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Ano I GASPAR -(Santa Catarina) - Sábaao, 5de Setembro de 1953 -- Num�'-lj

Contràriamente ao que se, propala, Gaspar
não é e está longe de ser centenária

E' comum ouvir-se dizer mar que a nossa cidade f I esta não se faça, acompa-_ boato, 'visto que, na verda- tr 1 do, impõe
de antigos moradores 10- mais velha que Blumenau.. nhar do menor elemento de, Gaspar é bem mais nova 'falsa idade atribui
cais, que Gaspar é um po- E se alguém ousa duvidar probatório. , ' que Blumenau, estando aín ta cidade, de vez que,
voado velhíssimo, chegandc I ficam' zangados e insistem' .

Pois, é preciso acabar da longe o dia dos seus cem dentemente, não lhe seri

alguns ao absurdo de af'ir- na sua asserção, embora definitivamente.' com êsse I anos de fundação. Por" ou- honroso contar idade avan

çada, em face das suas pe
quenas proporções e do seu

modesto desenvolvimento,
que, aliás, sevem acentuan
do apenas nos últimos anos,

Por conseguinte, o título de
......_ -'" "cidade centenária" não

lhe ficaria bem, devendo
(Rep. de Carlos Fonte«) tajaí. Para consecução des- Beduschi o interpelou SÔN. mento, já feito, a diversos recusá-lo enérgcamente, ,

Terça-feira última, dia se objetivo está faltando a. bre a grande morosidade outros. I A respeito .desta mate-
1.0 de setembro, foram con. penas a conclusão de algu- que reina no cumprimente Ainda neste particular; I tia, voltaremos com inte
eluidos os trabalhos da ra- mas obras de arte e do as- I desse mistér, o que, além o representante da Estra- ressantes notícias, que vi

mífícação da ferrovia San sentamento dos trilhos ne I de, por
si só, desagradar os da de Ferro adiantou que 3 sam a trazei: luz sôbre a

ta Catarina entre Gaspar f trecho Ilhota-Itajaí. proprietários, chega a irri- liquidação se processaria data da fundação de Gas-
Ilhota.' O acontecimentc Notícia das mais gratas tá-los, em vista do paga- até o fim do corrente ano. I par. .

touxe até aquí o Chefe "de para Gaspar é, sem dúvi-

��:�������:�riifn�ii�� ��ir!::����i�;!l��1g:! - Independênc ia ou Mar te -

I
.. ler e d03 engenheiros drs do próprio diretor da E. F,. O dia 7' de setembro, de-l das crises; o "encarecimento I :p]��sár o País que lhes ser-

Wilson R _Gon�alves, New· I Santa Catarina, já foi ini- pois.de . �manhã, não P?cl.e astronômico do custo de vi. li viu �de berço. Aliás, uma
• ton Borges, Abelardo A. de dada em dias da semana ser indiferente aos brasí- da, que ameaça matar pela uaçao,: como esta, dona de
, Freitas e João da Rocha Mel passada, devendo os traba- leiros. 'fome a milhares de brasi- I um território vastíssimo,
! lo, fez o percurso do nove lhos prosseguirem sem in-

Em que pese o quadro de- Ieiros ; o desgovêrno que 9ue tem sabido_ conservar

trecho, em litorina. O sr. terrupç o até o te mino das
solador que vem oferecendo parece campear, diante de u�tato dê ge:'açao gera-

rineu Bornhausen' desem- obras. O edifício é dotado
a nossa pobre pátria com desin�eresse, ,do comodísmc ça.o; _que abriga .-c"" � 50

barcou nesta cidade, 'de on- de linhas modernas, e obe-
essa enxurrada de imoralí- e da ll1Capa.cI?a�e dos nos- "I:h?es de. almas �1md��sde rumou para Itajaí de au decorá à planta traçada pe- d d dmi istrativas últí- sos homens públicos, - enl,! pOI impiessíonante identi

tomovel, após ter visitadc la secção técnica da Estra- marnenteml�i�rulgadaS que "que pese tudo isto, e aindaj dade de língua, religião e

vários pontos do trecho I· da.
'

..' mais na-o devemos ouedai costumes' que tem um 50-
escandahzam, e estarrecem ..,

.

'1

ij '.

'

.' ... ',' .: alhota-Itajaí, onde os traba Atendendo a atenciosc
€, por outro lado, compro- desanimados e descrentes bel�o patr 1mo1110 hISt01 :��-t

lhos prosseguem com
....rapi- convite do dr. Wilson R

vam a crise de consciência porque só os desfibrados e11 mOlal'dcOl11 VlTlltosd dat terrj,-dez. Na ocasião o ilustre-di' Gonçalves, um
'

dos direto- de carát
.

tr �.. . 1 pera e um ra en es, ue
ret d E t d d 1 d

.

t
'. e e cara er, a mais negra. con Iam razoes pala ues , M

.

Q lté 101' a s ra.a ec arou res a importante e concei- _

'

1.1 a ! aria UI erra, c e uni
. a S. Exeia. que até o fim tuada firma ETUC Ltda. Frei Caneca, de um Caxias
do ano em curso será con- que dentro em breve fará Efemérides da imprensa e de tantos-outros: que pos-
eluida a última etapa da li- entrega do trecho sob SU9 sui ríquesas naturais íncal

$:aç�� ent:; ..B2=!!!!l responsabilidade, o gerente O APO'STOLÚ culâveis, - não é, não pode
dêste jornal fez-se presente ser uma nação malograda.

V-rIA'JA'N'TES ao coquetel oferecido-pehl Em julho p.passado co- serviços. Daí, -com certeza, Não percamos, pois; a fé
. administração daquela em- memorou o seu 25.0 aníver- o esplêndido conceito que nos destinos do Brasil. Nc

,

Regressaram de su� via
presa, em .seus escritórios sário o jornal católico O A- goza, determinando constan dia que marca'mais um ano

ge,m a Port? Alegre o indus-] Na ocasio o dr. Bráulio PO)S1.'OLO, órgão da Con- te aumento da sua tiragem; da sua emancipação, com G
tríal sr. Vltor� G. R�sa el Müller, que, se achava pre- gregação Mariana N. S. do que já é a maior do Estado. evocarmos a figura viril de
sua exma. esposa d. Ester] sente, abordou um dos as- Desterro, de Florianópolis, Embora com atrazo, ali- Pedro I, elevemos preces ac

Ran�o� Rosa.
, pectos da matéria publicada e paiadino da boa imprensa ás involuntário, VOZ DE. Todo Poderoso pal'a que

Viajara o sr. Rosa a ser há a1o'un tempo ')or êstp em Santa Catarina. GASPAR, cujo sentido úl· ltle 'inspire os nossos man�
\' J' t t "Ti" b

. .� J. ,1 '

.

'IÇO aa Impor a11 e
'-

� a l'1� jornal com referência à, E Editado quizenalmente e ti:no. tan:b�m não é outro

�C'I datál'ios na SOluçã,� c�os g?t c� de Conservas
,

S. ;Tud.as F. S, Catarina, declarandc hoje sob a ori�ntação do nao a glorIa da Santa IgIe- 'ves problemas admllllstl'Un·

;,a�eu", de que ,e propr�e- que a nossa redação fôra eminente Professor Padre ja, não deixaria, pois, de vos que lhes estão afeto3\
ano e a, qual esta passand) mal informada, de vez qUE' Alvino Bertoldo B r-a u n, consignar o grato aconteci- para que:Êle nos livre do��
por senslVel aumento. ,jamais tinham os diretol'€f uma dass mais vigorósas lTI. mento para, afinal, clize;r negocistas vorazes e deso-

I VOZ. �E GASFAR sau- da Estrada cogitado de COl1S teligências da douta comu- como ora o faz - que par- nestos, que l'oubam à. naçiwda o dlstmto ca!�l. im.......;. truir um galpão de madei· l nidade. jesuítica, vem o, ticipa da sua justíssima "a- e aviltam a nacionaliçlade;�
ra como estação improvis"à- QUERIDO APO'STOLO -]legria pela soberba vitória pal'a que, enfim, o brado d.::!

3 3 2 4 da. na exata expressão cJo sem- alcançada, penhor que é, "Independência ou mOi'te)'
Foi êste o bilhete venC8- Aproveitando a presença" pre saudoso

.

e nao menm� com a graça de Deus Nosso não tenha sido em vão, máJ,
, dor do 1.0 p1�êmio (200 con- do sr. José Laux, a quem querido Padre Emílio Uuf· Senhor, de muitos outro2 ao invés, se afil'l'ne t:omo

tos) da l.a extração da Lc- está afeto o pagamento daf! fner, seu magno impulsion3 anos em prol da saCl'ossan, eX})l'essão vigol'f.:lsa de um

teria do E. S. Catarina, 5.0.- indenizações dos terl'eno� dor que a êle se dedicou ta ca.usa da reUgiª-o católi·, povo que, quel' "ivér, cônS(:l0
feira, dia 3. Saíu para Xa- desapropriados pela estra- com edificante abnegação ca. de,·se valor, no concêrto

pecá. da de Ferro, o sr. Au�ustc - ;prestando asssinalados (Continua na 4,a ,página) f (�OS pàíses livres do mundu,

....... r·

CONCLUIDO O -TRECHO FERRO-
'. .

.

VI 'RIO GASR R-ILHOTA
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':Ri�gistro Civil
EDIT.AL N.o 1541 outubro de 1934, filha dr QUAL E' O SEU GRAU DE(de 25':8�53y Adolfo João Schmitt p d

.Fa ço .saber que preten- Matilde Planca. EDUCAÇÃO �
dem casar-se: Agenor Luiz RECONHECEMOS que 7 - Compraz-se você em
Vieira e Mercedes Zeferí- EDITAL N.o 1543 uma pessoa é bem educada pregar peças a colegas, a-
no, solteiros; naturais dêste (de '26-8-53) pelos gestos, pelas atitudes, migas QU empregados, di-
Estado, domiciliados e re- Faço saber que preten- pelo comportamento que a-

. vertindo-se com a mortifica
sidentes em Belchior. Êle dem 'casar-se: Braz Juvên- dota em tal ou qual circuris ção dêles ?
pedreiro, nascido em 2 de

I

cio Amaral e Luiza de Sou- tância da vida. Partindo, 8 - Insinua-se nas filas
Janeiro de 1929, filho de za, solteiros.maturais dêste .dêste principio, apresente para ganhar os primeiros
Luiz Domingos Vieira e d. Estado, domiciliados e re- um teste muito simples, que lugares ?
Francisca Rita Vieira. Ela sidentes à estrada de Brus- lhes permitirá calcular exa- 9 - Descuidá-se de fe-
domestica, nascida em 25 que. Êle, operário," nascidc tamente o seu grau de boa char o elevador ?
de junho de 1936, filha de em 3 de abril de 1930, filhc educação. 10 - Quando vai visitar
d. 'Ernesta Zeferino, de Juvêncio ' Afonso Ama- Terão apenas de respon- alguém, demora-se indefi

. ral e d. Guilhermina Etelvi der com muita franqueza, nidamente ?
na Amaral. Ela, doméstica muita sinceridade, com um 11 - Telefona para a ca

nascida em 2·5 de agôsto de sim ou não, às trinta per- sa dos outros muito cedo,
1927, filha de João Mar- guntas que seguem: pela manhã, ou muito tar-
ques de Souza e d. Alminda de da noite? (Salvo nos ca
de Souza.

. . 1 - Quando você penetra sos de extrema urgência ).
num aposento ao mesmc 12 - Num baile, depois
tempo que uma pessoa mais de ter negado o oferecírnen
idosa, passa à frente dela? to de um cavalheiro sob pre

2 - Se você está senta- texto de que está cansada:
da no bonde, no trem ou nc precipita-se nos braços de

ônbus, recusa-se a ceder seu outro ?

lugar a uma pessoa idosa 13 - Senta-se com os joe
ou fatigada? lhos afastados?

3 - 'A mesa, serve-se vo- 14 - Se numa reunião,
cê, com muita abundância ouve formular uma opiniãc
de um prato, sem pensar que a choca, faz notar a

nos que vêm depois?
'

coisa com paixão e mesmo

4 - Mastiga de modo com violência ?

ruidoso? -,
15 - Se alguém conta

5 - Fala com a bôca uma história, você a inter-

cheia ? rompe para dizer: "Escu-
6 - Deixa um homem te, ist-o me lembra -U:a mui-

.

t to h03" l"que a comprrmen ou conser �.

var o chapéu na mão ? (Continua no próx. núm.)
Iá1�,,� .

'r

t d " "TLoro as o seu esoura EDITAL N.o 15
(Continuação da 3,a pág. ),1 como "defeza", "faze": (de 29-8-53
pessoa p'>�ent� no local, "uze", "sitar" etc. o. que tu- Faço saber que preten-
que o 5

.

do C. Renauxl do comprova a pobreza de dem casar-se: .Paulo Afon
resultou de um impedímen- eu português. 80 Spengler e Maria da Cos
to clamoroso não assinala- Se você quer mesmo

con'l'
ta, solteiros, naturais dêste

do pelo bandeirinha Victo- tinuar se enfeitando de era- Estado, domiciliados e re
iiano C. da Silva, não viu? i nista, escreva somente para sidentes em Poço Grande
Tudo isso você escondeu t o rádio e não i!1sista em ra- Êle, lavrador, nascido em 7

com o propósito de .justifi- biscar para os jornais. Não de maio de 1929, filho de
cal' a sua condenação aos I est�'ague o seu, "carta�)' Alberto Spengler e d: HiJã·
atletas do Tupí e, mais do Deixe que os seus fans o jul ria Schmitt Spengler. Ela
que isso, para encobrir as guem mais capaz do que doméstica, nascida em 5
falhas do árbitro e seus au- na realidade você é. de março de 1933, filha de
xiliares. Para mim você continua Nicolau José da Costa e d:
Agora, para rematar, sendo uma criatura de Guilhermina da Costa.

quero lhe dizer que não te- g�·ande. valor:..Não como ero-
ED ITAL N.o 1546

mo a sua pena. Você ainda l�:sta, isto na? "Mas. como (de �3i-8-53) .

não está habilitado a atacar mata-_mosqUlto, pOIS. c
Faco saber que preten-uma pessoa que sabe onde q�e seria do nosso,�rasl� s.e clero �asar-se: Simão Oeehstem ° nariz e possue cre- nao fossem �s -heroI� anom-

ler e Erna Galdino da Si1.
denciais para criticar as mos do Serviço Nacional da '

lt
.

turais dêstrM I'
.

d va, so teiros, nacoisas do esporte. a aria, a quem evemos c
E t d d

.

'1' d e ���!�������������������I' . .

1
1 S a o, omlcI la os e r·!ilEm sua presunçosa respos extermínio da terrive pra- id tA' 1 EA le• SI en .es em ,rrma_. '

ta você revelou a sua pêssí- ga. I d
.

d 14 d
ma grafia, deixando-me Até breve "seu" Tesoura avra ?r, naSCI o em. f'

.

b . fevereiro de 1925. filho de
sem saber si falava em no- e muito grato, pelo lem re-

1..."'1 d
.

O ri}' 1 d Al. ,[' re enco 'e", 1'8 er p. •
'

•

me de todos os cronistas de te: "O importante no espor- .

O h I 'El d
'

_ , . v1na eCl ser. a. ornes-
Blumenau (que, aliás, nada te nao e vencer, mas Slm. "d 12 d b"], " Q

, tlca, nRSCI a em e a rI
'têm a ver com as suas as- c?mpetlr. uase Ime. esquE' de 1932, filha de Serafimneiras), ou em seu próprio Cla que nAa se�e da L_lga, �e Galdino da .Silva e d. Maria
nome. Além da discol'dân· onde voce COpIOU, eXIste es�

R h d S;'1" .

h " d' t' S '. oe a alva.Cia IJrOnominal- mm a., se IS lCO. empre e opor-
1" b d aI. Se' a guem sou el' e .

"permitindo-nos", "seja tuna OUVll'-se essa recomen· .

d' t ha
franco", "confessa", "sai· dação, tanto mais para mim gum ;mpe ;�ef .0, opon '

ba", _ modo imperatiov; que apenas há quinze ano� _o na arma a e!.

_ "lhe', "uze", "sitar" me dedico ao espórte da' mi· Edmundo' dos Santos, O·

(sic) - devo apontar erro� nha terra. ficial do Registro Civil de

gl'aves de ortografia, aie C A C I QUE Gaspar. �"$Xlamiiiiiiiiiiiiíi!iiiiii+<ii!i•............,iiiiiiiiiiiiiji;:gg;;wQiiiiii�4iiihiiiiiiii�wiiiiii'JQiiii_iiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiil

EDITAL N.o 1544
(de 29-8-53)

Faço saber que prete
dem casar-se: Antenal' Zim
mermanll e Hylidia Martha
Prebianca, solteiros, natu
rais dêste município, domi·
ciliados e residentes em

Gasparinho. Êle, pedreiro
nascido em 25 de março dr

1930, filho de Adolfo Boni
fácio Zírnmermann e d. Ro
sa Zimmermann. Ela, do.

méstica, nascida em 19 de
[ulho de 1930, filha de Ar.,
noldo Prebianca e d. Ofília
Prebianca.

'voz DE GASPA,R
Semanário ,�' .: '

' "

CorrespondênciaC, P>,l1.0.9
Número avulso: .c;ri;·(õo,
Assinatura anual Cr$ 50,00
Anfl:ncios por preços. a,

combinar.

A direção não assume '/"8S

ponsabilidade pelos concei
tos emitidos em artigos as
S inados ou sob pseuclÔnimo.
Originais, .mesmo não pu-
blicados, não serão de- ,

volvidos:
'.

_ , VAILA
& Cia. Ltda

Caixa Postal, 39
Rua São Pedro

GASPAR-SANTA
CATARINA

FABRICA DE MóVEIS
e

ARTEFATOS DE MA.
DEIRA

AGENTES REVENDE
DORES
dos

afamados Moveis "CIMO"
e de outras procedências

EDITAL N.o 1542

(de 26-8-53)
Faço saber que preten-

'dem casar-se: João Pereira
e Maria Catarina Schmitt,
solteiros, naturais dêste Es
tado, domiciliados e residen
tes nesta cidade. �le, ope-
.rário, nascido em IOde
maio de 1933, filho de J(I.
ão Henrique Pereira e d.
Rosa Rita Pereira. Ela, do
méstíca, nascida em 21 ds

Farmácia Santa Cruz.

(Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFIEÓQUIO NUNES PIRES
Grande variedade de reméd íos. e drogas - Avía Re
- ceitas com pro ntidão 'e cuidado -

Edifício próprio - Praça .Getúlio Vargas - Gaspar

Cantinho Feminino
Organizado por EDITH

Atenc-o.,

Atencão
, .

VALE A PENA IR A BL UMENAU PARA FAZER

SUAS COMPRAS NA SEN SACIONAL VÉNDA DE

• •
•

• • •

INVERNO DA

,

rasa Buerger
ONDE o BARATO E' UM FATO E SEMPRE
HA' AS ULTIMAS NOVI DADES.

'

Rua 15.de Novembro, 505 -,.BLUMENAU
'

Telegrama: "BIRGUER" - Fone 1-5-3-4

«LAelleOl»
MAHCA DB GARANTIA

Composto de Caseina para pinturas em

Cola a Frio pal'a madeira.
Produtos de qualidade comprovada

geral.

FABRICANTE: Alberto Frit�che
Cx. Postal, 30 -- End. 'reI. - Lacticol
Rua Dr. Nereu Ramos- Gaspar

8. CATARINA
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Aproxima-se o campeo- , Num derradeiro esforço
lato da L.B.F. do seu fim: os mentores do Tupi, que
,oro cinco dos seis concor

'entes em perigo da pOSSE
efinitiva da indesejável
Ilimterna" .

O Tupí, que parecia li·
'e desse pesadelo, tornou
e o mais sério candidato à

íltima colocação, tal a que
a de produção de sua equi
)e nos jogos do returno. FE'
lizmente os defensores de
alvi-verde ainda mantem e

invejável espírito de luta.
�ualidade esta que servil

, para redimi-los do insuces
80 do último domingo con

tra o Palmeiras.

3.a PA'GINA voz DE GASPAR

utará O C. AD Tupi para desvencilhar-se da
" I' t

' , têm pela frente o graye prc do time "índio" e para tan- guirâ em ónibus especial da

an erna blema da falta de técnico, tto contamos com a grande Empresa Schramm que par,

a promoveram modificações disposição' que reina entre tirá defronte ao Café do J0-
,

'

aconselháveis na formaçãc os jogadores bugrinos. ca, às 12,30 hs. pontuaImenPromete um deeenrrolar sensacional o prélio de a- do conjunto, o que nos leva Por seu turno o Vera te.anlui em Testo Central- O "leão da várzea" espera a confiar num maior rendi. Cruz, jogando em seus do. Como arbitro da partida
tanquilo a visita dos "iniios"- Salvador Lemos mento da ,equipe, notada. míníos e sob o incentivo de principal a L.B.F. designou

será o árbitro da principal. mente o ataque onde resi- sua ruidosa torcida, não se o sr. S,alva�o: Lemo� ��e
diu o ponto nevrálgico.

.
preocupa com o resultadc tem credenciais para dirigir

Portanto devemos confio do prélio. o encontro Com acerto e rr-

ar numa méll�or exíbiçãc 'A embaixada do Tupí se· gor,

o Tupí
'

suá pior .exibi
d t I tatuaram

bem,

O a ua cer ame um conjunto harmonioso,
, que fez jús ao .expressivo

,

.' triunfo. Na equipe vencida
-, ,Vitóriá ineoiismáse; do Palmeiras por 5 a 1 -, I a coisa foi totalmente' di-

j"rrreconhecivel a equipe "Tndia" - E.splendida atua versa: tanto a defesa como

ção dos "periquitos" - Boa a1"bitragem - Q'uadros _' o ataque claudicaram de
Outra» Natas. forma alarmante.. Enquan-

torno e presa fácil para o dos seus- atacantes. Disto se to os avantes desperdiça
campeão do centenário,' que aproveitaram os esmeraldi- vam oportunidades de ouro

O "onze" gasparense, a-
construiu acomoda vitória nos para incursionarem para marcar, a retaguarda

tuando muito aquem de
de 5 tentos conttra 1. Na com mais frequência e coor- cedia cada vez mais ao ím

suas reais possibilidades, primeira fase os visitantes denação à, cidadela de Da- peti das investidas centrá
I----�----------:------,-----

ainda conseguiram equili- nie1. Aos 17 minutos Darci rias, deixando brechas por
=-,.,.,.".......... Ei__!!!!Mlllil brar as ações, chegando consigna o 3;0 gol do PaI. onde os avantes esmeraldi-

d tri TfT t 'I G (( A mesmo a merecer vantagem meíras, chutando de gran- nos se infiltravam com in-
'1 US IrIa 1 8X J ,aSpar.o, . no placard ou, pelo menos; de distância. Aos 23 m. Mar crível facilidade. Neste par

o empate. Contudo já na e- zinho aumenta para 4 a 'I ticulal' Ernesto foi o maior

tapa inicial o Palmeiras a- e, finalmente, aos 44 m. o culpado elo insucesso, pois,
vantajou-se 110 marcador mesmo jogador dá cifras como zagueiro central, a

com 2 aI: gols de Nagel definitivas ao placard, assí bandonou constantemente
,

aos 25 e 39 ., para os locais; nalando o 5.0 tento dos lo- a sua posição.para disputar
cabendo a Peví consignar c cais. a' pelota fora, da grande á-

único tento do Tupí, .aos 32 Entre os vencedores não rt:a., Ainda como fator pre-
minute= há nomes a destacar; todos. ponderante da derrota .tl;1-

No seb =do período os
'

piense, tivemos o negatívis
tupienses ecairam sensi-] TECELAGEM mo do quinteto avançado,

,A;.y< velmente de produção, mau "T' A N G A R A' " onde nenhum dos s in-

grado ..a, troca de posição de tegrantes atirava i- SUl; eom

Ililba&'iil"&lil\íWi!iíl1iilii&\i�%MMií'!!J! 1,''''iliiJiWUL "l'imIM
Irmãos Santos, & Cia. pi cisão. A fragilidade do

" LOROTAS DO "�EU" TESO'URA ataque alvi-verde chegou a
- ,

" Q
I'I�I'I'taI' os seus simpatizan-.

Tôd Fábrica de Tecidos e SacosEm resposta'à crítica in- tário sôbre o nosso futebol 'gol do C. -Renaux.. o a a '

de Algodão tes que por diversas vezes,
serida neste jornal (édiÇã?II' Todavía, não q�e�' a f�lta as�istência yiu que? ymto tiv�ran; de conter o gritode 22-8-'53), o "modesto" dessa característica dizer fOI marcado por Otávio, a-

End. Teleqr.: "Tangará' de gol, quando os jogadoreecronista que escreve sob o i que eu esconda a minha pós o zagueiro do Tupí ter
Rua Nereu Ramos ao Tupi defronte à meta de

pseudônimo de Tesoura vcl I identidade, ainda mais em defendido a bola com o bra-
Gaspar ,,_ Sta. Catarina Juca chutavam fracamente

tau à baila pelas colunas dr) I
se tratando de um jornal a ço e esta ter se oferecido ac

e para fora do arco. �

.jornal "Cidade de Blume-.! que estou moral e material- atacante tricolor que a man :mHlIIl:lllIIlIllllllllllllilllllllllllllllllllll A arbitragem do si'. Wil-
nau" (edição de 28-8-53), I mente ligado. 'dou para o fundo das redes ",

S011 Silva foi correta. Mar-I .
..

Wil Livraria tlSÃO LUIZ" ,para, presumido, "esclare- Referindo-se a Daniel. Entretanto o JUIZ I SOl'
,

cou com rizor todas as 'en-:
cer" a' verdade sôbre os f'a- gostei da sua atitude desas� Silva já havia apitado Q pê- Defronte à Igreja Matríe I tradas" bruscas e desleais,
tos que deram origem à sua sombrada pois você deixou nalti. Prefe�'iu, ?orém, po< ,I

'

",',
'

'. , . . Foi justo e preciso na puni
duvidosa apreciação do jo- claro que não teme' a repre- 'tcriormenté, v3;_hdar o go] Artiqo» de E8cr;/-t(lrto, R�l1- ção do pênalti COl1�l'a o Pal-
go C. Renaux x Tupí. sália daquele a quelr;- �ocê'l ��ra, :vltar _maIOl:es ,�om;, gwsos. e l!..$col{];res

meiras, qlle P�Vl chutou
tachou de "cangaceIro", a phcaçoes. Nao fOI aSSIm, PapelarIa em geral bem dando ensejO a que Ju-Inicialmente devo dissi-

d' d L'
.

1menos que êsse arrou.'b.o de Ou você insiste e� eturp,ar CO'mplet� so':ttmento e 1,-
ca pI'aticasi:l8 sensaClOnapar as dúvidas do "seu" Te,

coragem tenha se ongmadr os fatos? Voce tambem V1"OS Fucars e Escolares defesa.soura quanto à responsabi,. 'Ih d" '1
.. ."" " �" "

P 1
.

dum momento de éxcitação viu, me 01' o que '<.lua quel' Precos l'n-re!'i��es 'aos da's ci- OS QUADROS - a.m,ê,l-!idade da nota publicada �

L1 CI
' Seja como fôr, não me inte-

(COl'lt,l'nua na ?a página) , clades circunvizinhas ras : Juca; De Lucas e ,a�por êste jorna . aro esta. d
- -

b t
que tõdos os conceitos' emi� res:=;o pelas suas qualida eE

.. zal'o; Altino, Adal e1' o e

de boxeador. Acredito que lllllllllllllllllllUlIIlIlIIlIIlIlllnJIIIIIIIIUlIIllI1l1l11l1ll1l11ll11l11mmmllllHIltIlIl'lIll\ Dal'cí; Nage1, Augusto, HeI'tidos' em qualquer das sec·
a sua advertência serviu

PAUL ISTA
' toU MarsoÍlho e Zico. �,Ções dêste semanário, quan

para prevenir a Danié.l:
.

'
, ',' O seu ,Tup' í : D,a,1.1ie1 � E.1:'nes. to �. V 1.do não assinados, devem ser , 1 t t .' Ib --tquanto a qua�quer ten a l- "

"'cente,· CotI, GepI e G1 eL O,atribuídos a um dos seus d t d� P
,

l11entores que, no caso de va de agressão a par e eE-'

I f
·

t'
Eri (depois ,I_>e�rí), N�c�1e:-te.

a 'ala e cõ (depois ,CotI), .

r ll1:�a),�atéria esportiva, levam a
, .

,,' Nana e PevI (depols Ell) ,

responsabilidade do geren- No que se refere às ver· -
f

.

d C $te, a quem cabe a direção dades que você presume ter _
" A renda 01 .e l' '. .. ... ,

d 1
., d' d' t' Rua 15' Blume'nau 2.6A2,5p,Ol?e·linlinaI' el1tI'e a,-::, e_'-

essa página. Na verdade esc areclUO,
'

Iscor o 111 el-
, � "

tenho usado o IJSeudônÍmo I ramente, pois 'você não con·

I
-

,',
'

"
quipes de aspirantes ternn·de Cacique desde que rabis- fessou a .realidade sôbre o

,

que_i o meu primeiro comen Ilanc2 que resultou, no Lc
' ,

nou e patada por 4 a 4.
,

Realizou
Teve lugar na tarde do

último domingo, no campo
da Alameda Duque de Ca
xias, em Blumenau, o anun

ciado encontro" de' futebol
entre as equipes do Palmei
ras, local, ê do Tupi, desta
cidade, em prosseguimento
ao campeonato da L.B.F.

TECIDOS l!'li./L?UlJOS DE ALGODÃO
--, x --'

TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
LINDAS PADRONAGENS

.

PISOS PARA BANHEIROS, ROUPÕES
(Côres [irme«)

Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19
E l T l "TEXTIL"nc. etqr.

G AS P A R ST.Lt\I. CATAR]

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



· .....""....... -�

..

.:; - ,

PE]�A . SOCIEDADE
ANIVE:RSA'RIOS Justas, pois, serão aR

No dia' de amanhã vê manifestações que lhe há:
transcorrer o seu aniversá- de prestar a família esporo
rio o nosso' estimado con- tiva gasparense.
terraneo sr. Luiz Schramm - No próximo dia 10 o
dedicado escrivão do Cri· galante menino' César, fi.
me da comarca de Blume- lhinho do estimado casal Sr.
nau. Vitório d. Edla Zimmer.
-- Faz anos hoje o nos-I mann, completará o seu pr]

so amigo sr. José Alberici, meíro amo de vida. Para co.

digno e atencioso tesoureírc memorar condignamente o
da municípalíddade gaspa- grato acontecimento, ha,
rense, que recebeu expres- verá concorrida recepção
sívas homenagens dos seus oferecida pelos felizes pro.'

Fabricação de olambiquee, inúmeros amigos. genitores de César.

.tanques etc. .�- Data sumamente si- - Tambem a 10 do Cal'.
Consertos Em Geral gnificativa nos meios es- rente deflui o aniver�ário

Serviço perfeito e garanÜdo portivos locais é a de se- da gentil srta, Rosemarv
HERBERT V/EHMUTH gunda-fera próxima, dia Camíllí, alta e competéni�

Li�t�ias para bordar - Cerzir ._ Retróz âe algodão - Rua São Paulo, s]n, 7, quando o sr. /Pedro Viei- funcionária da :Assembléia
Lvnha para costura e fitüho - Marca: Ct ReUItO Gaspar' - S. C. ra festejará o seu aniversá Legslatíva e- filha dileta do

, FIOS PARA "CROCHEJ'I' ,

'- rio, natalício. Dizer o que sr.' Tomaz Camilli e' d,
JANE E CLE'A'

.

·1C f' B d hi têm sido o trabalho e os 'Guilhermina Camilli, to-
lim!lmllm�mmmlllll"'JlIIIIIIIIUltllIlHlllllllllllillllmlllllllllllllllllllllllllnJlIIIJI a e e, 11SC I

Uma tradição na Indúsr/ría merecimentos do popular dos residentes em Flora-

Ef '·d d
·

, de café. Sempre bom e puro Pedrinho no que se relacio- nópolis.
'1 elnerl' es 'fi Imprensa -J{- na com ós esportes gaspa-

(Continuação da l.a pág.),' que se publica na capital do Aguardente de Cana: renses, não é fácil. Entretan

Estado, completou vinte a- VOVÓ e APERITIVO to, bastará lembrar o belc
nos de vida. Satisfaz ° mais eX'igente estádio do clube "Tupí" Com o advento de uma' I

Diário de propriedade de . entendedor cuja realização deveu-se linda menina, que tem o no-

sr/ Jairo Callado e superi- Fabricante: principalmente ao decidide me de Tânia, acha-se enga-

ormente dirigido pela pena AUGUSTO BEDUSCHI e generoso apóio f'inanoeirc .lanado o lar do nosso dis

esclarecida e vibrante de Rua São Paulo _.Gaspar �

dessa grande figura do nos: tinto conterrâneo sr. Wal-

MartinhQ Callado Júnior, é r•.. t C t
. S esporte. Ex-presidente e demar Beduschi e de sua

ean a a arma, t 1 � id .L d "T cs» - , t dI' , .dde outro lado, técnicamen- '1Il1l1l11l11l1lJ1l1l11l11ll11l1l11l1IHmllll!w' a ua PI esi ente o upi exma. consor e . 1mgarr

te, sem nenhum favor, um D 1· V e' r s 0- e s
continua o mes�o amigo S" Bed_usohi, residentes em

(A mais antiga da cidade) d 1 1.-. d t X
.

J dos melhores órgãos da 'im-
'

' o seu c utJe e lSpOS o ,a apeco,
Oonfecção carnrichada de t d di t N

.

t J
I:'

prensa barriga-verde. o os os empreen 1me11 os .L ossos sinceros vo os oe
Ternos sob' "medida CINE J\fO·GK que possam elevar-lhe o no- perene felicidade à garoti-
Preços convidativos
R G

.
' Nada ais natural, POI'S, Bons filmes e bor me. nha e aos felizes papás.

ua asparínho, sln.o �
, -, '

_ GASPAR - S� C, que a data tivesse merecido projeção ::'llIIllIImlllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllmHIIIIIII!lIIl11ll1m!llltmm!�!!'�
---------J festiva comemoração, des- :;: Café e Ba.�· "União" ª

II E L M U T B E C K E '

tacando-se ,a . edição especi- Domingo, às 8,30 e, 8,15 E -, -',
---

r' ,: '

, ,,' ,R al, de 20 pagmas, com que Robert Taylor - John ª Chocolates, Doces, Sorvetes, etc. ::A mazem. de; Secos � !d0-} foram brindados os leito- Hotl��iack .,- Arlen� . �ahll ª _ _ _ _ ::
,

lhados, Louças, Alu'intnws e
res.

' magistralmente dirigidos Bebidas 'nacionais e estrangeiras _ :
Ferrtuiene A' por-San Wood m :

=
,

, ,.

' ssoeiando-se ao júbilo J ' e, . - - - - , =

Entrega .3. dotmclllO, dos irmãos Callado velhos e 1 A R 1\1 A D I L H A :: Ponto de Ónibus _

Rua CeI. ,ArJ_st. Ramos, sln. indormidos lutadores do es- Ciladas, armadilhas pe- § ATENDE COM SOLICITUDE E PRESTEZA ª
Gaspar . Sta.,Catarina pínhoso mister jornalístico rígosas, .Indios de tocaia e Is Higiene absoluta

-

�
.JllfIllllllnml�lIIl11l1l1l11l1l1l1JlI�mllll' bem assim de todo o pessoal homens valentes, ousados, I � O PONTO ELEGA NTE DA CIDADE " �
Q!. CL:-:�12P_IO BEDU_JCl!!_ da redação e oficinas, VOZ I decididos, lutando por sua �, Rua CeI. Aristiliano Ramos - GASPAR ;
;

i' • _ • I DE GASPAR sente-se bem J honra e pela mulher ama- "C�"I,�;lcllllllllllllllllllllllllllllmllllllmIlUnIllIllIllIlJllllllllllllllllmllllllfllll-
, Cirurgião Dentista no apresentar-lhes cumpri- da., - A 'T -E N' ç A O ,

Trabalho Esmerado e Ga- mentos calorosos, com a cer Soberba produção da "

• •••

,

?Ytntído .
teza de que A GAZETA Metro. Para a confecção de seu por preço bem barato.

Preços Módicos' prosseguirá, sem desfaleci- �'

Consultório: mento, a sua missão de bem 2.a-feira� às 3,30 e 8,15 terno, procure O Alfaiate Rua CeI. Aríst. Ramos -

Rua CeI. Arsit. Ramos -l servir à coletividade. Johnny Weissmuller -

Brenda Joice - Johnny JOSE' BERNZ, que executa edifício Becker.

§UIIHllillltlllllllllllllllllllllwumIUIlIllIllIIllIllIllIllIlIllIlfIllIlWIliJllI11HIIIIIIIJª Sheff'iel e Chita em:

,_ TARZAN E A QAÇADORA, serviço garantido e rápido Bem no coração da cidade!

;_� MARIO VANZUIT.t\ §�__ Tarzan aprisionado pe-
I:> C lA' t "l" R" GA 1.' LJA los traiçoeiros caçadores

ê 1.o1.t.a e . ns � umo

x ::::_nos
- ,_Jr 'l� i _b_r_aI_lC_O_S_, � _

tE LOUÇAS - PERRAGENS E CEREAIS - CIN'E S. PEDROIã ,Secção de Ataca do e Varejo \ -

;;; _ x _ - Dia 12-9-53 - SOB O

: ENGARRAFADOR E' DISTRIBUIDOR :
MANTO DA NOITE -

... DA APRECIADA AGUARDEN1'E com David Brian e 1\1arjo- GASPAR

� {i 5 CANAS:' § rie Reynolds.
�111'1!lllllllllllIIIIIIIIIlIIIUUIlIIlIlfIlJ"IIIIUlmllllllllmIllIlIJIII1IIIIIIIIIIIIJiIIIIII�,I� Dia 19-9-53 - NOITE TELHAS FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA,

APO'S NOITE - com Ro- COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

rm'llllllllllllllIllIllIllIllIllIIltIlUlIIIIIIIllUmlllllllllllllllllllllllllllllllllíllllllllll" nald Reagan e Viveca Lo- CUl\oIIEIRA

1 ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T. I nafors.
.... _

I SCHlf;lITZ _ AS MEI�HORES MARCAS E OS' I Dia 26-9-53 - NINHO
� TIJo10S comuns:. tIJolos perfurados de todos os tIpOS e

, MELHORES PREÇ S EM SlJAVES CONDIÇÕE� DE ABUTRES ,tIJolos curvos para poços

I
' ,

I com Denni-s Morgan e
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM

Viveca Lindfors. RAPIDEZ
,�I!IIIU!!II!.I!'1511!IHlllll!illll\!.!!nll!Ulnlilli!11Illil'llllllllllllllllllllf"ljf(�llI1Vlllltrt

INDU'S11RfA: DE LINHAS

Leopoldo Schlmaz S�. A
,

-- GASPAR SANTA CATARINA

'_, INDUSTRIA, DE LINHAS LeOPOLDO _SCbilv\I\LZ S A
-

kuA DR, NEít!'u �"MOS liN,' .. G/\SP"R - 51 A CATARINA

"A Gazeta"
No dia 16 transato â nos

sa confreira A GAZETA.
IIu 11111111111111UlI III 1111"" 1111111111111U I j j'
ALFAIATARIA

GASPARENSE
de

Fernando Duchêne

voz DE G.A S PA R
- '-,_!Iii=- MM

CASA_PAULO
WEfIMUTH Ltda. '-------._-�-----

Rua Dr. Nereu Ramos sino
Caixa Postal, 2 Telefone, 14
Gaspar - Sta. Catarina

Fazendas - Louças - Ferra
g,ens - Armarinhos - Se-

,1°8 e Molhadoe - E�'Cl'o?·.
tação de Cereais 13 Aguar
dente - Serraria c alinha
mentos - Reuenâedores
da Standard. Oil Cmnpany

1111111111111111111111111111111111111111 IIIII!IIII
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