ara a prI- lãs � horas, no C i n e NOTA: Em face da rele a esperança de que a� obl'l.-1.'i\
le elo Itajaí.

-

melra dIstnbUlçao de va..

União, com a seg:uinte 01'- vância da matéria progl'a- do Posto sejam, atacaclae
Ao estimado conterrâneo 1es.

, dem do dia: ' mada, a Diretoria solicita antes de findar Q o ano em

pela distinção que vem d'� 1 i- Carlos. �a Silva, vul- I -- Eleição para cargos encarecidamente o compare- curso. Mas partilhamos da';l
ser alvo, e que representa, go Carlos �mlha:l�; 2 � A-

vagos da dü'etoria; cimento de todos, confiando das apreensões ela colcwla

certamente, o justo prêmio mara �a Sllva.(vlUva) '.u _, II - Discussão da situa- na indispensável colabora- Câmara dos Vel"eadol'e,'), cu
Pelas suas qualidades �e FranClSC? Lmz, .

da SIlva, ção financeir�, .la Socieda:- ção dos consócios para a 8'0 jo telegrama ao chefe d:) E
moco digno e trabadhador vulgo ChICO EmIlIano; 4 -, de; lução dos problemas que en- xecutivo Catarincl1se ('1ue'
VOZ DE GASPAR envia e- José Andrade; 5 - Ana III - Assunto' atinellt-� frenta a Sociedade. publicamos noutro lncal) é

fusivos cumprimentos, e, n')
, Flôr; 6 -

.

Apolônia Rei: às ob:t;as de eonstrução da Gaspal', 7 .de agôsto de um op tuno br:ado' de 8Lw-

desempenho das novas e Ar l:ert; 7 - Isldra Flores (�l sede;' 1953. ma ante a injustificável di8
duas funções, deseja-lhe W. uva); 8 - Laura MedeI- IV - Outros assuntos ele Norberto Schosslancl J5licência do govêI'no esta-

da felicidade. ,(Conto no próximo núm.), interesse social. Secretário, dual.
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Cantinho Feminino
Organizado por EDITH

"VO,Z,
.

D'E GASPAR �IIIIIUllI!tlJllilllllllllmlll�llllmJJHIIIIIIIIIIIIIIII�I!nlllllll!111111�1�111111111111'1I11'�
A

_ E'
. Cafe ' e

. Bar União e
Semomârio . Ê .

.

-:
_ _ _ _ 5 �

Correspondência C. p� 11.09 ª Chocolates, Doces, Sorvetes, etc. ª
Número avulso: Cr$ 1,00 E ., "

..

,. .-
- _. - - E

Assinatura anual Cr$ 5000 SE Bebidas nacionais e estrangeiras ª
Anúncios por preçoe � ª

.

- - - - ª
combinar. . � _

Ponto de Onibus ::

; ATENnE COM SOLICITUDE 5
A d'ireçfio 'não assume res- § Higiene absoluta §
ponsabilidade pelos concei- S O ponto elegante da cidade ª
tos emitidos e-in artigos as-:: Rua CeI. Aristiliano Ramos - GASPAR ª
einaâos ou sob pseudônimo. :: .mlmUlllllllllllllllm�lIl1l11mlllllllllllllllllnIlUllllllllllillllllllllllllmlllllllll.:;
'iginais, mesmo não pu- IIIlmilll!1I11ll1l1l1ll1ll1llH1ll11ll1l1l1l1ll11lt1l1l1ll1ll 111111111111111111111111111111 1111111

dos, não serão' de-
-

volvid Banco Indústria' e Comércio
",mllllllllllllllllllllllllllllll IH

.

INISTERIQ de Santa Catarina S. A.
;:I1\. GUERRA.

-- Matriz: ITAJAf-

5.a R. M. e 5.a D. 1.
Q. G.._ 8. M. 15 '

Of. Circular n. 692-8M i5
I Curitiba, 6 de Junho 53 Capital. .. ... •.. ., � .

Do Chefe do SMI5 Fundo dê reserva ...
:

."..
Ao Snr. Presidente da

JAM de GASPAR - S.C.
.

Total do não exigível ....
, Assunto: EPóca Comple .

I

mental' de Apresentação Total dos depósitos em 3014153 Cr$ 722:017.254,00
de Convocados da classe de

.
I

1934 (Alteração. cornuni- AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO
ca). .

ESTADO DE SANTA CATARINA. NO RIO
I -. Com referencia aDE JANEIRO E CURITIBA

Circular n.o 578-SMI5, de
29 MAIO p. passado, deste
Serviço, comunico-vos que,
conforme Portaria n.o 278,
do corrente ano, do Exmo.
Sn1'. Ministro, ficam alte
radas as datas de apresen
tação dos convocados re-

'ratários da época geral,
=m

.

como os já inspeciona
dOS \ saúde, residentes
nesse ...k. 'nícípío e perten-

, centes á c} 'sse de 1934, cu
ja apres �ção estava
marcada ara periodo de
20 a 30 de agosto .de 1 p

ficando a referida apresen
'tação transferida para 20
a 30 de Setembro

.

tambem
do correute ano, nos mes- flUllllltlllllllllllllJlIIllIIuum '1111111111111111111111111111111111111111111ummwUlLlfulll ,

mos locais para -os quais . .. __ ._._. _

estavam destinados tanto ALOIS T. SCHMTIZ
pela Circular acima referi': Venda e Consertos de Rádios
da (11.0 . 578-SMI5), bem _

como pelas relações Modê- '

10 9..
2 � Saudações.
Moyses Porfirio SQ;m,
paio.
Ten. Gel. Chefe do S1tf-E

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo-
, Ajude a construir o pré- GASPAR I

.

STA. CATARINA
I

1· d S
..

d d
- : fUlllllllllnnJIIIIIIIIIIIIII�lIIl1l11l11l11l11ll1mlllllllllllllllllllllllllllll.mllllllll.HI,mJIf(10 a OCle a e Alvorada: .

_ .. ,-' �',,���l

GASPAR�NSE !

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
Endereço Telegráfico: "INCO"

o-s 50.000.000,00
o-s 35.000.000,00 .:

Cr$ 85.000. OOÓ,OO"

Taxas de Depósitos
Depósitos à vista .

Depósitos Limitados
Limite de Cr$ 500.000,00 .. , .

Limite de Cr$ 200.000�00 .

Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 .

(Retiradas livres)
Depósitos a prazo fixo ,

Prazo'mínimo de (;.meses .

P
,..

d 19razo mllllmo e � meses ..
-

.

Depósitos de aviso prévio
. Aviso de 60 dias . . . . . � : ..
Aviso de 90 dias ... -. ;

-

....

Aviso de 120 dias . ��.. . . . . . . . . . . . . .
.

2%

4%
4,1/2%

5%

401;0
4,1/2%
5%

CADA SEMANA UM

I
detalhe do seu vestu:;'rio.

CONSELHO Não falo de elegância,
Como cozinhar um ovo mas sómente do estilo.

com a· casca rachada A segunda indispensável
Toma-se Um pedacinho de qualidade é a de ser mulher

algodão e embebe-se com vi sempre. Detesto os tipos ex

nagre. Passa-se o algodão 'cessivamente desenvoltos e

por todo o,ovo e põe-se a co agressivos.
.

zinhar, na água a ferver Minha opinião é que mes

tendo-se o cuidado de nã: mo a mulher que trabalha
deixar bater no fundo dI! pode e deve manter a pró-

,

panela. .
pria feminilidade.'Para
mm esta é a verdadeira re

! UMA RECEITA PARA ceita para a beleza femini
VOCÊ na.

1�.;��t
- CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL-

.

'.,

,Abya utnq, conta no "INCO" e pague com cheque

Beijinhos de cõco .' r;_., ,,'1,,"' I''''�-f''''''''''";< -"") í 'S�;K�
Ingredientes : ALAN LADD

1 prato (fundo) de açú PARA ser bela a mulher
Cal' � deve ter personalidade.

1 copo de leite Nada mais insuportável do
1 'coco (ralado) que uma mulher que só sa-

5 gemas batidas be imitar. A esta prefiro a

Açúcar cristalizado mulher de péssimo gênio,
Cravos para enfeite que ainda amando não se

Mistura-se o açúcar com ( modifica.
leite e leva-se ao fogo para Agrada-me a mulher que

sabe viver, que é capaz de
resolver um problema ban
cário e sabe bater um pre
go sem romper a parede,
que sabe Sy1' be-la, mas se

não o é não se importa.
Agrada-me que tenha be

las mãos, um pouco grandes,
e que saiba movê-las sem

agitá-las so o nariz de

quem a escuta. Prefiro a

voz quente, profunda, mes

mo um pouco rouca.

apurar.
Quando ficar em ponto

de mingau ralo, junta-se o

côco e vai-se adicionando
aos poucos as gemas, mexen
do-se sempre. Quando des

pegar do fundo da panela
está no p-onto. Retira-se do
fogo e espera-se que esfrie

fogo e espera-se que _esÍlrJ.€.
Fazem-se bolinhas enro

lando-se em açúcar cristali
Q_�-:', Enfeita-se cada boli
nha com um cravo.

CALMA

Acaba de receber Motores a gasolina para
fornecimento de Iuz

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEFUNKEN"

Bícieletas da Conceituada Marca "Goerícke" (alemã)
Preços desde Cr$ 2.300,QO

O QUE. ELES PENSJ._ � ANDO se· impaeien-
-, DAS MULHERES tar, conte de um a dez.

(Continuação da semana Quando se irritar, conte
anterior) de um a vinte.

GREGORY PECK
.

Quando se encolerizar,
O ROSTO da mulher não conte de um a cem

tem para mim 'nenhuma im Se não conseguir domi ..

portância porque são pou- nar-se, considere-se doente

. quíssimas as mulheres be ou fraco;
las, no sentido clássico da Não prossiga na eonten

palavra. Além disso, aque da, porque será vencido ou

las que possuem êsse dom será um vencedor que se en

são geralmente levadas a vergonhará da vitória.
considerar inútil o desenvol CALMA e presença de es

,.

vimento da inteligência e pírito - eis duas armas va

do espírito. liosíssimas para os momen-

Duas são as qualidades tos difíceis. ,

que tornam atraente uma Quando a maioria .se e-
.

mulher; saber vestir-se de xalta - acalme-se.
-

modo irrepreensível é a pri- Quando todos gritam
meira. Acho que a mulher cale-se ou fale baixo.

deve ser perfeita em cada . R:Kehl .

Farmácia Santa Cruz

CA'S'A"'''J'O[''i'o'''''sc'R'R'AMM
A MAIOR:BJ MAIS -COMPLETA DA CIDADE

Acaba de receber fltarde e cariada sortimento de roupas e tecidos de inveJ'1U)
mn geral '

AS ULTIMAS NOVIDADES DA CONSAGRADA MARCA DE CHAPE'US
"RAMENZONI"

'

(U'n ico Revendedor Nesta Pra ça )
Computo Sortimento De Material Esportivo.

.

-

(BOLSAS, CHUT�,F�AS, MEIAS ETC.)
Empregue bem o seu dí. heíro, cCl:Q1pr'and8, na CASA JULIO SCHEAMM, A Lí-

,

de}.' do :Comércio Gasnarense
_Iun IH li II I!'!! IIIIII!! IIIII! fi li '!li II!! timannnmn 111111 1111111111 11111111111111111111111111n 1111111111 II L\�l.IIUIIIIU 111I111I!1I111! 1111111111

,.

(Fundada ,em 1926)

Farmacêutico � ANFILóQUIO NUNES PIRES
Grande variedade de reméd ios e drogas -_ Avía Re
- ceitas com prontidão e cuidado -

Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar

i 11I1n 1111111111 111111111111111111 II II! 1111111111111111I111111111111111111 i 11111111111111111111 fi I! I":

ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.

SCH1VfITZ - AS MEI�HORE3 MARCAS E OS
MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇõES

I I
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o Carlos Renaux no clássico de
,

'

"v.L:;que = Um empate seria o resultado mais
! e � d

..

I tel
esteve numa tarde de gala da partida; cujo resultado

� �V �
�

OS'nsac10na co. eJo �af�af�:u�����;iaO :;:e6o ���. ����:':ú l::�����S,,:�;
Renaux. A renda foi consí- solidando ainda mais a '�d-

O encontro entre os 1'8- ço da pelota, Este, porém, I não
soube tirar proveito d

'

I d
'

d
_ el"av.e, ten.' o passado pe- "tuaçâo privilegiada do, ,C.-.

nomac os esquadrões do C. não conseguiu desviar a J de excelentes situações quo b Ih
'

A, Carlos l�emlUx x C, E. trajetória do couro que foi I se lhe apr sentaram para
Ias 1 eterías do estádio A. Carlos Renaux, que ag·

J' 1
.

1
Consul Carlos Renaux a ra ter aua._��g·Ul'ado

Paysandu, pe o campeuna- amn aar-se no fundo das nervosismo e completamen bela soma d C $ 23 r.:09 00 bí
to oficial d� L. 11. [{'" rea- redes, Não eram ainda de- marcar. Dominados pelo O

. .

W'l
e rS:I .0 , • l-campeonato da L.B.F.

I' d ;;J" '(' '

]t' • b -t d""
JUIZ ,1 SQn 1 va condu- A partida entre O" as')'

iza o UI rmngo uuuno na a el ura a contagem, te atabalhoados os avan-
"

lei té
,.

i:) spi:

vizinha :;id�-�íle clp BI'Uí:'qUêj corridos dois minutos da t .
.

d
'

, d di
'
ZlU a pe eja a ? eid: térmí

rantes não 'chegou ao 'seu

atraiu pa a si as atenções quando o mesmo jogador
es paisan uanos esper �- no s�:n,o menor mei ente, o �im, y.0l'que o juiz não te\�e

do publico esportivo do do Atlético desferiu certei- çaram todas a� oportun�-, que ja e o bastante para re- autondade para fazer VH

Vale di) Itajaí, reunindo 1'0 arremêsso que venceu a d�des para. vencer a pel'�- comendar o seu bom traba- ler as suas decisões. Vencia

na pl'açr,. de esportes 'elo al- vigilancia de Tiao. Nesta cl"a de Mosímann que, dI- l�o, levando-se �m COD? .a o. C.R. �:naux por 3 .a 1

VÍ-verdr:. brusq1Je��e U�1<.l �ltura �o prélio t0-ha-se ai
ga-se a bem da verdade; transcendental importância quan?o ja eram decorl'l�ps

das maiores assístencias impressao de que o Paysan
15 minutos da segunda f�se

dos últimos tempos. dú não escaparia de um

A
' _ ,�essa alt,:ra do �atch o ar-

Sob às ordens do sr. rev�s contunde!l!e,
.
tama,'- t e n c a o bIt,ro puniu o .trIColor CO!TI

Wilso'1 SHvn, (1::< doi- ema- nha era a pressao dos tri- '
,

• u�a p�na máxima que nao

dros adentraram a I..'ul;cha colores sobre o reduto fi-
"

'.. fOI aceita pelo atleta Ader-

com as seguintes forma- nal dos "milionários". En- A t
-

bal. O imponente "capitão"

ções. C. RENA (IX - Mo- tretanto os rapazes do Pay e ' n' c' a O'·
do qua?r? insUl�giu-se con:

simann, Afo�1S0 e Ivo: Te- sandú se-defendiam como -. • •
tra � tímido apíttador e fOI

zoura, Bolomini e Pilolo ; verdadeiros leões nara evi-
, ,. ,

convidado a deixar o campo,

Petrnskí, T'elles. Otávio tar a todo transe 'nova que
VALE A PENA IR A BLUMENAU PARA FAZER" �alendo-se do ap?io in�m.1�i

Esnel e, JoVn0. PAlSA�T- da do seu arco. Decorridos
cíonal de sua torcida, o indis

DU' _' T!;::'o, .T()1"p·e e c-. 03 primeiros 45 minutos
SUAS COMP-RAS NA SENSACIONAL VENDA D� eíplínado jogador recusou-

ehaça ; 'Mafra, Péquinha e da etapa inicial sem outra INVERNO DA
se a abandonar o gramado,

Irineu: Merico, 'V{�limal' "'l�e-raçào do placard, vol-

C B
tendo, então, o juiz mu�to 8,-

Júlh Dpt� ')����i(t e Hcinz. aram.os times a campo pa-I
.

asa uer-ger
�ert�damente, �usp�l}�Ido a

O tr�co'01.:' hru�;G.' .nse, ra o segundo período de partida, por nao díspõr de

valenr'o-sa do ;;ogo de pas- luta. <,
força e garantia, para execu

ses 1():::r:J] 8T'11"?ofundidad= Coube,' desta' vez, aos :
" t,ara punição ao "erack' 1'f>

desde o i�:ieb pôs em cheque comandados de Wili.nrar ONDE O B. RATO E' UM FATO E SEMPRE

I belde:,
Aguai'demos o Pl:O-

a drfesa co�1tral'ia, fazendo pressionarem com insisten H S U rIMAS NOVI DADES.
nunClamento da Junta D

pel'i!{ar CO:1stantemente a cia cont o redu final . ,ciplinar Desportiva 'a

m8ta pais::rDduana. Aos 10 do trico Já no timei- Rua 15 de Novembro; 505 - BLUMENAU J
vel'mos qual a atit

miI!lltos,' Orjxü, aprovei- 1'0 mb;, Merico perdeu

I
mesma co mrelaçã� ero

ton .. ':;(l rle U'TIfl fal]-!a rl:1. re- uma grande oportunidade Telegrama: "BIRGUER" - Fone 1-5-3-4 ' _me (" ':wJ acontecimento.

���:���'��l� ��;-�::��eC(m;i�r:�. ��r:o���:;u�� ace�::�end:'NOT I(' IAR I�O EVp'.RESS'Otamente livre e arrematar esquerda, que l\tIosimann
'

<

,

'

- I\. '

'

Cl)fYj vio1pncia, quando o salvou milagrosamente.
,Q'1)1pirf) Ti;:;/) vrin':lO encaJ� Patrocínio, que se con�-

1'"''!I'''�I'HI'!'ml!!m!!llmm''''''' tituiu no melhor atacante

�'LAUDIO BEDUSCHT dos aIvi-verdes, por duas

Cirurgião Dentlsta vezes arremessou com incrí�

Trabalho ES'i'nera,do e Ga- vel violencia, proporcion::n
rantido do a Mosim�nn oportuni-

Preços Módicos dade para realizar duas

Consultório: ee,peüiculares defesas. Ain

Rua CeI. Arist. Rasmos da o centro avante Júlio

erativo e DireJ�D:""';a Ex€cu
lVa para uma re'J,nião ex

l'aordinár'a a ter logar na

GaE3par, 7 de Agôsto
19[;3.

� Pedro Vieú'a
Presidente

-Tambem em JoÍnvile
- A diretoria do Tupí es defrontar-se-ão, amanhá, os

- As negociações entre tá empenh.ada em providel1� acerrimos rivais de todos 08

'I'upí e Canoin as E.C., pa- Ciar a construção de uma ca tempos: Caxias e :América,
ra a realização de duas par- sa de madeira no estádio: pelo campeo11.ato da L.J.D,

tidas amistosas, ficararl "índio", com o fim de man- Para dirigir esse coloss:-ll

desfeitas "em virtude do cIu ter alí um zelador" a� �al el'lco�tro, os presidenttes
be "índio" ter reéusado a será confiado todo o serviço, dos dois clubes teriam so1í

proposta do rubro-anil, a de conservação e limpeza d(l citado um árbittro da Fedfl

qual lhe foi desproporcional, gramado e instalações da ração Metropolitana, Infol'

pois o grêmio do sr. Osmar nossa bela praça de espor- mações procedentes de JoiJl

Nascimento pediu Cr$. ..... teso Ainda, çom o propósito vile, nos adiantam que P'-:-

4.000,00 por um jogo nesta de conservai� aquela cu�tosa pera-se um l'ecOl'de (le bi

d� ciclade,_propondo pagar a� obra, os dirigentes do' alvi,':' lhetel'ia em jogo de campC'�

penas 6 mil por duas parti- verde mançlaram renovar � onato join ilel1se, pl'evendn-

\
das na Princeza do Planal- pintura dos portôes de e11- se uma arrecadação supel'i.
to,

'

- trada do estádio, devendo,! 01' a Cr$. 40.000,00.

- Leopoldinho, o abaliza- -:- Com a vitória do Pal- -I em breve, sel' iniciada a pin
do técnico da equipe de aE'- meil'as sôbre o Vera Cruz I türa da modesta al'quiban
pirantes do Tupí, está su.b� no último domingo, conÍple- cada.
metendo os seus pupilos a taI}do a 7.a rodada do 1.0

rigoroso
.

treinamento, com turno, a colocação dos COlh

vistas para o bi-campeonu-I conentes ao campeonato da

to da I L.B.F. Gonscio dai Liga ,Blumenauense ficol\
grande responsábilidade, !) sendo a seguinte: 1.0 logar
guapo "enttreiner" estabele - Carlos. Renaux, com O tJ.
ceu para as noites de segun p.; 2.0 - Paísanqú, com 4

das, quartas e sextas-feiras p.p.; 3.0 -, Tupí, "com 5 p.
corridas de resistência pa- _p. i 4.0 - Olímpico e Pal1nei

ra tóda a turma de reservas ras, com 6 p.p. e, na lanter
do alvi-verde, que vem cum ninha, o Vera Cruz, com �
prindo rigorosamente as di� p.p.

.

terminações do seu "guia".

_'_ Domingo próximo te

remos, em Blumenau, o ex

famoso clássico: Pa1l11eil'a�

x Olímpico, que, desta vez,
vão disputar a última colo

cação. Bem se diz que ó tem

po destroi tudo._ Quem havil1
de dizer que o "derbi" hIn

menauense seria relegado a

um plano inferior.

�llImm iII! II I!mlll!lllR!III 1111111111111111111 11111111111 i 1111111111 llil! II (111 illl!!!imilm:�
�

-

�
-

�
-

�
-

� I\1_t\RIO VANZUITA. �
::
Rua Gel. Aristiliano Ra11WS GA�?AH ::

x _

..

LOUÇAS FERRAGENS E CEREAIS ª
Secção de Atacado e Varejo

-_._-

- x-

ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR

DA APRECTAO,( AGUARDENTE
" :5 - CANAS" _

,IiHU! II! í III!! III! III! II i 1111 � i III i 111111I111 i 1111111111111 i III! Ii lI! II II Ii Ii Ii Ii 1i li! I! Iii III111 'I;;

EUNIAü DA DIRETO
,

I::I \.

Tupí
�de dê8te clube, amanhã, às
,0,3J horas, afim de trátar
r

e a",3-11ntos de ordem aclmi�
-:1istrativa.

, Clu_be Atlético
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4.a Página voz DE GASPAR

Bons fil/me/:) e boa
projeção

Amanhã - às 3,30 e 8 hrs,
Um filme gigantesco sob to
dos os aapeçtos L.
Gregory Peck, Virgínia

Mayo, Robert Beatt" e, Ja·
mes R. Justice, em
"FALCÃO DOS MARES"
Lutas ferozes pelo domí

nio dos oceanos, é
. que se

assiste em «o FALCÃO
DOS MARES". - As aven

turas do famoso capitão Ho

racio Hornblower, domina
dor dos oceanos, temido pe
los piratas e amado pelas
mulheres ! GREGORY
PECK no maior papel de
sua carreira, lutando come

bravo e amando VIRGINIA
MAYO, mais enéantadora
do que nunca ! As lutas C01l

tra o Império de Napoleâo.
- Um filme que transbor-

INDU'STRIA CERAMICA da de emoções ! ___:: "O FAL-
DE CÃO DOS MARES".

SYLVIO JOÃO" ZIM,MERMANN "

3.a-Feira às 8 horas '

Rua. Prefeito Leopoldo Sehramm sino. - Tel. nr. 11 Outro sucesso da Metro:
Caixa Postal, 32 Margaret O'BrienGASPAR - STÂ. CATARINA Em

TELHAS. FRANCEZAS, COLONIAL" PAULISTA, A MASCOTE DA CIDADF
. COLON IAL PORTUGUEZA E rrELHAS PARA" V· M t f d�

CUMIEIRA
' eja argare azen c

T .. . comédia drama e cantando ������������������ ����I·.

ijoios comuns, tijolos perfurados' de todos os tipos e : t
'

d
"

"

LA€T ICtJL
'

tijolos curvos para poços'
como gen e gran e.

.

'.

FAZ ENTREGAS NO LOCA-L DA OBRA, COM "' « ." .'
.

»
RAPIDEZ õ.a-Feira às 8 horas

'Otiina'produção inglesa,
\""7,..;' ." .' distribuída pela U ited
ao _ pagar o" seu crIme . Artista:

Por fh te particular, sou 1 raná, visando roubar-lhe o �PRENDENDO A SE"R
.

bemos t sido presos naJ veículo; só não logrando] HOMENS
.

cidade de Iguape, Estado cons_umar" o sinistro objeti- .

E a conto do seriado DEU
de São Paulo, duran da vo por verdadeiro milagre. 8A DE JOBA. \ �
tradicionais _festividades do) Adianta a notícia que os, Dia 23: O CANGACEIRO
Senhor Bom Jesus, os repe- criminosos estão sendo . re

lentes indivíduos que, .há' cambiados para Blumenau Registro Civil
cêrca "de quatromeses; aten "onde prestarão contas à Edital n.o 1.536 (de .

taram contra a vida do mo, Justiça local por outros de- 28. 7 . 53) .

torísta da praça desta cida- litos ali cometidos. Faço saber que preten-
de, José Wahldrich, atacan :muiímmilllllllllllllllllllilllllllllllllllll dem casar-se': Egídio Con- �--------------------

1 d traí
.

C· f' B d h· ceição e Maria Laurentino: ������������������IIIl!IIIIII!I���

�;���:��:te : via��:��
,

a e
. _

e US� 1 solteiros, naturais dêste E:�

L· G b
·

Iempreenderam no automó- Uma !;-ad1çao na Indôstria tado, domiciliados e resíden

�, .. 0J"a/.. a r··1e '.vel dêste ao Estado do Pa- de cate. Sempre bom e p:lr@ tes à estrada- de Brusque,
.'

.

- .

-X-, 'neste município. Êle, ope·
nmmmUlIIlIlIIUlUllllIIlIJlIlIlIIlIIllH1I Aguardente de Cana: rário, nascido em 1.0 de se-

P" I·
..

e I hir VOVô e APERITIVO tembro de '1920, filho de '"am·p onaa ce lna, Satisfaz o mai« exige'r/;te, "Manoel Lourenco da Concei .

'.'
"'

.

.
"

entendedor·'
....

ção e d. ErnesÚna da Con �
Específico da dentição Fabricante: ceíção.. 'Rua 15 de Novembro, 1100 - Blum��u
O melhor tôníéo infantil -A-UGUSTO BEDUSCHI' Ela, doméstica, nascida . Distribuidores dos afamados e distintos chapéus
A Calcehina dontém todos Rua São Paulo" _ Gaspar � em 20 de agôsto de 1923, fi- de feltro "NELSA". Acaba de receber os novos"

os elementos necessários aos Santa Catarina lha de João Laurentino e modelos do Especial, "Selecto", "Prima", "Cen-
diversos orgãos em forma d. Dealtin�' Francisca' Var- tenário e "Veludo".

.

ção das crianças. CINE. S. PEDRO OS chapéus "NELSA" são baratos porque duramga� . .._

. A Calcehina impede tôda Hoje, às 8 hs. Se .alguém souber de al- . mais.

e' qualquer infecção intesti- O eletrizante filme da gum impedimento, oponha- Anuncia e recomenda TI ovamente um grande lote de
"na1. <, Warner : o na forma da lei.' chapéus, com pequenos defeitos, que está vendendo

Uma latinha de CALCE- FUI COMUNISTA PARA Edmumdo dos Santos, OM baratíssimo. ..

.

HINA dura seis meses. O F.B.I. :.' ficial "do Registro Civil de Porexemplo : Chapéu de Cr$. 250;00, por 95,00.
Em t.ôdas as farmácias. Com Charles Lovejoy. Gaspar.

INDlTsrrRIA D�: LINHAS"

Leopoldo Schlmaz S�"' w.
-- GASpAR:'"- SANTA CATARINA

_
!NDuSiRI\ ·DE UHHf',S" LEOPOl_DO SCHM/\LZ S ,A.,

_
tU" Dl" N!:�ElJ �AM0$ SIN,' • GASPAR - STA. CATAR!:-;'A ,

Linhas para bordar _. Cerzir, Retróz â� al(]odcio _
l.inha para costura e fitilho - Marca: Ct ROULO ..

" :.-.. ' ,',,'
. . .. _. �. .

FIOS PARA t'CROCHET}t
JANE E CLE'A "

�1111 j I�,Ilm i I illllll llllIIlIllIllIllIlllllIlIlIIlUlIIlII !"Iumun 1111' 1.11111111111111111 11111111

DiveTsões
CINE MOGK ANIVERSA'RIOS rer o seu aniversário o sr.

- Dia 3 do corrente re- Herbert Wehmuth, estabele
gistrou o 1.0 aniversário da cido nesta cidade com ofiei
galante menina Doris, fi- na de artefatos de cobre,
lhinha do sr. Dario Bedus- - O sr. Tomaz CamilIi,
chi e de sua exma. espôsa d. competente e conceituado
Lory Beduschi, residentes industralista residente na

no distrito de Presidente capital do Estado e que é
Getúlio, município de Ibira- nosso particular amigo, fa-
ma. rá anos no próximo dia 11.
- Na data de ôntem com- - A 12 do corrente de-
pletaram seu primeiro ani- flui o aniversário da meni
versário as graciosas gême- na Cléia Maria, filha do sr.

as Leila e Eliane, filhinhas Pedro Zimermann, alto fun
elo sr, dr. Cláudio Beduschi. cíonário da Companhia Jen
proficiente cirurgião-den- sen, ele Itoupava Central, e

tísta nesta cidade, e de sua de sua -espôsa d. Maria Eu
digna consorte d. Leda Tau nice Zimmermann.
lois Beduschi. .

-' Tambem no dia 12 fa-
- Também no dia de ôn rá anos o interessante meni

tem festejou o seu natalício no Otávio, filhinho do sr.

o estimado jovem César Be-: farmacêutico Otávio Muel
duschi, aplicado aluno do ler, que durante muitos a

Colégio Pedro II. de Blume- nos residiu nesta cidade.
'

nau. e filho do industtríal -. O dia ,14. nróximo re-

sr. José Beduschi. gistra o natalício do nosso

- Dia 9 assinala o ani� amigo sr. Vitório Zímmer
versário do intelizente !!1l- mann, industrial residente
rôto Pedro, filho do sr: Pe- entre nós.
dro Vieira e oe sua, Vh'f.ll0-
sa espôsa d. Sara Ca1il Vi- A todos os :l",iVer8aria'l1-.
eira. tf�s VOZ DE r. Â SPAR envia
-- No dia 11 vê transcor sinceros parabens .

PEI�A SOCIEDADE
-------------

MAnCA DE GARANTI1\:

Comp .0 de Car na para pinturas em geral..
Cola. Frio par; 'ladeio.
Produtos de qualidade comprovada

FABRICANTE: Alberto Fritsche
Cx. Postal, 30 - End, Te1. - Lacticol
Rua Dr. Nereu Ramos - Gaspar

8. CATARINA
-

._

I

I DURAN'llE TQDO O MÊS DE". AGôSTO -, GRANDE E FAMOSA LIQUIDAÇÃO ANUAL D�

I Casa A CAPITAL ARTIGOS PAHA HOMENS - SENHORAS E CRLANÇAS
Rua XV" de Novembro, 415 - Blumenau.

_U4CiiEU_.,4i&L &ii!Ct,
. u." .1jP".

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




