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_ OUTRAS CONSEQüENC IAS DA ENCHENTE - F ELIZMEN'J'E_ÂS CHUV,A S ESTIARAM A TEMPU

demente, impedindo, práti- moradores das casinhas eamente, o trânsito. O ri: farçável expressão de ali- local não' dava

Em Gaspar não foram de próximas; Só o Iate de as Itajai-açu aumentou de vo- vio., rapazes, que 1

'ande monta, graças a chuvas terem cessado in- lume até as primeiras ho- Desgl'aça,damente,. uma dar, de 110m" _[

geus, os prejuizos mate- teiramenfe na manhã de 1':::S de domingo, Lo 'de no nota trágica haveria de khoff, filho do latoên

-lais càusados pela enxur- dia 31 de outubro,. afastou vembro, atingindo altura marcar, indelevelmente, a Augusto Barkhoff. sem--,

na "
. idê ti

. 1 J_ dê t 1 f 1 1 1

rada dos últimos dias de a possibilidade de conse- ,maIs ou meno� ,I en .ica f encnente este ano, evan- se a ogar c amam o c eses-

outubro P: passado. Mesmo quüencias mais danosas, snehente de 1� no de 1�4�" do o luto e a dor ao lar de poradamente por socorro.

assim, em certas zonas- da Mas, no interior, a lav?ur,a uma das ma�Gres dos �lb- um digno e estimado cida- Mas êste parece que nfw

cidade, como ná "Farrou- foi prejudicada e, prmci- mos anos. Em seguida, dão: Domingo, dia 1.0, es- lhe foi prestado corno de

.Jilha", a água inundou ter- palmente, as estradas (mu- l,enta mas seg'l!'ament�, .a<; tavam alguns rapazes di- vêra e poderia ter sido' (se

l'enos baixos, deixando sé-I nicipais) sofreram gran- I águas comecaram a baixar. ver+indo-s€ numa bateira, gundo comentários que 011-

�'iamente apr2ensÍvos os demente; impedindo, pràti- t· oixando em todos, indis., soore um pasto alagado, vimos}, e assim o infeliz
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M r� G Ir.�p a �. �a���:��de�o ���:�l��� G:� �!��:e.pel"eeeu
miserável-

a m a r a U g • u Ü '. I[ ���l�um��;:.��ê����,d:s��: Para esclarecer dev1da·
, .

Terca-feh'._:t última, dia

I
trições. Expediente - Fo- :p;_Hcações nrs, 17, 18 e 20 barcação .adernou e log.o mente a grave e estran11::l

�
_. ,/;,')) c' rea'·le"l'Y'.'l.�ntos nrs. 1"."' começou a afundar, obri- ocorrência, a Polícia abriu

10 do corrente reuniu-se ram lidos os oficios lU'B u � .>v -'- • -
�

5ó') 54 r t: 1 C> 01 -1;": oficio 111' 5�IS9, gando os ocupantes a se o competente inquérito.
ordinàriamê'\:h� �l Càmaral50, 51, 52, 0, e OD cc � :.-,-,..,<:), ,.. • UI'-'V,

Municipal de Gaspar com a exmo, sr, Prefeito, re�.pon· ainda do C�lefe do Executi- I •

pres€:'1ca de cinco (5) 81'S. dendo . a o s pedidos dr .o e1J�n1"\}in' �'do a p;:Op03· FREI IiLETO ESpl
�

Y OFM
V€1'82 dores :. Rodolfo ,A. informações constante" chy .(,2 nrça!:"..entj,) �J,. do muni-

.

� _.
..:..J • � .

Schmitz, Carlos B, Fontes, wwues,._' !r.m....éll iA -- cí-·<o 1)'1.1'3. o exercício de

Ab 1 1 v r : A
1 «;";4, bem corno os re=pec-

Dr. - f'·.aniO " iannav Ar- ueM
A notícia do passamen-

noldo Krauss e Sylvio J. ma. arta i-,ivn'q ans"oi, que a e<;r:
to de frei Cleto no Semi-

Zimmm3rman-n, tendo dei- Recebemos, com prazer, enviou à C�mi�q?'0 de F�- nário de São Luís de Tolo-

"ar'j f) ,1.., n -'''''1''';''''''''(''''''' os "e t 1 .

1 ".nl'':' i"!,
n (;\:" r ',F! -ntos: tele-

.� _: _:Y ':' .1
s, "'; �.�:.'�•. .,'",.� '''T,. :;,� I :�r,,:a, .. c�r. a .=.tO .�:v,�0 '. De. :A. - 'C ' --

r�7r. .nl','
sa no Rio Negro não' SUl'-

fCaú��.'" -

_II.? � _' J_! ....tl L ..... } v- Iceinaldo, 110St;fr liU,,) .........

'

..... .r c
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t"'\l'''''e''''a ,,"1t"'�1 O·.... <I "'e- �-;, .m '�"!-.._

.
_ 1 �J .;:__1 ceu. "(1 j_ "'0 L. ere

t�ns .e ]\!orberto 1(oe1'1- t,errâne(J'_8 professor ahaJ� Aquino con;_ul:lCanc °1 HS(I" conviveram nos últimos a-'

tn Feita a châ 'Q e d d S ",' d S'''' nl''''�TO U,.,,,.,nlme pe o e- .

L. .' .

"::'
.CA. za o o emlnano e o,Ji- ," v o. '":-"'. � 'nos, no entanto, sentImos a

CO'l,'t.,-'-ar1., a pros0.,.,r>a ele A t '.
. A . d ,1 p-·oJe·to ql1e doa av .

,''''
0..1" ,--,o. '-Avü""

'. : to no.011lO,
.. 1 . V,U .OS .1

,12,((1

...•
_1. • '-J. .� sna partIda. Quanto dese-

numero leD'al,. o sr. Pl'CSl� 'no estado de São Paulo. munido_.,10 os bens llTIOVel,. .,.

-

� 1aramos perm�onecesse a-

dente declarou aberta a I S. Revma., a par de ge- nerkncentés à União, ten-
inda conosco o bom vel i

sessáo e Tl'landou
-

o sr, se" \ nerosas referências a est[ io o vereador sr. C�rlos 11
11ho! Quam rabsca essas li

C:t'etá:do proceder a lei.tUl'êl folha, informa que pl'eten· ?optes requerido um �ot( '�eiras linhas 30freu golpe
da ;tta da reunião al1teri.or, de l)a<;sar o lJróximo N8.ta' '€ Nçt'a'�cciment,o ao Ilus.

d� mais l'Ui 2, pois, frei Cleto
1ue -foi an"ovada sem 1'os- em Gaspar, donde se ach::' 'l'C senador c::Jtarinense pe· acomounhou-lhe os n3SS0P
"'_99L>WiiliJO__,;.�"'''''�� aÚsente há cinco ano'l, �.o seu empenho na �prova-'"

�

_ 'lesde a primeira infân- convento à alltlga }vlatl'�?;

S d C
..

G
Ao pe· Reinaldo o nos- l-"al'áção. de uma medjdr '�ia, ol'ientot�-lhe a vida. \ hão de lembl'q_l'-se do �upe-

ena or larlos· 0- so afetuoso alTradecimento ,'12 tril'á inestimáveis be-
�

-:oub0 .S8l' sempre amigo a_-. l'iol' da humilde l'0sidf:n-

mes de Oliveira ---00 -1efícios à co1etividade ga·"· �,é a morü:�, (fue o colheu ria franciscan� de Gaspar,

�'l.81"c.<>-fel·pa u'ltl"ma e'c.:.te- Chamamos' 'a atpnçn..o do�, )2:;' e'l'-3e. .Em' l)rOssegui- '

� _""'.1.
� .

- _C! - �'la manhã do dia 19 de ag')� do saeCl'dote Q'. .1e zelava V:'-

ve nps.t". c-J·.c1ade o �I'maa.lo]" nossos leitores para o botJ1· '''\erito<ao expediente, o sr. l' d'
.

h 1 1 d
-' .

_ c<.l _

- l-0l)OUCO (epOIS as selS 0- ias a mas o pevo. j1'1'01

Ca'."l_,os Gomes� d_A 011vel''f''<;:, ;00 artigo sob o títu.l0 FRF �A:::rbtário leu a cÓ'i')ia d0C\- (). CI ('
.� � _ � _

raso eto nunca esqueceu .ri-'l,S-

i1.u�tre e di.g':1!) represeJ').- ,CIJi}'1'O SPEY, O.F.I\L, in· �ic. nrs·· 67, 68, 69 e 70'5:':- Frei Cle_to contava 82 u- par. Quantas vêzes em l'eu-

taIlte de Santa Catarina serido em ,outro· local, da Jxpedid03 pela secretariE nos;- 65 ele vida .religiosa e niões famili2.l·ps no Rio Np

na Câma�a Alta do País.
I autoria do nosso missi\!ist" la� Casa. ORDEM DO DU·

38 de vida Ba�{;l·dotal. A goro, na roda dos confradê�;,

S. Excia. deu-nos a hon- versando sôbre a vida e [ - Em seguida o sr· Pre-
voz corrente' dos confradeE �onta-çYa de teml)O�' idof; e

ra d'e �,ua Vl'Sl_'ta, ten,do BP morte do querido pe. C1etn ;�:'�l1tC' �L'__'::lC;,)U CJ.1l8 ia SI..

_
� ,_

,::spalhal'a qU(� eEtav-a pl'e- vividos e, não poucaf-l ve-

-detido conosco em agraJá- que durante anos residi...
-

a ':':20:<" a segunda parte d:: ".1esEl·!lado a cele1,.)l'ar todos•• \
t

- zes, a conversa gn'ava erl1

Vo.l e nl,'O\7P.·l'to"�. pa1e",t.1"a. nesta cidade. - ,Goi1ch:i 'na· 4.a l)á!lu-;a ,- .

b"l
' ,..' A ] G bA

C 1:-' _ � . �

1 � 18 JU "I eus U_OSS17elS e lm- torno (le Aa�'l)al', a oa (1--

Partiu em seg}lÍda para.
------ Dossíveis. DeveI as, .

cele- colhida s.emp,re dispensada

Blumenau e .Toinville; des... O D· "8 D O t b\ ".)l·ou-os em pencfl.: jubileu ao sacerdote, a fé viva e

ta eidacle regressaria no la _, e,U- U r0 áureo de vid!3 sacerdotaL profunda elo povo, fatos pi.:.

dia imediato ao Palácio Êsse dia, dedicado aos 'minou, hm'as depois. - jubileu diamantbo de vi- tO:l'escos, as tramaf!. do lobo

Monroe. funcioná'tios público:, foi, VOZ DE GASPAR, la- da religiõsa e outros dE infel'11al naquele pedaço de-

Ao eminente contel'râ- êsté ano, condigna1119n'e tnen:ando sincerameiÚe ncl,( menor categoria. tel'l'a privilegiada etc. etc ..

'

neo, com o protesto da n08- cOl?wmorado pela ho''/;rct_�a ter podido .fazer-se re]J?'e- Ele ,mesmo, porém, Se�1- Em carta de 25 de lltai(),

sa gratidão pela cativante e lavoriosa classe, q'ue se senlaT nCú exp�'e3'3iva festi 'ja últimamente que os dia" tl'ês Tll€S€S, portanto, ant/:":;

deferência, os votos de cons- Teunl'l.(" no salão do Cine nIca, q'uer, lia entanto, dei· ele vida lhé estavam con- do desenlace, escrevia-me

tante êxitü, como até "aql1i, Mogk, onde foi servido Uilt- :rar' cons'ignodo neste re- '��dos, e aproveitou-os pára_ ainda clô g'l:aride' desejo de

no dese:inp�nho do seu in- ót'imo ChuTTasco. Usa'ram rtic:;lro -- Gomo, ele .fatoJ �ntensificar 03 pl'eparati- l'eVel' Gaspal'.
.

signe mandato. ela palavr'a, na ocasiã.o, os cl,eúx:a - ti su"a in-wgTal so- ';os eh longa jornada lo - "Eu sempre fomenta··

�s: ih !!!!il!! srs. dr. Ab.el(J.,Tdo Vie�nna, !idariedade aos sólícit03· t '1!-ansào celeste, à prestação va o d3sejo de ver. a 110',"1

VO 7, DE GASPA)( Ed d d S t J ·f··1 (( b b'" d t
J"

•

1 r1

Li ..
< ?'nun o os an os e ú- saC1'1. u:.a�ws arna es, e,con as. 110 mD"jTlO ma en: 'gl'l'.)a (e '....x'nDar; mas ag(-

_ _ _ (ia fledu,schi, todos fal-ta e c'L/'jas importantes funções, ::rue os alunOl seráfico3 S� l' L'E'o' r:;(� P' ::;.:::;ou".

P01' 1noUvo de ordem téc- 1J7,'''-Y3cidamente aplaudidqs. 110 ?TWnejo da coisa ]J'líblica. .lpl'estavam à celebra,;ã' Foi vê-la, c2I'tam:mte, 1:,

nica, não pudemos circ'LdaT A seg'Lt'Í1', no próprio lo- têm, sido, gelaImente, pou- do padroeÍl'o máximo do e, do céu.

no 'Íf,ltimo sábado, do que cal, 'f'êa}izou-se uma agr.:a-. co e ta-da, ve:z 'menos recorn-, ducandário franciscano --x-

pedi'rJios' escusas a todos. dável "soÍ1�éé.·', q'LW só ter· pensadas. t5.o ligado a frei eJeto e (Co::,cluÍ nO próx. número).

também a nosso Gaspar.
Os festões e grinaldas que

engalanavam o prédio, ser
viram de eRroIta festiva
aos tI0"pojO {lo. f' i 0(.>;'0,

Com a mortedo bom fra- 1

de (defeitos êIe os teve C'l-

1 ') l'mo caCia. um nos, Ct81-

xou-noC\ um hOTn ami.q;o, :1-

mio;o si11cero tambpl11 de

Gaspar, ga81J::l1'8pc<(' de (':)

nt<'ão. Os ma. i s velho'" hiw

de lembrar-se do padre ql1t3

coxeava. pela cidad� ou do
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Relojoaria Bãier & Cia. Ltda.
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RELO'GIOS DE PULSO, BOLSO, PAREDEE DESPER1\4DOHES, As melhores .

marcas pe los melhores preç�s
PORCELANAS,

RA
CRIS TAIS E ARTIGOS PAPRESENTES

RUA 15 �DJjf-l�O\TEMBRÕ "';:}i.�9-í'P,:4='L�"BLUMENAlT - - - SANTA CA_TARINA
�

'�....._,,�
UFICiNA PRO'PRIAIII .

i_mç CASA ESPECIAL IZADA EM O'TICAlI\tiilid' &i= LA tnn·� --
-

-

Inesper-ado . revés sofreu ri Tupi em TimbóAtenden�o; �o con:j�e d; r tem.ente perdia�se no mata-/ pl��ard �e 2 � 0, não pe�- nho regular .. A .zaga Coti e foram. consign�dos P?r Ni-
S. D. R. Urilao, de 'I'imbô, gal_,que margem o campo mitíndo jamais que os VI- Juarez constituiu o ponto nha (3) e Sabão. FOI a se

preliou domingo último na- da União, ás tupisnsss vi- sitantes conseguissem i- nevrálgico da retaguarda, guinte a formação do "on
auela cidade, a equipe 1'8- ram - se ínapelavelrnente gualdade no marcador. notadamente o guapo za- ze" alvi-verde : Daniel (de-
presentativa do C. A. Tupi. derrotados pela contagem A equipe gaspãrense te .. gueíro gaúcho que andou I pois Odilon), Juarez e Co-
Após 90 minutos de tem':' de 6 a 4.

ve unia atuação apazadis- as tontas pelo gramado, ti; Zeca (depois 'I'estinha ) ,

po egulamentar, dos quais Os timboenses construi- sima- Apenas Peví, Pache- criando situações de pânico Pevi e Pacheco; N aldo, Ní-'
cêrca de 30 m. foram es- ra a sua vitória nos nri- co. Ninha e Nana salva- co para a meta de Daniel. nha, Eri, Nana e Aloisio
válados em intM'l'l}:pqõê8 â emíros instantes da peleja I ram-se com um desempe-I Os tentos dos "índios" (depois Sabão).
cata da bola aue frequeri- quando ostabeleceram o i:_' .

.

'.
•

. f �11IU!1II11111U:llll11mlllllllllm,,!,IIII11UIII"lIImnIlIlII!IIII1I11I1UmllW !!wmm!EDC�i��!�!�v�p!!�����r�?su!!!e���a!!:2�? ,!�!�; , MARIO VANZUITA :udo, a equipe represen- poucos, porém, foi adquí- mudo. No período comple- § Rua Cet. Arisiiliano lcaanos - GA�1!AH -

ati7â do (l A. Tupí ru- rindo sezuranca e deseu.. menta}'; os locais recomeca- §
-

- x-
ou para a progressista voltura d'!? sorte â inspirar ram no ataque até a ali�u- g- LOUÇAS .::- FERRAGENS E

.

CEREAIS
ealidade de Rio do 'I'es- a tranquilidade dos seus ra dos déz minutos quando § Secçao de Atac:do e Varejo

-

10: a,fi:nlt de pelsjar _àmi�", .compaJ:1h�iros. �iO��C? a pOl� da .:onqu�st.a do seu pr�- � ENGARRAFADbR xE-;:HSTRIBUIDOR::lamen,.,eeor:: O volunta- co o conjunto visitante f01 ?1ellO e umco te�to. Cott, ª DA APRECIADA AGUARDENTE
oso �squ:dr.ao ,do flores- se armando. para explorar half ...back do �up; n:arcou ª "5 CANAS"

_

': ?8f1peao, 1l1V1CtO. d� ?u. I com maestria a.s falf -:'8 do contra sua p"oprl.a cidade-
:;IiUIIJIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIJIIJUlllllllllllllllllmIlIlIllIlIllIlIlIllIlJIIIIIIIIIJIIIIIIIIUwi::

'IVFUO da L.B.F. e recen- "onze" loci:i:. Pacheco, CQ- Ia. tentando �SVlar umavencedor doülímpico .:

I mo nonta (i� lanca Impro- boJá. oue não confiou fosse�ra Cruz da Divisão de visado, armava tramas pe- recolhida por OdUb'1 a te-m�l'a profissionais da mos- r1l;:,·oS3.8 para o arco flores- no de evitar a Uentra,da".a Liga. tino, as quais não 10ra111 de um atacante florestino.�mbórtl desfalcado
.

de concluídas com êxito por Daí para diante os gaspastro titulares: D,itniel, falta de arrematadores, O renses desenvolveram· malinha, Valmor e Ernesto scuilibrio de forcas re1-- ior volume de JOQ'o. valencircunstância esta que nante nos primeiros 45 do-se de um padrão vistoou os dirigentes do a�v!- minutos foi refletido pelo (Conclui na 2.�1 página)
de gasparense à SOlICl- ---.---.-----------------em o éoncürso do médio Farmácia Santa Cruzll'�� pertencente ao P31�

I (Fundada em 1926)h'àS E. C. e AcarÍ,-ex-'Iensor do Fig'ueirense da Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES PIRESIltal do Estado -, o Grande variedade de reméd ios e drogas - Avía Re-,uro tupiense cumpriu -- ceitas com pro ntidâo e �cuídado �ilacad.a atuação, che- E(Hfírio nróprio - Prac� Getúlio VarQ'3s - GaRnardo � merecer a vitória, I'� 4.C Ui&lJ!.'· "",,-,,_&_ '_:as x

:- .. ......, ---loem que o Floresta ti- Grandes melhoramentos,e sido um adversário
, d-' "I d· , ,valor, qúe lutou ardú'" esta 10 n 10'1:ll1ente para sobrepuiarI um dos times filia

B. Primeira Divisão.
prélio teve início às 16
s, com arrancadas ful··
ntes do time local, queeIn cheque o reduto fi
�os visitantes, onde o
1'0 Odilon constituía a
'1' apreensão para os a
:OS do alvl-verde gaspa,Em suas primeiras
enções o rapaz mos

"Se inseguro e criOlllmas situações de pü-_
!III!I • ,_ llR �

�� /.
�

'i? -i,' "

"�!�� --"'_,�. �}.:-;' (1.:'." J.- � ,�, _ \ 'I •

ATENCÃOI,

,
._1IiIIIGj1lllllll ..

..GrandeNa Venda de
�'1;l��(ltmIH."1 'IIII{,,,

.. _..,,;jfp RIM AVERA....

i�í1;�; _. DA -
-..,

Casa Buerger
.-

ito"�'t:.:t:.�,�,."', ...... ".-;., "'.;\ . .;3..Jl::.,,�;..;;�.::'."l _".;1.... �
..

"
..

'

� r: ,.�:..-�,.".::.

nOI Seus preços foram baj xados ao mínirno ! .

Empregue bem o seu Dinheiro, adquirindo Tecidos da mais alta Qu alidade l'éüem chegadosdo Rio e São Paulo !
SIGA O NOSSO CON SELHO E !'!,Ã.O SE A RREPENDERA': - NÃO DEIXE DE VISI-

TAH A
GRANDE VE NDA 'DE
PRIMAVERA

iii

menta e conforto, tais co
mo cadeiras 'cativas e a"
sentas sôbre os degraus
que formam o piso. E' pen
samento dos mentores "ín
dios" inaugurar a intro
dução desses melhoramen
tos cOI1f-a realização de um

grande encontro amistoso,
para cuja efetivação seria
convidado um clube de re
nome do esporte catal'Í-

O" diretores do simnáti
co clube alvj-verde volta-
ram sua atenção para as
denendências do estádio ci
tadino. Assim é., que em
dias desta semana forarr
iniciadas várias obras de
remodelação e melhora
mentos das instalações do
campo. A arquibancada, a
l.2D1- da pintura, sofrerá
outros reparos e aplica
ções que muito _

contribui
rão para o seu embeleza-

- DA'

B U
.�

G E

�'\I,

I

E RSc A A
Rua 15 de Novembro, 505, bem no

C'ida de
B L U M E NAU'nense.

,II.��mee1!!S'4'##lft*PWt!e'ícnrm!"811i9
-

,�Avisa à su,a distinta f'reguezia que acaba de 1'ece-
I

ber CIrande e variado sort i1nento de ;'SED�AS, ,CASEM IRAS, LINHOS, PORCELANASe ARTIGOS PAR!\. PR.ESENTES. --

V is'ite as exposições da
CASA .T U L lOS C H R A M Me verifique as últimas novj dades dô'�eu grande estoque;pp te

,,"e.. ri-j- ._-
-

-ama .iiiiii�
-

R"'iiiffiiiãrw
!

" ..e _ LO P i.l_

.

asa JULIO SCHRAMM
MAIOR E l\lAIS COMPLET�A DA CIDADE

•

!li

: �

I
;11'_
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IND'U'BTRIA GERAlvITGA de Bylvio João- Zi1111TIermann ..Rua Prefeito Leopoldo Schrarnm sjno, - Tel. 111. 11 Caixa Postal, 32
GASPAR - STA. CATARINA . ,

1'EL'RA� FRANCEZAS COLONIAL PAULISTA. Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e.

)

..

' .

,
"

, tijolos curvos para pocosCOLONIAL � ORTUGUEZA.E 'TELHAS PARA
FAZ ENTREGAS ·�O LOCAL DÂ OBRA, COMI !

.

CUMIEIRA
_. ,

RAPIDEZ
J

----- •

_
">�1-,;.""'.. .;�....,,'i,t;.u �,,'jl., ;'>'"'.:'"�'.''''''_�:'_'':'\. �r .... � /.:'I.�� ... '..;:t/,�.�"v",-",,'''�'.í11(Conclusão da

o

H,a ráoglna) DESl'ACADA ATUAÇÃO a um chamado de ordem

'1.'lllllmlllllliiUIIIII"�llllllllolIIlIIlIIlIIllIIlllIIlllIllIlllIlllll1llllIlllllIlllllolllolllllIlII'
I

so, se be� �ue . negativo _.' � profissional:. -

.

o Iquanto a finalização; ja ca cumprrram atuação re- A embaixada tupiense ADQUIRA O SEU RADIONA CASA ALOIS T. '

que nenhum dos atacantes gular, completando um sex- regressou encantada com .a SCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS . Iacertava o pé nas proxinii- teto seguro e o ponto alto cordialidade e cavalheiris- ,/ MELHORES PREÇOS EM'SUAVES CONDIÇõESdades do gol. Contudo', aos do "onze" gasparense, No I mo dos dirigentes da S. Fi.
20 minutos .Eri recebeu um ataque, Pacheco e Nana Floresta, que foram pródi- .

presente de Acarí e man- fpram as principais figu- gos em gentilezas para' IIIl11mlllllllmllllllllllillllllllll,,!mmlll!1II111111111·I!mll'lIl!11l1'1"'i·IIW1Ilillltu-,dou o couro para o fundo raso Acarí, Éri e Aloisio com os jogadores e chefe Banco Indústria e Comércio
das redes do Floresta, igua- muito esforçad�s, mas qua- d� delegação do C. A. Tn- de Santa Catarina S. A.lando o marcador, o qual se sempre dommados pela pi. - Matriz: ITAJAf-l1ã� mais f�i. alterado' �té defesa S-0ntrária nas dispu- Também da parte do pú-�.fl1� ,�o prel�o. ,Na eq�IEe tas de bola. '

blico e dos atletas floresti-índia sobressaiu-se o �I a-
, nos, trouxeram os tupíen-balho, de Juarez, PeVI e Apesar do estado lam�- ses a melhor das imprjee-- ....

o

• . .DarCI,' na' d�fe.sa, se1:do que I cento. do. gramado, a parti- sões, mostrando-se estes I Ç;P�TAL AUTORIZADO
. ,tambem OdIlon, CotI e Ze-j da fOI disputada ��:n leal- desejosos de retribuir as

. F UN DOS DE RESERVA
R E G I S T R O C I tiL I dade. � elevado espirito �� atenções dos desportistas
Edital nr. 1.568 (de 26. I eSP?ItIsmo; �a,!grad� a a, de Rio do Testo quando da

J O. 53) patía d.o JUIZ m�p�ovlsad� I próxima visita do Floresta
" para apitar os últimos 4D íd d I dli aco saber que preten- .

t
., ,

bit I a nossa Cl a e, a qua ar-
.

I
�

L'
. mmu os ja que o ar 1 ro '

di 22 29 d
.,c em casar-se: rvino Ps- desí d' f'

se-a no la ou o mes
.. eSlgna o para re errr <Y '

reira e Cacilda Cardoso' .

'1' t d
.

1
em curso.

.
• A' pre 10 eve que elXar o o....

o

'

-solteiros e naturais deste
I" I

'

té
.

'd "

-

B A R "U N I Ã O"• ,.

EA 1 ,. �a , apos o ermmo o PII-mumcipio, 'e operar' o .

O lh d 'd d•

' + , melro tempo para atender me or a c't a er e s 1 d en t e n o bair- o
, ,

'.
o

l'O da Itoupava, . Blumenau,
nascido em 6 de novem
bro de 192P,filho de J0-
sé' Manoel Pereira e d. An-

. tônía Pereira. - Ela" domés
tica, residente em Figueira,
dêste município.: nascida
em 9 de abril de 1935, fi
lha de Claudino Cardoso e
d. Ana Cardoso.

�',
...z.,

;�� ..

)�1Ji'

-

,.�..,'1. ... .,�' /.. -,

Inúustria 1fextjl Gaspar S,
TECIDOS Fl1'Ll)UUOS DE ALGODÃO

-
_.-x -'-T

,

,TOALHAS' DE rrODOS OS TIpoS NAS MAIS
UNDAS PADRONAGENS

PISOS PARA, BANHEIROS" ROUPõES
(Cõres firmes)

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

G A SPA R. _-o STA, CATARINA

..
"

Edital 111'· 1.569 (de 26:
10.53)
Faço saber que preten--

dem casar-se: Anísio Fran- I ; - -

cisco Dias e Maria Prim, .--

solteiros, naturais dêste Es
II

tado e residentes em Bel-
chior. Ele, operário, nasci
do em vinte e três no no-:
bro de 1906, filho de Fran
cisco Desidério Dias 'e d.
Mariana Reginald. Ela I

dO}n
..
éstíca, nasci?a em 5 d� �. B U 'E R· G E IRmaio de 1913, fjlha de Au- I '

gueto Prim e d. Apolônia 1 I
Krauss. .,..,.:��...

' I I
I

I

,.'\C-"';'_' .!�r'_··.;- ._-

.. :r.--�'::------ -��-�11'��'�""-"-'-'-

..

-

..
, Roup�s feitas

"':.,.. :,.....

• /�........
I .....

A LOJA ESPECIALIZADA EM ROUPAS PA:
.
RA CAVALHEIROS, RECEM INSTALADA
A RUA 15 DE NOVEI\IBRO N·o 472 EM BLU
lVIENAU, OFERECE IAOS SEUS FREGUE
SES ALEM DOS PRODUTOS D U C A L ,

A PRIMEIRA PALAVRA, EM ROU�AS, CA
MISAS DE COLARINHO E ESPORTE, CAL
ÇAS, CINTOS, SUSPENSO'RIOS, MEIAS,
CHAPE'US, LENÇOS, GRAVATAS K UMA
INJi'INIDADE DE ARTIGOS PARA A BOA

APARENCIA PESSo.AL
.��

",'- Carnisaria BuergerRua 15 de Novembro - BLUMENAU

"�.r,';'

'"

..

Fundado em 2.1 de Fevereiro de 1935
Endereço Telegráfico:' "INCO"

Cr$ 50.000, ooo.oo "o

Cr$ 40,000.000,00 /
Total do não exigível Cr$ 90.000.000,00

4%
4,1/2%
5%

__ ··'Wi�'?

..

.
-

Total dos depósitos em 30i9153 Cr$ 816.293.328,90AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO
ESTADO 'DE SANTA CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO E CURITIBA
Taxas de Depésiio«

D :
ít ',' °t' 2' orepOSl os a V1S a . , .•......... , . . . /0

Depósitos Limitadó8
Limite de Cr$ 500.000,00 .......•. , 4%
Limi}e, d\\91';$ ?OO.OOOjOO ; .. ;..... 4;1/2 %
DepOS1,tà�Populare
Limite de Cr$ 100.000,00 ..... � � . 5%

(Retiradas livres)
Depôeitoe á proso fixo

Prazo mínimo de 6 meses , 5;1/2%
Prazo ,mínimo de 12 meses 6%
Depósitos de aviso pr..JV1:0
Aviso de' 60 dias , .. ; .

Aviso de 90 dias .,
, ..

Aviso de 120 dias
.

- CAPITALIZACÃO SEMÊSTRAt
Abra uma conta 17,0 "INCO" e paoue com cheque'11111111111nn 11111111n 1111111111111111111111111111111111 IIIIIIIII! I! 11111111111111111111111»iIi I!!!

.•�
,

IIJ II
'f o.:�

g gg;g;;;g;, o 2&2 E&2dC& ; ••_ .....
� -.-. ciN fiW=;

..
"1'!..

tE N li l! M o. I S U M fE"':/
r R A fi í O tu E t M

-

ê fl S A!
,,,',

""";';"':

...

,I���;·.

Um ródio �;:. (' jo pode olnn.
dár os pi )ferêr.ç"i(1� ;j" t,J;da
'" fomilia. R�sollft;j I) ;1-0·
blemo k ..ondo poro CCStl
mais um r,�di:) G· 1:. tsta
modêlo [.>ro,'orc.irJ:\Q r.'(.itp·
çôo mu ·dj�:, ::;cr� ir.cof;'pa.
róvel 5cf'o:-it�'lJC.

�
MOl:fho If.A-'.<"' - 0"0; íoix"$
ele <>m'..J>; c; !,ancc ex{"OfX;�
nal; 5 v,:.·lvUj)5 G�E; :; ··('81"t"�·
diferentes; �1')Ja(;fê n6?.,i'tl.

VF.!\lHA VER

OS RÁDIOS

C!'l19521

AGOR A gv1 (�) .

--= ,_.�Q.!= ==

O p,."� � ,""'.' :;;',0 1r'1'i' �"'\ i!t"!.'"
...

·�·�v����,J������uJ �V��."._.,.......�"",-••_o,,....,.,.,,,,,,,,,",,,,,,,,,__"'o,
1"1-.1 P O R r ,. ç A O t: C 0 f., . R C I O

, _��� .. "_f:-:-_-=:: _ �.=:;_y�-' .L-t.! ;�-.:::=.=r-' ��_��u

���: )�"?/':,:·�,�·��'r�-o��

,
'
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CERVEJA CAYRU'
UM PRODUTO DE ALTA CLASSE

QUE SATISFAZ O MAIS EXIGENTE PALADAR

PRAÇA

Vansuita
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA JESTA

MárioPura e Deliciõsa
.. _. _'. _. ,

-

\ "

CIN.E S. PEDRO

SOCIEDADE AMIGOS
DE BRUSQUE

Recebemos dessa Socie
dade, por circular, a comu-

.nicação da sua fundação e

posse da primeira direto-I A data de 11 de novem- Civil'e religiosamente
ria. E' presidente o sr. Ai- bro registou o aniversário consorciaram-se hoje os eS-
res Gevaerd e secretário do nosso amigo sr, Martí- timados Jovens Evaristo
(1.0) o sr. Ciro Gevaerd. nho Rosa, honrado e anti- Spengler e Dilsa Gerjrudos
Agradecendo auguramos São Pedro, desta cidade. Spengler, residentes em

à novel Sociedade o melhor go empregado da usina Poço Grande. -

êxito do fim a que se pro- - Fez anos dia 12 o sr, O noivo é filho do er.

propõe. Martin' Eberhardt, co-pro- Bernardo L. Spengler e d.
:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII""""IIII!'" prietário da Empreza Sch- Maria Evelina SpenglerD i ver s õ e s r�mm, que explora o trans- e exerce, no Banco Inco 10-

CINE MOGK
. .porte "de passageiros en- cal, as elevadas funções de
tre Gaspar e Blumenau. contador. A noiva, srta .

. Bons filmes e boa
_ o jovem .José Ramos Dilsa, é filha da exma. viú-

prQjeçã(J da Silva, filho do sr. Da- va Ermelinda Spengler,Amanhã - às 3,3-0 e 8,15 rio R� da Silva, fez anos no
-

VOZ DE GASPAR aIme-A Atlândida volta à tela último dia-lI. Ja aos distintos nubentes
para apresentar seus ar-

_ Fazem anos amanhã: tôda a felicidade.tis tas exclusivos ; 1111111 I ILI V O Jovem Júlio e a srta.
I I 1IIJ11l1l11l11l1l1ml!l!ôilJjIJmlll"�'Oscarito, Grande Otelo. E] d

. ,

Eliana, Adelaide Chiozo e
za, resi �ntés em Poço I GASPAR ;�NSE !

.

umaplêiads de outros artis-
Grande e ,fI.lhos do sr. Pau- Ajude � construír .o pré

tas, na maior comédia car-
lo e d. Ll�Ia Des;haps. 1 dio da Sociedade Alvorada,

navalesca de todos os tem-
Aos aniversariantes os I adquirindo um �nhet€' da ri-

nossos parabéns. J fa do automove. FORD-52'nos: :,,�_1�' .;;:;..
.

.

BARNilBE', TU E'S ..MEU
Esqueça-se que você tenl C A

'M·· Ifígado assistindo .Oscarito ./ amara· unlClpa
.

e Grande Otelo e mais uma (.c0r:�luSão da La página) midade .' Ao designar a da-
das 'suas.

..

reumao, constando dos tra- ta de 17 do corrente teres-
3.a feira. às 8,15 b�lhos �da ordem _?o dia a feira ..próxima, par� ndva
Preston Foster .;

discussão e votação do pa- reunião ordinária, o SI'.

Em <,
reeer n:'. 15153 e o proje- presídento propôs fosse con

CASTIGO IMPLAGAVEL to de I�l ?r. 18153, que a- voeadoo vereador sr. Hilá
BOm filme do United bre cr.edIto supleementar, rio dos Santos para reas-

Ar-tísts. os quais, sem debate, fo- -sumir as suas funcões
Para êste mês ainda: O

ram aprovados por unaní- concedendo-lhe assim. �'1111111111111111 ""ICIIIUIII! IIlIItlllII ""1111 ."?"
maior lançamento de todos Dr. CLAUDIO B.EDUSCHI última oportunidade para
os tempos: o seu r-etorno ao legislati-

''iAN<''<
� Cirurgião DentistaS. i:'>AO E DALILA vo municipal. O vereador

:lmiIIU�llIllIllIIlllJlIiIIIlIUlIIIIIIIIIUllllr ---00---

"a-
sr. Carlos B. Fontes maI11'-

• Trabalho Esmerado e \.T -

rantido festou-se contrário ao pa- EDITAL nr. 1.572
Preces Módicos recer, declarando que o ve- 'cJ 31105'))�

l'eador sr. Hilário dos San- (e.. i)

Consultório: •
. Faço saber que preten-Rua CeI. Arsit. Ramos tos, pela ausência 'durante

dois anos consecutivas a
dem casar-se: Aloys Scn-

TECELAGEM ramm e COI'irra Maria 'Be-,

.

todas as reuniões da Cà-·"T A N G A R A' " � nevenutti, solteiros, natu-
d mara, sem nada que pudes- ráis dêste mttnicípio. ÊIC',

Irmãos Sant!, & Cia.
se justificar o seu procedí- lavrador, nascidó em 17 de

F'h' d
mento, teria provocado a fevereiro de 1927,filho dE'a rIca e Tecidos e Sacos perda do mandato, medidad AI d- Norberto Schramm e d.e go ao esta que qualquer dos seusEnd. Telegr.:. HTangará

. Adelina Schramm. Ela, do-
Rua Nereu Ramos

- pares poderia. ;promover méstjca, residente em Ga"\.·
Gaspar - Sta. Catarina dentro dos dispositivos le·· parinho, nasCida em 8 de
ALFAlkTARIA gais em defeGa do prestí- outubro de 1953, filha de

GASPARENSE gio e soberania daquela Ca- Francisco Benevenutti Fi-
de sa, pois que a atitude do lho e d. Gertrudes Beneve-

. Fernando Duchêne representante do PSD e\'1- nutti.
(A mais antiga da cidade) denciava o seu propósito
Confecção caprichada de de menosprezar a Câmara

Ternos sob medida .'
e o própriomandato que o

Preços convidativos I povo lhe confiou. Nada
Rua Gasparinho, sln.o mais havendo por se tratar,.

- GASPAR - S� ,C. 1 foi encerrada a sessão.

I

Hoje, às 8,15
,John Gaf'field, Anti SherÍ
dane Pat O'Brien em:

DIAS SEM FIM
Comovente drama
mor e heroismo·

de u-

'111111" 1i Ii 1i I! 1111111111111111UlIIII" li 1111111

Café Bedl1schi
-,

i

Uma tradição na Indústria
de café. Se'mpre bom e pm'o
Aguardente de Cana:
VOVó e APERITIVO

Satisfaz o mais exigente
entendedor
Fabricante:

ÂUGUSTO BEDUSCHI
Rua São Paulo _.Gaspar -

Santa ·Catarina

•

CY
..

C R AI d EDITAL nr· 1.573
o. ... vora a

(de 13.11.53)
O sr. Tasoureiro da So-

Faço saber que pretenciedade "Alvorada" pede dem casar-se: Antônio AI,
aos portadores de blocos da

ves de Andrade e Rosa d
rifa do automóvel, residen- Souza, solteiros, . natural'
tes nesta cidade e arredo-

dêste município e !esiden,
res, a fineza de recolherem

tes em Poço Grande. :íJ:11,à tesouraria, até o próximo lavrador, nascido em 2 d�
dia 20, as importâncias jii maior de 1917, filho d�
arrecadadas da respectiva Joaquim Alves de Andrad!
venda.

e d. Adelaide Alves .de An,
Tendo vagado os cargos

. drade. Ela, doméstica, nas.
de Presidente e 1.0 Tes0u- cída em 20 de fevereiro de
reíro dessa Sociedade, com

1919, filha de Manoel An.
a' renúncia dos srs. Vítor tônio de Souza e d. Catar.
Rosa e Afonso Schwartz,

na de Souza.
foram eleitos, em substi-
tuição, na assembléia ge� EDITAL nr. 1.574
ral de 30 -de outubro findo. d 11 53)( e 3. .

os srs. Sílvio João Zimmer- Faço saber que preten
mann e Luiz Franzoi, r�s- dem cay..-1.rse: Nílton Spen
pecti,:vamente.. Para Vice- gler e Gersnilde Wehml;'
Presidente, vago com a e- th solteiros naturais dês.
1 • -

d 8'1' Z· , ,

erçao o �r. I ; VlO lmme:'.--j te Estado é residentes nes

mann, fOI eleito o dr. Helio ta cidade. Êle, comerciário,
Fontes.

na>'�id� em 23 de novem
'II "'II 111"111111111' I' II II ,. 'I! I'!····

..

(Conelvjão da 2.a_pág·ina) bro de 1928. filho de Do

EDiTAL nr. 1.571 -ninzos Pàulino Wilberb e

(de 27.10.53) rl. Ermelinda Spenzler- E·

Faço saber que preten- la, doméstica, nascida em

fiem casar-se: Valdemar 27 de janeiro (l� 1953, fí

Nicolleti e Ilália Ana Ber- lha de Carlos Wehmuth e d
Gertrudes Wehmuth,

SOCIEDADE
---------�-----

ANIVERSA'RIOS ENLACE

EDITAL nr. 1.575
(de 4-11-1953)

Faço saber f(UP. pret,e11•
riem casar-se: Leonicio Wil
bert.e Valéria Maria Schej·
dt, solteiros, naturais dês
te municínio e residentes
em Poco Grande. Êle, la
vrudor� nascido em 18 de

) fevereiro dp. 1925, filho de
Frederico Wilhert e d. A
dele WiJbert. Ela, doméflti
ca, nascida em 17 de de
zembro de 1953. filha de
loão �aria Sche'idt e d,
Maria Apolônia Scheidt.

toldi, solteiros, naturais
dêste Estado e residentes
em Gasparinho. Êle, lavra
dor, nascido em em 9 <1(.
azôsto de 1930, filho de An

ilré Nicolleti e d. Alzira Ni
col1eti. Ela, doméstica, nas
cida em 13 de ágôsto

.

de
1935, filha de Segundo
Ber-oldi e d. Catarina Ber
toldi.

- Se alguem s'ouber de

aJ.gum impedimento, opo·,
nha na forá da lei.

Edmundo dos Santos
Oficial do Registro Civil de

Gaspar
.11 II I �IIIII ,�" I'! " I" " " I' "1,' 111!1111111111111

EMPREGADA

Procura-se, para todoS
os serviços domesticos em

casa
.

de pequena' familia.
Bom ordenado: Tratar na

residência d� Sr. Miguel
B. Silva nesta cidade' 01.1

Rua 15 de N.ovembro, 25
BLUMENAU

VOZ_DE GASPAR
Semanário

Correspondência C. P. n.o 9
Número avulso; Cr$ 1,00
Assinatura anual Cr$ '50,00
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