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da Praça Ge�uliú Vargas 'do novamente durante oe

.. CO s na c I ,!A
.e .. o edifício da Sociedade AI·· próximos dias. Mencione-

I Y varada,
.

cuja . construção mos, ainda, à rua' Arísti-

E
'
di

-

d f
- .' estava interrompida por liano, ° prédio do sr, Hel-

.m e" içao passa a, 1'e 'e, na próxima semana as obra .....
, 1.f. muth Beeker, que foi bas-

rimo-nos ao progresso ur- do seu prédio, à Tua CeI falta .dos caibros, tendo es· tante aumentado.
bano de Gaspar, dado o sur- Aristiliano Ramos esquina tes chegado vai ser ata a

to de construções _ e boa�'
,c

'

, .

rtaca- Somente ° Banco .Tnco

_

WWimm:tlMk ! lamentàvelrnente, entendell
- que' se faziam notar com J ' · H TI'significativa frequência. li' ornalista ' onorato orne in de de�tor dêsse impulso pro-

apontaploS algumas dessas Na data de amanhã de- misteres da imprensa, é um dgreSslstat : .Tendo p:ometi-
Ii

.

d fl
.' . ,. "." I

o cons ruir o prédio para
obras. . .. oje, comgran e pra _UI o anrversarro natalício 'gent eman"· em tôda a

a,-!
A •

�1
. f'

zer, voltamos. ao assunte do .nosso prezado colega de cepção da palavra, e amigc
a suda agl�dncIa ogolho\queh °tS1-

.

ta d 1 ", H T
' .

se ema 1 o o ve
.
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om VI"', a oe aquêle sintoma impr ensa onorato ome- soli 'to e bondoso que S€

de l)r09.,TE'R"lO estar se acen- lin, diretor-proprietáríc compraz, com indefectível

tr0:rrlo ainda mais, eis' que do LUME, excelente bi-se. jovíalidade, em atender e Brigadeiro
outros prédios surgem ou manario que é editado na servir a quantos o procu

são reformados, tudo con- vizinha cidade de Blume- ramo Retrato da sua ínte- Para os amigos e corre- j dencia da República, em

trihli';1HO }!'r:v1demente Da nau. gra personalidade, por ou- Iigionarios de Eduardo Go- 1945, não logrou êxito, mas

"a em'Palp?:81." e valorizar � Tornelin, sôbre ser jorna. tro lado, é o LUME, órgãc mes, o dia 20 de setembro; restou-lhe o mérito incon

ci�hrlfl�. De D�"1Rage,,?: .�con- 'l!:ta 'consumado, que se de-j que p�ima pela mais, �ad,i3 que registra o seu natalí- fundível de ter realizado a

vem fr isar que o edifício da nica abnegadamente aos (Continua na 4.a página) cio, é de especial signifí- redemocratizacão do País

p)'ofe;':l,ll"a já se acha bem
cação. afligido pela �xenaIida di�

a. d
!�l�lIi:iillllmll!lIIll11l1JlIlIlIlIIlIl1l11l11l11l1mlllmíllllllmlllllllllll!UlIIIIlIIIIIIIIII' é) brigadei ....·o .Eduardo tadura deGetu'11'0 Vargas

'2 _l:;1_11ta O. com as naredes A
·
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ouasi totalmente levanta-
' .oontecimento OCla

.

Gomes veio a ser uma fi- No pleito de 1..950, mesmc

das: o prédlo, em constru _

Reina, desde já, anima- do inicio à tarde de sábado gura legendária pai- força não se
.

elegendo, recebeu

r�(). c1j::1 '1Y'nnriedade do �\" çao de sada no lar honra- São filhos dos aniversa- do episódio énico do Forte entre outros dois candida

Julio Schramm, também ;2' cl? do sr. Leopoldo João riantes: de Copacabana, .

em que. tos, mais de 2 milhões de

RA �n1-'�t;!h3, <:11':/), iniciado q{�(? I Znnmermann e espôsa, a D. Elza, easaã.... com o sr
com apenas mais 17 com- I sufrágios, prova .evidentc

roi o segundo pavimento. I sra, d: Apolônia Bornhau Carl Spengler ; sr. Pedre panheiros, ousou resistir à da sua popularidade. -

Te_mos acora notícias dos I
sen Zirnmermann, resíden- Eugenio, casado com

-

d. investida do próprio_
exér- Eduardo Gomes não e

seguintes: 'A rua São ,.Josécl t�s.em Eocin�o, d te muni Francisca da Silva Zim- cito. Era, então, um sim- politico, na acepção vulgar

�lma,;�,8a de do�s pavimen.r CIP:O,
Km

.. 1? da estrada mermann; sr: Vitória, ca- ples tenente, moço, estuan- do termo; é - i im -

"OR. la com os alicerces nror- I Ga�par-I�aJal. Preparam sado com d. Edla Heusi te de ardor ·patriótico. Seu uma bandeira, um simbolo

+'00::. de amolas dimensões f os seus filhos, genros e no- Zimmermann; S1'. Paulo gesto e dos companheiros g-"açfts à sua vida austen�

linhas elezantes, proprreda
ras uma. festa realmente casado COm d. Walburga era quimérico, era louco e ilibada, paradigma de vir

'dr do industrial sr. Man- extraordmária para come- Schmidt Zimmermann; d talvez. Mas, dês que dita· tudes 'cívicas rnagnf.ficas.

slleto Testoni; à rua S. Pe. moral: umadata não me- Catarina casada com o sr
do por sentimentos alcan- Assim, neste país humilha

�ro. vem de ser concluída B
nos extraordinária e bela Silvio Zi;nmermal1n; d, AI· dora?os e puros, foi belo € do e sofl'edor, vítima' de

(':J�a de morada ,do sr. Daví 26 �e setembro de 1953, qUE' vina, casada com O sr. Fran _herOlco.
. impatriotísmo de tanto"

VaiJati, grande e vistosa; 2 regIstra 50 anos de ventu- cisco Spengler; sr. Arnol- Correram os anos e Edu· surge o vulto do Brigadei

rua. Barão do Rio Branco rosa vid_a matrimonial do� do, casado com d. Meri Cal ardo Gomes não m1,.ldop: € 1'0 Eduardo Gomes qual ne

a fábrica de conservas' "Sãe venerandos e queridos an. doso Zimmermann; d. Hil· o .mesmo idealista, fisiono- vo oásis no "deserto de ho

Judas Tadeu", do sr. Vitor ciãos! Aliás, o acontecjmen da,ca�ada com ° sr. Brune �la .severa, mas s�rena € mens" que é, hoje, desgl'a-,

Roga, passou por importa)�� tQ desperta não só o Ínte- Deschamps; sr. Francisco, h.1;l1pl�a. �ara rnmtos. con� çadainente, o cenário nacie

tes reformas -funcio�lando tesSe da numerosa descen- casado com d. JúHa Lessa cldadaos,. mcarn.�, ainda, nal.,

atualrnente e� um bom edj.� dencia do casal, como tam. Zimmermann; e d. Leonor u�la r;;t�lOsa �sperança de D:u� gual'de'A pois, êsse

fício dp do-is pisos. Ademais 'bem de toda a sociedade casada, com o sr. Rolf Zim. dIas maIS fehzes para c braSIleIro, modelo �xt.raol'

o �r. RO'la, Que, com' seu" gasparense, por isso que se mel'mann. Há, ainda, uma Brasi1., Candidato à presi*1 dinál'io de brio e dig:y.idade

filhos. se tem. revelado un' trata de família das mai1: nora - d. Maria Spenglel
F. T.

sincero �.mig'o de�ta terra, tr�dicionais do Municípiri, Zimmermann,
.

viúva de

contribujndo sensivelmente cUJo conceito se firmou a. João Zimmermann. O 'ná

para o seu proQ."resso, está través �e anos. a fio de rctu mero de neto,s ascende a 87 C O N V O '-C A ç� À O
fazendo construir uma ca- �onduta e tr.abalho honestc havendo um único bisneto -

,�a r�f:i,de1.1cial à -me�ma rua
? i:i1descoli.tinuado. ;

Convoca-se' os cidadão�'1 me K.ehn, Gel'vasio vVe�'nel"
m. R Branco), que. con. _' As�im, não admira qUt Nós, de yoz DE ?AS. �a cl.asse de 1934, abaixe Gus.ta��o :X;avier ,Schn�it�.
Soante a l'esnetiva planta as lestas comemorativa� PAR, que fomos gentIlmen I relacIOnados, para se apre- Jose l"I'anClSCO Pl'UTI, Jose

•

será uma das mais b�}'11t�" 1essas- Bodas de Ouro, atü} te convidados, comparec.€- sentaren� nesta Junta n(' hineu Boettge, Kilian Os

e <'onfortavefR da cidade' :am a raro brilho, Espera· remos, entre tantos outros. dia 27 do corrente mês de cal' SChl'an1m, Luiz do Nas

ainda à rua B. R. Brancl' :;8 mesmo que a afluência para, prazel'OSamellte, a· Setembro, ás 7 horas da cimento, Ne130n Schl'.amm
v' .. d' J d d G b d'e-se, em v�as de conclusão ,os convwa' 02, e aspar l'açar o ·ltOSO par, o qUt manhã, afim de serem in- Nicolau M:.u·celíno Orivr.J·

a morádia do sr. Evaristí (; dos municípios vizinhos nã� obsta, todavia, lhes an- corpol'ados ao Exército, pe- do Xaviel' Schmit;. P3u1c

Spengler, também digna dr 3eja uma das maiores ja- t�clpemos -
,. �alendo-l1os lo 23,o.U. r. de Blume:nau Augusto Zimmel'mann, Pc-

. nota, e, a casa do sr. An, mai$ vistas nesta' zona, em deste grato enseJo� como de AcaclO Vansuita� Age- fIro A·ntonio Reiler. Scba-i-

• tonio Dias, recém conclui- reunião social. fato nos valemos no1' de Aguiar, Antonio tião Hostjn, SiefrecÍ Hav,;c�;-
: da.

-

O sr, Leopoldo Weh· Antes, pela manhã, ha· os cUmr)��11ento� respeito- Hamm8s, Al'l,10l�0 vansui-I tein, �ílV,io Francisco Dil'
: rnuth, segundo nos foi ir· 'Terei Missa votiva, celebl'3 sos e mUlIJO amigos, com ( ta, Bnmo Schmltz, Carlos schl1abel e Valdomil'O Ju
I formado, deve1:'á � com-:;ç.ry ,=la n� Igreja desta cidade. sincero desejo de que Dem' Oecsler, Celeste Nicoletti nhes.
,�����, pelas 7,30 horas. A recep·- lhes conceda ainda outros Dalcide Francisco Demmer Junta de Alistaméntn )\Ii-

B A R "U N I.Ã O" ;ão se fará nos dias 26 e longos anos de abençoada D,an,iel rronio.l�! De,odatc jlitar -" J'ulio SChl'o,m'ln
O 1nelhor da c�clade 27, sábado e doming'o ten· vida con;uflal 'T F d G lh, J <;;> • .01'uno, l'C erlCO THl er-

\
�- P.resldente.

animador'as constru-
Wehmuth (o que já �

(lu há muito), a

p IS que só o faL
1'0 do próximo ária,
mesmo? .. , Por ora, i
te a direção em mante ..

'os serviços no prédio velho
muito embora êste, em vir�
tude do crescimento inces
sante daqueles, .já se' tCll11'-1
tornado por demais acanha
do e impróprio para os.

seus fins.

Eduardo Gomes

Junta de AJistanlento l\fill,tar
--�
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(2,.a pagina) v O Z D E G A"1S P A R GASPAR, 19-9-1953

Edital n.o 1.547

Re9 I-S tro C ,-V i I ����:��g�ê��e�U�����\:os�
. '. I residentes em Gaspar Gran

de. Êle, motorista, nascido
Faço sabe que preten-] e111 14 de março de 1928dem casar-se: José Mueller i filho de Pedro Nicolau Ise�

e Maria Krauss, solteiros e see e de d. Margarida Isen.
naturais dêste mumcipio see. Ela, doméstica, nasci.
:f_}le, lavrador, residente em da em 27 de abril de 1934.
Margem Esquerda, nascide filha de Roberto Theis e d'
em 21 de março de 1931, fi- Ernestina Theis.
lho de Antônio Adão Muel- Edital n.o 1.552
ler ed. Maria Luiza Muel- (de 14-9-53)
Ir. Ela, doméstica, residen- Faço saber que, peran.
te em Poço Grande, nascida te o Oficial do Registro Cio
em 25 de maio de 1930, fi- vil de Ascurra, comarca de
lha de Nicolau Krausss e Indaíal, dêste Estado, ha
d. Bernardina Krauss. bilítam-se para casar: Da-

niel Pereira e Albertina
Edital n.o 1.550 Braz, solteiros e naturais

(de 11-9-53) dêst Estado. Êle, operário
Faço saber que preten- residente neste municípiodem casar:___ Martiníanc nascido em 28 .de abril de

Francisco Pamplona e Emj 1928, filho de José Manoel
lia Maria de Oliveira, sol- Pereira e d. Antônia Perei
teiros, naturais dêste mu- ra. Ela, doméstica, residen
nicipio e residentes em Gas te no distrito de Ascurra
par Mrim. Êle, lavrador. nascida em 30 de outubro
nascido em 23 de agôsto de de 1936, filha de João Vi· .

1930, filho de Francisco A· torino Braz e d. Hilda Sie
níceto Pamplona e d. F'ran- bert.
celina Pamplona. Ela, do- (Edital 11.0 485, do Regis
méstica, nascida em 24 de tro Civil de Ascurra, co:
agôsto de 1929, filha de Jc marca de Indaial).
sé João de Oliveira e d. Ma- Se alguém souber de al- ,

ria Soares 'de Oliveira. gum impedimento, oponha.
Edital n.o 1.551 o na forma da lei.

(de 12-9-53) Edmiundo dos Santos
Faço saber que preten- Oficial do" Regis-tro Civil

dem casar-se: Adolfo Ise11-. de Gaspar.

Banco Indústria e Comércio
de Santa Catarina S. A_.

- Matriz: ITAJAí-

(de 2-9-53)
Faço saber que preten

dem casar-se: Vendelin i

Cr$ 50.000.000,00 Knot e Amélia Luchini, sol
-

° ° 00 00 teiros, naturais dêste E:::-Cr$ 3D. 0" O,'
-- tado e residentes em Barra

cão. Êle, lavrador, nascidc
em 19 de setembro de 1924
filho

.

de .João Knot e d.
Maria Knot. Ela, 'do-

.,_lIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO méstica, nascida, em 5 de
i'ADO DE SANTA CA'rARINA, NO RIO julho de 1916, filha de Ma-

DE JANEIRO'E CURITIBA noel Luchini e d:' Joséfa
k�" • ;��r,,-;i?' Roncaglio.Taxas de Depósitos <, Edital n.o 1.548D "t ' .

t 201 (d 5 <))eposl os a V1S a e. • • • • • • • • • /0 e -9-5.:>.Depósitos Limitados Faço saber que preten-Limite de Cr$ TiOO.OOO,OO . . . . . . • . .. 4% dem casar-se,: José PedroLimite de Cr$ 200.000,00 ..•...... 4,1/2% dos Santos e Maria dos SanDepósitos Populares tos, solteiros e naturaisLimite de Cr$ 100.000,00 5% dêste município. Êle, moto-(Retiradas livres) rista, residente nesta cída-Depósitos a prazo fix9
dade, nascido em 12 de Ja-Prazo mínimo de 6 meses .. ". . . 5,1/2% .

d 1924' filh d PP ,.

d 1 601;0 neiro e ,1 o e e-razo mmimo e 2 meses :.......
dro Francisco dos Santos eDepósitos de aviso prévio

A· d "O di
.

.4010 d: Margarida dos Santos.VISO e () las. • • . • . . • • . • . . • • • • Il
A· d 90 di 4,1/2010 Ela, domésti-ca, residenteVISO e las '" .•. " ..• " • . . • • . • I(
A· d 120 dí 501 em Arraial, nascida em 22VISO e las •.••.•...•.... " • /O

.

.J"'}w��=:....·tI"""fIB'l-..... , de outubro de 1932, filha de
- CAPITALIZACAO SEMESTRAL'-'.; -. Antônio Francisco dos San-,

Ab'l'a uma conta "no "INCO" e pag�e com cheq�le

I
tos e d. Otília. M. dos San-

�i ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.

II
tos.

.! SCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS .

I .
.

I MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇ6ES: Edltal n.o 1.549 '

'1III11I11II11I11ImmIllJIIIIIIIIIIJlltIIIIIIUIIIIIIIIIlIIIlIIJIIIllIIltIlIllIlIlIllIIll.H1II1III!I! . _

(ele 8-9:53).

Fundado em. 23 de Fevereiro de 1.935
Endereço Telegráfico: "INCO"

.

__

.--'

Capital .

Fundo de reserva " ..

Total do não exigível Cr$ 85.000.000,00

"lJósitos em 3014!53 Cr$ 722.017.254,00I I, .

)

o 'L/OU/D/f/CAlJOI2 100%

.

,._

2
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3.a PA'GINA VOZ DE GASPAR GASPAR, 19-9-1953

Escapou por um triz 0- Carlos Reríaux de
d

III II

b -18d d
los visitantes começaram a- gada,- é que os visitantes co

P r er a' Invenc I I 'I a,.e exercer domínio territorial lheram o tento de empate,
i - facilitados que foram pele que encheu de júbilo a sua

recuo dos locais. Ainda as- torcida, desejosa de ver

4 a 4 a contagem final I local, e do C.A. Carlos Re- formou em dura realidade sim o Olimpico poderia ter mantida a invencibilidade

o encontro entre tricoto- naux., de Brusque, em pros p?� falta de melho:: prepare assegurado a vitória SE' do seu time no campeonato
es e alvi-rubr08 - Per- seguimento ao campeonato fISiCO de seus pupilos. Con- não fôra a falta de prepa-: do corrente ano.

ia o lider por 4- a 1 até os de extra profissionais da tudo, o Olímpico conseguiu ro físico de seus defensores 6 Carlos Renaux 1'e;<1;
�5 rrânutos da t ,o. fase _,' L.B.F, I um expressivo empate por que, extenuados, fraquejá- zou uma péssima parf
rreconhecível ° time de G�ande surpresa foi p�c 9uatro te,ntos, fruto, d�, sua ram ante o impeto da ofen tadafirente no prin
e'l';o Olinger na La etapa porcionada ao regular pu- incontestável superioridade siva antagonica. Somente 1 1' �

po, quanc o (esapal'eceblíco presente ao campo do no primeiro tempo, quando ao apagar das luzes, q-uan- '

1da a hegemonia (O seu fe.
O estádio da alameda Rir Olímpico. E' que a turma os "grenás" construíram c do a defesa alvi-rubra mos-

d J
'

1 d m:oso conjunto. O sexteto
Bl'anco, em Blumenau, te- e, ose Pera ensaiou um p acard e quatro a um e trou-se visivelmente fati- '

defensivo andou às tontas;
e lugar, domingo último; angustioso drama para os que ficou inalterado a tê .III!!!,���III!I

esperado embate el}-tre. as adeptos do tricolor 'bl'us- a metade do segundo per io- B A R
.

"U N I Ã O" enquanto, o attaque foi qua

d G E 01 m qunse, o qual não se trans- do, Nessa altura da peleja O melhor da cidade se, inofensivo, chutando a

I• .:__qu_ip-e-s-o----'-'__L_P_lC_O_, , -"-- '_ esmo, 'sem visão do gol.

't I· t tom I
..

t
Já o Olímpico ando-u bem

pro OZOO oglS a e en orno agis a �:E��o::�;�;;���rl��I:
J

1 e vaI' à culminância nista faccioso, Para pôr fim a .esta cano veitou bem as oportunida-

eZOUra·. do pedantismo dizendo se Infelizmente, po�. ,falta sativa polémica prometo ar des para marcar e, apenas
profundo conhecedor de de tempo e por exiguidade "seu" Tesoura não respon-

'

em duas ocasiões, desperdi-
Protozoologia (com P maio de espaço na página espor- der-lhe a novo revide, sal-

çou situações f'avorveis pa-
úsculo ) e Entomologia tiva dêste jornal, vejo-me vo se o mesmo viesse em

ra ampliar a contagem.
(com E maiúsculo), Isto forçado a deixar sem res- linguagem mais correta e A arbitragem do cotejo es

no dizer do patético escri- posta os tópicos mais 111· menos vaidosa. teve a cargo do sr. Wilson
1)inhador, é apenas um "�r. trincados do seu libelo. CACIQUE Silva que cometeu el'l'OSCOl1

sozinho" no mundo dos i�1- '

denaveis os quais tentou
sectos.

Empafiado como sem

ore. o vulgar Tesoura con

r!11i�tou as glórias de pala,
rHno das boas causas. disci-I
�.111() do que é belo. Ele, 80-:

l"I1f:'nte êle. sabe fazer críti
ca construtiva a serviço do
esporte bl menauen �. PISOS PARA BANHEIROS, ROUPõES

O sueltista scntiu-i.> fe- (Côres [irmes}
.

rido na sua vaidade de ho-j Rua São José s/n.o Caixa Postal, J9
mem culto (cientista de re- TEXTIL"End. Telg1'. "

IfIHlHlmmmmmmlllHlI!l!U!lI!IIIWI' nome) e quiz vingar a a- G A SPA R ' STA. CATARINA
. " fronta recebida lançando- _

ALPAIA rr l\ lUA me um
-

desafio desenxabi- 'e '

r "

,GASPARENSE do, Quer êle atirar-me a CASA PAlJ_LO
de necha de 1_?entiroso p�0r u- 'E- ,

• -f·-t 'd -V C- \tVEH1\1IJTI-I Ltda.Fernando Duchêne ma acusaçao Que eu nao lhe XpreSSIVO el O O era ruz Rua Dr. Nereu' Ramos 8 n.

(A mais antiga da cidade fiz, ao invés de contestar c Abatido ° Páisandú en cruzmaltinos lograram ven Caixa Postal, 2 Telefone, 14
Confecção 'caprichada ele desmentido da sua. falsa ver se�-iS domínios por 3 a 2, cer ao Paísandú, em Brus- Gaspar - Sta. Catariha

Ternos sob medida dade. Perde-se no terreno
� que, numa peleja de gran- Fazendas - Loucas - Fer,'a,-

Prf'('f)s convidativos das insinuações para fugir Com a surprendente vi.· de movimentação, ficou pa çen« ., Anna?'i1Lhos _-- Se-
Rua Ca=narinho, sln.o do assunto que me levou tória do Vera' Cruz sôbre tenteado o valor da equipe cos e Molhados - EXl!O?'·
- GASPAR-S. C. a" desmascará-lo como cro- o Paisandú, os alvinegros de Testo Central, que, ine- tação de Cereais e Aauov-

1II1I1I1lI!llIIllW!IIIIIIIHlllllllllllmm1I11iulIlll!1Il1ll"HIIIIllIIIIllII!IJi'JlW1WlI!m de Testo Central deram gavelmente, vem fazendc dente - Senwria c 0'/ inha-
.INDU'STRIA CERAMIC� um passo agigàntado para brilhant.e figura no atual mentos - Re'uenlledor(!.�

DE
a conquista do vice-eam- cêrtame, Afora a derr;ota da Stan.dayd Oil COl/'/"}Ja17y

SYLVIO JOÃO ZIMMERMANN
peonato. frente ao Carios Renaux.

Rua Prefeito Leopoldn Schramm sino, - Tel. m', 11
Embor"a.o clube de 1;'.1'::" " 8 2 b"-' ,_' I

IIIII!IIIlIJlIIIHIIlIIIIIIIIIIIllIIllII 1�lIlm!i
c' P t I 32

J.� pOl a, o 1 campeao OFICINA DE ART.B�FA-aIxa os a j t p' '1'
"

t' d d Q d'"
,.;

,

'

GASPAR STA, CATARINA nes o enz 111 Ja lvesse a· a ,;..,.:a lVIsao cumprIU a· TOS DE COBRE
TELHAS FRAN,CEíjAS. COLONIAL PAULISTA, do prova sobeja de sua tuaçao �estac�daem todo�, '

COLONIAL PORTUGUEZA E 'rELHAS PARA capacidade, ninguem acre· os ,d.emaIs, preho� q ue r�a- FabTicação ele alaml>ique'�1
CUMIEIRA ditava que o "benjami'm" hzou. E, portanto, de m· tanques etc,

da L,B.F, fosse capaz de teil'a justiça que o titulu Consertos Em Geral
alcançar � seguIida coloca- de vice-campeão fique de Serviço perfeito e garantido
ção no campeonato oficial posse da briosa equipe aI·, HERBERT vVEJ:ii\ll ITE
de 53. vi�negra, Rua São Paulo, s n.

Agor-a, porem, que 0;2 Gas}Jar' - S.' C.

Pelas colunas do jorna
"Cidade de Blumenau" (e,
dição de 16-9-53), voltou r

'Protótipo do protozoárir
"TpMl)l1ra" a VOMitar uma

torrente de asneiras de groF'
pn ('�!ibre e recuintada 'Ore·

• J:

Industría Textil Gaspar S, À.

Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e

tijolos curvos para poços
-

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM
RAPIDEZ

-

r-·-··_
..

_,"
·

-,'
Casa> JULIO SCHRAMM

_-_,- ---_'

,

sun-ão,
Come-ando com fa�a me

r1óp.ti'1, (mando diz mie é ::to

naH3bp.t.o (0ua1ificativ('

corrigir com a compensa
ção. Entretanto mostrou-se

imparcial e sereno, .condu
zindo a peleja ao seu térmi

no sem o menor incidente.
A renda foi de Cr$. ." ..

,

5,632,00 e a preliminar foi
vencida pelo Olímpico por
2 x 1, em caráter ami oSO;
uma vez que os loc ze

rarn 'a entrga dos pontos
antes do jogo.

TECIDOS }!'l!.)Ll!UlJOS DE AbGfJDÃO

� 11 t 'b
'

'111<:1 )'ao 'ile arri 1]1" mar-

Que lhe senta muito bem pe-
Ia repetição dos erros dr
sua grafia, e linguagem,
desta vez muito mais cras

sos), o rapaz deixou-se

--x--

TOALHAS DE TODoS OS TIpoS NAS M;AIS
INDAS PADRONAGENS

Avisa à $'na' distinta fn;-gnezia que acaba de roce,·

ber grande e variado sortimento de
.
.-

•

SEDAS, CASEMIRAS,
.

LINHOS, POHCEI.JAN A,S
e ARTIGOS PARA PRESENTES.

'

Visite as exp.osições da
CASA- J U L lOS C H JR A 1\1 M B

e verifique as últimas novj dades do seu grande estoqucll
�T _ u,_, '.

-

;;,�
"

,

A MAIOR E- , MAJS COIVIPLETA DA CIDADE

W�TF .Niitmuw , ,
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DESPEDIDA I �!IIIIl1I11I1l"'IIIU1l11l1flllllllillllllllllllJ1l1mlllllllll!lIllIIllJIIllllnmlllmEHlIllw�

.

Paulo Grossenbacher, � MARIO VANZUIT.L\ �FIscal de Fazenda, tondolã Rua Cel. Aristiiiamo Ramos G.4:iJ!AH:: ANIVERSA'RIOS, Aos graciosos pimpolhol
sido removido desta cidade E 'E Sábado passado, dia 12 e a seus ditosos papãs, êspara ,a de Blumenau e não ª LOUÇAS FERRA�ENS E CEREAIS E aniversariou-se a graciosa jornal deseja, sincerall1en.lhe sendo possivel despedir- ª Secção de Atacado e Varejo E menina Márcia, filhinha di, te, completa felicidade.se pessoalmente 'de todos §

_, x _ ª 'leta do sr. Osní Noronha BODAS DE PRATA
os seus amigos; fá-lo por ª ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR § digno escrivão da Coletoria O dia ,22, próxima terÇa.
intermédio dêste jornal, a- �

,
DA APRECIADA AGUARDENTE ª Federal de Gaspar, e .de feira, será grandement, fet

proveitando o ensejo, ou- E
.

, "5 CANAS" '

ª sua exma. esp,os�, d. Alz�l:a tivo para o casal BernarqC
trossim, para _ agradecer :-.IIIWIIIIIIIIJIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUJIlIllIllIlIlIllIlIllIllIUIWi; 'Noronha." Marcl.a festej ou Leônidas Spengler-d. Maria
�lOS industriais e comercian

o acontecimento, oferecen- Evelina Spengler, residen.
'is, as gentilezas de

' A T E N ç A ,O ! ... 'do à legião de suas amiguí- te em Poço Grande, poi@

,

) nesta cidade. Para a confecção �e seu por preço bem barato, nhas uma lauta mesa de do- que, nessa data, verá assi,
.oa um deixa o seu

.... ces,
nalar o 25.0 aniversário de

.al abraço, ficando às terno procure o Alfaiate Rua CeI. Arist, Ramos _
'

- Faz anos hoje o sr,' seu consórcio:Jens em Blumenau.
Jorge dos Santos, competen Dom Daniel Hostin, c

Gaspar, 15 de setembro -JOSE' BERNZ, que executa edifício Becker. te pedreiro residente em piedoso bispo diocesano a�

-

de 1953.
Blumenau.

Lajes, convidado, virá es.
:Imllllhllllllllllllllllllllllllllllll"lllllll!; serviço garantido e rápido Bem no coração da cidade! Fazem. anos am�nhã:, pe�ialmente daquela cidadE\

- O sr. Eugenio KloCK
para dizer a Santa Missa--.:__----------�_;_------�-- ativo e progressista agricu�1 em ação de graças pelo ma.tor e cidadão muito estí- gno acontecimento. O ateA- t

' '-

:;t� mado, residente ,em Garu- se realizará às 7,30 da ma.e n c a, o '.'
ba, dêste município; I nha do referido dia 22, na" ,.. -, O sr. Bernardo Lem- Igreja Matriz. Seguir-se-áfers, hábil carpinteiro des na r�sidência do estimadrA t e n c, a- o' ta cidade;

, casal, uma festinha íntima- A sra. d. Maria das oferecida aos parentes e, • • • Dores Mueller, digna COl1- aos que .forem cumprímen.VALE A PENA IR A BLUMENAU PARA FAZER sorte do f'armaceutico SI' tá-los,Otávio Mueller, ' residentes VOZ DE GASPAR, nesteatualmente em Itajaí. registro, antecipa ao sr
.

- No próximo dia 24 Bernardo e a d. Maria sintranscorre o aniversário dr eeros votos de felicidademenino Carlos Eurico, fi- qU8 estende aos seus dignorlho do sr. .Carlo= B. Fontes' filhos.
gerente desta folha. '

A todos os aniversarian- 'VISITAStes os parabens de VOZ DF Encontra-se nesta cidad€-"GASPAR. _

"

tendo nos dado o prazer de
SUa visita. ° sr. Antenor
Batista, digno Inspetor da

'Je importante companhia de
sezuros de vida "A Equi-TECELAGEM tativa". O sr. Batista, que"T A N G A R A' " e sra., pelo nascimento, die veio a serviço de sua pro-de 5, de um menino, que rece- fissão, manteve conosco a-

Cirurgião Den tista
Irmãos Santos, & Cia. beu o nome de Charles ; mena palestra. Abraçando.

2.a-feira. ,às ª.15 horas Trabalho Esmerado e Ga-
_"_ Do sr. Artur Deggau o, desejamos-lhe inteiro ê-

Suner máxima producãc raniido Fábrica, de Tecidos e Sacos e sra., pelo nascimento de xito nos seus negocioso
ela \Narner Bros. com John Preços Módicos de Algodão um menino; - Esteve nesta redação
Garfiel e Ann Sheridan em Consultório:

- Do sr. Hélio Franzo! trazendo-nos o' seu abrace
DIAS, SEM FIM Rua CeI. Arsit, Ramos End. Teleqr.: '(Tangará' e sra., residentes em Curi- de despedida, visto ter side
Um policial de grande' 1 Rua Nereu Ramos tiba, pelo "advento de uma transferidopara Blumenau

classe. GASPAR-tNSE! Gaspar - Sta. Catarina menina; o nosso. velho e querido a-
,-,-�-, Ajnde a construir o pré-I

- Do sr, Celso Schmitt migo sr. Paulo Crossenba-
õ.a-feíra. às 8.15 horas dio d� Sociedade Alvo_ràda! I, f' e sra., pelo nascimento de cher, competente e honradcBarrv Nelon � James Bo-

JOR'NI'''ALISTA HONORAl.
I Ca e Beduschi urna menina. Inspetor da Fazenda:

1 C( UI f d 1 farca l "?"?" TT I 1!!1II11111111111111111!lImlnl!lI�;,��lllmlll!lf Lamentando o seu afas-

es, 11 11a orrm ave arça
TO TOME'LIN u ma tradição na ndúeiri«

-

O HOMEM COM A I de café. Sempre bom e puro. H E L M U T B E C K E R tamento do nosso convivio1\lrINHA CAR'A
x

fazemos-lhe sinceros votos

lVi

(C I �

1 1 ,.

) -. -

Arm,azem de Secos e Mo- - �

onc usao (a .a pagina Aguardente de Cana: de felicidade e esperamo�
elas diretrizes _ indefessc lhaâos, L01�çaR, A,lu1'/'1,ínio.s �VOVO e APERITIVO F aue apareça frequentemen�
no bom combate, não se dei. errtuiene

�'t
Satisfaz o mais exigente Entrega a domicílio te em Gaspar, onde pelexando, nem por isso, arras- entendedor

I R C 1 ,\' R seu grande coração, soube1 . �
,

na

e., ..�.1'íPt. ,amo", sin.
-

-

tal' pe a paixao, mas, ao Fabricante: Gaspar . 3::1. Catarina, fazer-se estimado de todoscontrário" guardando inde- AUGUSTO BEDUSCHIclinável serenidade e come·
_ _'lIIl11mm!11II11II1l1!!3IImllllllllllllllnlllll!lllmill!lI!l!,ml!luml"!I!lmlmm,!I�di lo V· d nte- Rua Sao Paulo - Gaspar - � Cafe" e Bar "(Jnia-o" ª

lmenlJO. lU o, rece
Santa Catarina ::

::
mente, o LUME de passar ,1II11t1l1ll1ll1ll11ll11ll11ll1l1ll1ll1ll11ll1ll1ll1 ª - - - --

ªpor substancial m:elhora· V' E N D E - S E ª Chocolates, Doces, Sorvetes, etc. �mento material, é, pois, um
I. � - - - -

�==_
jornal que, ética e tecnica� Uma 'carroça com umà � Bebidas nacionais e estrangeirasmente, honra a imprensa boa parelha de cavalos. § - - - -

ª
catarinense. Preço de ocasião, � Ponto de Onibus

ª==:"==
__
�

Ao nobre colega e ami. .. Tratar com Osvaldo Clau êl ATENDE COM SOLICITUDE E PRESTEZAl:W, com ,o nosso afetuosO dino dos Santos _ Estrã- � ,
. Higiene absoluta

�

- O PONTO ELEGA NTE DA: CIDADE
abraço, os votos, ex corde; da de Brusque, km. 6, ou ª I:> C -I A ,. t'l' R � GAS'PAR

1 'd d d
-

d t
.

. 1 ::;: ,,,ua e. ns 1 !ano amo::.
-

de ininterrupta fe iCI a e na re açao es e Jorna. 1 ;:',JililillHmlllímLt.lIII!lm!mmm!mHllIlHim!lmml!!mmm;mllll!lIl1il!llh�

--------�-�-----

Participação,

'��.'

INVERNO DA

,

Alberto F-ritsche' e se
nhora participem. aos pa-rentes e pessoas de SUa.9
relnçõe« o nascimenia de
seu. filho CHARLES, ocor
rido dia 5 de seiembro úl
t-imo.

Gaspar, 16 de setembro
de ,1953.

SUAS COMPRAS NA SEN SACIONAL VENDA DE�

'II!' IIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIum",,!!!,.n"·

DiversÕes-
CINE MOGK_:j Casa Buerqer,

Bons filmes e boa ONDE O BARATO E' UM FAT0 E SEMPREpr.ojeção HAt AS ULTIMAS NOVI DADES.
Rua '15 de Novembro, 505 - BLUMENAUTelegrama: "BIRGUER" - Fone 1-5-3-4 NASCLilENTOS

Hoje, às 3,30 e 8 horas
o grande -f!;lme nacional:

sn� .' MOCA
Com Anselmo Duarte e �_���������������������Eliane �age. Dr. CLAUDIO BEDUSCHJ IEspetáculo de grandeza =',===��====���Emocionante !

'

Acham-se em festas
seguintes lares:
- Do sr. Alberto Fitsche

AGUARDEM - 80' OS
COVARDE�SERENDEM
- ARRANCADA FINAI
- 2 filmes de g-uerra. ,

Alô, Alô, Carnaval ! -
com o saudoso Francisco
Alves e Oscarito.
"a,

VENDE-SE
A casa sita à rua CeI.

Arjstiliano, ao lado do con
sultório do dentista AcmO
Acácio, inteiramente re
construída.
Tratar COm Alfredo Kl'o

enke no mesmo prédio.

--
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