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Valor e beleza inéditos à cidade

I

o relógio d I reja de s [é, no gênero,' o
. I t j 811

CJI'vICO, EM TODO o PAIS, C0111 OITO (8) MOSTRADORES.

mais co'm"·p,�e ',.0 (.. 0_ ra
DiSPOSITIvOmLUMINUSO PARA DAR.AHORACERTft

I . OI
- �

- INTEIRAMENTE FABRICADO EM ESTRELA, �O nlO'
GRA1\'DE DO SúL - VITORIA DA TENACIDADE, DO

DINAMIS;WO E ARRDJO DE FREI ROQÚE SAVPP - CUSTO DA OBRA E SUA· IMPORTAl'vCIA DADOS FORNECIDOS

PELO TECNICO-FABRICANTE SR. si.t» SCHVVERTNER INA ue ú R'A ÇA o A M fi N 1-1 Ã

Vem despertando a aten-]maquinismos, elétricos e me-I tras obras destacadas a que I

ção de.todo�-ga�parens,8s.e câ.lJi(�08, �ujas peças sâo_in- 110S reportaremos em bre.ve)I CINEMA ATULHADO
forasteiros-o ;grande �eloglO teíramerue de sua fabrica- que e�lbele:a e :ra1o,rIza, Já há bastante tempo tor- ram-se 400 ou 500, empur"
da nossa I�reJa Matr�z, q,ue, ção.

,.
.. :Jutrosslm, toda a Clclad�,- nou-se o cine <Mogk » pe- rando-se e atropelando-se

com .teus CIto mostra?OIe�, O relógio d� 19reJí1 de nenhum gasparense há-de queno demais para conter ás mutuamente.

à noite, profusamente ilumi- Gaspar é de SIstema eletro- esquecer que se o deve ao, S"U8 Ireqüent doree I A' d últi
�

2& f
.

"

nados das duas alterosas automático isto é, o funcio-, esntrito empreendedor e ar-
,.

Ba1stVa ser aexI'bl'C�' f"
in a nad u lm.a '1 e(Ira"

,
.

.

,'. '.'
. ��. .Ia uma 1- por caura e um Jorna qu�

torresdlantelms, o,ferece, sem namento, e puramente me- rojado , bem como à extra- "'n, melhor um simples I'!. d
'

) tend-

,
' f. 1, d ; A' dI. h',

" . 1
La.,. com- I anas, ecepclOnou. con en'.lO-

dUVida espetáculo os mais camco, pen u ar, mas a ordinária capacidade de ira- olemenio mesmo P
, .j.' '" ôb d d.

,

.

l'
.

,I " v� ,�e o que rnal>erla so re as epre 3"

belOS e atra��t�s. I um pequeno motor e etnc? I balho do revruo. padre frei se vê e, . principalmente, se ções de Porto Alegre, a aflu-

Desde o imcio desta se- que suspende os pesos, a Roque, que não mede esíor- ''"e sente' Verdadeir rlti-l én ci f'
.

I
.

"

l' f' b dos
, .

.� . '. u a mu - enCla OI enorme. mprOVI·

mana esta o re ogio �n- a�e. os quais gira o ma- ços nem jamais fPCUf.. quan dão para lá acorre centres- saram-se bancos, eseadas,

cionando normalmente, In- quirusmo ou seja, pela e-, do se trata da sua querida tionando complet t::' dis h d �

.

t à.

clusive a batida das horas, I nergia acumulada na sua T
. s'ala rle prol:Jeç'ão �Tm::n v a o llt�'-'d� p3Qra adr a':>sden.o z ..

.
_ desci )

.greJH.. . -..<
' ,. 1.', ll1n am- m li ,I ao. uan o na a ma.-.;,

que I:I.ssma1a os quartos, com suspensao. A escida aos Na festa da inauguração 'D'iente qlle� co npo
I· 200 1

'

d d 1 d t . co-ce I,., 15 'h � S' :.
-
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-

-
I orca " iavia, nem sequer espaço,

panca as up as e e om pesos cura oras, 0- do relózic amanha, de ma- scutadas .-,O'IOln -'_ (C i' 4a
'
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pessoas, v. J a, (;1"" e -,onc tu na ,pag.J

diferente. e 3::; oras In e1- me}!__ e, POIS, aros eS(,'01,3(10 nha avós -9, última nu-cas

ras, fortes � mai,s, graves. êsse período, faz-s,e. r:recisolf1as'10prs,saberemosror.eer� Eleitores e votantes S.C. R. "Alvorada"

Quarta-,f, 'Ira fOI instalado o dar corda ao relógio pelo tomanifestar a nossa zratidão I D d
".... di I If) h 'I d h' E' ...

• ", ,,_
P' I

- d ,-
b-

- a os onCUHS, nu ga- 'JJ aI e e oJe- nceITa

diSpOSItIVO autománco que, evantamento os pesos, pa- a êsse grande e devotado dcs 1 'T' R E � t d C d

'b C ']
-

ti '" pe o .i.. • • I
...ue n G o oncurso a

marcara a iora certa. .ons- Ta 9 que existe unIa a a- amiQ'o de Güspar prestan- R 'nh

d 'â d
.

1
.

1 d
.
,,' ,

' aI a·

tn e Uilla 1 .mpa a especw, '. V8,nna ,espeCla, e manejO d)-lhe, novamente, s,jllda Há, atualmente, em 110S-

com o enürme ,potencial de SUilve, n9cnniária, Dois s, revma, SD Estado 474,,379 eieitores. Finalmente logo m.alS. à

- 1.500 wat�s (,�el�s), lfjmra�a O �e16g10 pes.a 700 quil?s � pr�cisa amorti.zar já boa par- Votaram .no último pl�ito noite, realizar-se-::á o baile de

que acende dlàrlamente as máquma proprIamente dita, te do pagamento. .327.868 Cldadtos, o que lm- aniversário da simpáti,ca 80'"

19��5 horas (8 meD?S 5 da 400;. peso pa.ra a l,?archa, Eia, pois, conterrâneos I porta na abstenção de 3�%' ciedade Alvorada, <) q;Jal

none), apagando p,re.�lsam.en- 80; :dem para a batl�ll, dos I compreensivos
e de hoa-von'l Es.ta porcen�agem é_ teóflca, promete animação e

.

en: u- '

te quand� J. releglO fizer 9uaJt.:.SS de �ora., 110, Idem taJe, orgulhosos e gratos a- II pOIS na realIdade nao se e- siasmo,
.

ilo�r a pflme Ira 'pancada das Idem hor�s lI�ttl�aS, � l�. poiemos o nosso vigário! A leva a t�nto, de ve:·: que. o

8 h Ti' ln d tá U
" I ' 7 7 Haverá, p'rfmeiramente, a

oras. bssa ampa a es
. ma 80 môquma, aCIOna sua iniciativa redunda so- numero de 4 4.3 9 estão 10-

colocada, sôbre a imagem de 16 ponteiroí', distribuídos pe- rrente em. IlOSS) bendici�) I c]llfdos os nomêS de muitos posse dos membros dâ Dire ..

São Pedró, ent.re as duas lo: 8 mostradores, e Ergue
,

, "
.

, I eleitores falecido�, A ou. que
toria e Conselho Fiscal, elei�

t�rres, e o seu mtenso cla� tres.pesados martel03. � Dom JnacIo Krausel'mudaram de re8lctenCla pa-
tos para aiministrarem a

mo. quo ele perto_ OfUSLll, e monmento aos mesmos e ra outros Estados. Sociedélde até outuLro de

'visív�l a gn:ncte distânriêi. t:ar:smitido I�or ca�os, ver- Ho./e, peLas 3 horas da tar- O� maiores comp�recünen-
1956. Em seguida, terão ini-

AfIm de pormos a par os tlCaIS e honzontSous, n�ma de chega d esta cidade o exmo. tos as urnas vetlfh.:aTam-s8 cio a� danças, sob o com�

nos�lJ; �eitores do ,yLilto ��s- extensão de rr:alS de, 2u
e revn�o. dom Inácio Krause, nos municípios de �tapiran- pf;tS�O do ótimo jazz América,

s� ,mAdna e gran�lOsa oora, metr0S.
. . .

virtuoso 'bispo-auxiliar e I �_ ga e Palmitos, re,c8ITi de�-,
de Brusque, um dos mai-i

't 't:l H' d t t b d d d X
' ,afamados do Estado.'

e" lvemos en�reV1S ant o o .

, .a um lSp0t01 IVO au 0- .

gário geral da diocese de Jo- mem ra os o'
-

e apec?,
sr. Rudy

. S,c�wertner, . l;t:D �atlCo para regular as ba· invile. (I, qual pertence a pa- co� 96%! cada, Os de maIS
A nota de atraçãdda. gran ..

d�s propnetar�os da« I::d':ls, tidas.dos qll�.rtos e. das ho- róquia de lGaspar. b�lXO índIce fo.r�m os de de noitada de hoje é o en ..

tr�a � ComérCl� �

de ReiOglOs ras, ue maneua a e,vI�ar que I D. Inácio" vem, a cOi1:,it.e P!ratuba e ItaJl:,�Ib onde vo.,
cerramento do Concurso pa

PublIcos �chw�r :ner? L�d�.:», mesmo que o rel?g�o pare do rev. padre Roque, presidI!' taram �penas. 5Dít? e 58% ra a eleição da Rainha d�

e�tabeleCl?� na c�dad� a� ��- (o 9ue, _

em
- eondrçoes nor-

a inangu.ração do relógio da dos.--elertores mscntos, re!!\-
Sociedade Alvorada. Quatr()

t��la no vlbmho Estaao ao li.. ma�s,
_

nao aconte�erá), aque- Igreja Nlail'iz, que terá lugur petlv�melüe. <,

são as candidata,� que vem

Grande do Sul. O sr. Hudy las nao se confulJdl:lm. amanhã, após a missa das Em nosso mnmcíplO, cu- disputando r�nhidamente a
'

é,I além disso, Mcnico. c?n' Afinno�-l.íOS o sr. Hudy 10 horas, cmn o seu solene jo eleitorado é (teóricamen- vitória, não se poçlendo pro ..

sumad�, da arte, reloJomra, que o reloglO que acaba d� benzimento. te, também) rle 4,488, \Tota- gnosticar, pois, o resultado fi.. -

tendo J<1 conu,jUl�o o .seu mon�ar e que, ora se v._e Voz de Gaspar cumprimen- ram 3.221 pessoas. ou seja nal. Contaram-nos, entretan·

in porta t t b l' d f J seu ge 71')1 N J d to, que duas concorrentes têlll

t,,11 _

n � fel. a no e I?S- U�?lOnan(l�, e! no. -

ta respeitosa�(!,ente S" excia. "ío.. a �eru� e, o CO�l1-

�,açao., Soube.I1lOs, �sslm, nf'Iv, o maIs Importante. e l'e1Jma. assncwndo-se as ma-I pareclIn�n"u f?1 em maIor grande chance, porque cad,\

glaç�S as prestImosas mfor- cOJ?pleto de. todo o BraSIl, nifestaçães de cai'inhn."�o apre- proporçao, pOIS o nosso co-
uma tem a sua forte oorreu..

m""çoe� d� s. :::lenho:iJ, q�� pms não eXls:e nen��� ou-
ço que aqui lh'e s�rão pres- légio eleitor�l é em número te. MaR, não convém esque..

a Industn� Sthwertner rol tro, d3 U:1 so maqLllQlS�O, tadas. pouco superlOr fi 4.000. cer que eleição significa sur..

fundada há 30 anos, em com tantú8 mostradores. blS- Em Blumenau, entre presa; por isso nada diremos

novembro de 192-1, pelo seu I so Gaspar pode e devv or- Gra \Te perigo em 16.507 eleitores, comparece-
até a última apuração. Por

paI sr. Bruno Schwertnér, gulhar-se.
-

Bl
ram 11 014 - 66%. sinal, que haverá, durante o

Já. falecido, e continuada Essa :p.õtável obra custará, UlnenaU -----

baile, tres apurações, o que.

pelos filhoR, indusive o nosso inclusive acondicionamento, Está cedendo a bauanca gelo, quaL seja o desn1orona- dará maior se.nsação ao cer·

entrevistado, sendo pois- u- frete, seguro, andaimes, �ão do rio Itajaí mento de aLguns trechos da taml3. A última, decisi vá,.

ma vocação de famíli-fl. A de obra de carpinteiros e

pe-j
Alrm dns imensos danos barranca do rio Ilajaf, em feri realizada:'ts 2 hor.�s.

Fábrica 'já foi di versas vê- liteiros, viag(:-ID, estadia f' materiais direta e imedial� conseqü?ncia da erosão· pl'O- \ Quem será a vencedora?

zes lure:tda com [ueualhas serviço do· técnico, a p�ox:j-I mente causados pela calann- vocada pela �nxurrada, Esperemos apenas al�um�s

de ouro. Cuns�n�iu J�2.er��8 madamente, 2QO,OO eruz81ro.:s., tos� enchmie :da .�em�,!a p��-
Já hOilve desabamentos de ho 'as e o sàberemos.

de grandes reloglOs para 1- .Mus, se n0,ie a n08sa Já sada, que aLn9,�tL. f,odJ �s�e edificaçõ,�s de madeira., J'Jo momento a situJção

grejas, inclusive um com edr- so!)erba Igreja de Soo Pedro rico vale do ltaJaI" esta a ') Um prédi:) d:! alcr;na- é a seguinte: Zelinda- 18:':: t;

rilhão para um templo de apresenta-se externamente cidade .J.e Blumenau (al:'ás, ria, de 3 pavimentos, sito Lígia- 1772' Teresa- 161,1'

�,elo Horizonte, Trabalha a mrito embelezada pele ma-!
nma das mais prejudicadrLS) nos fundos do da Casa Roial, Suelí- 1207. -(Apuração d�

fIrma com diversos tipos de gnifico relógio (além de ou-, sofrendo agJra tr�mendo fia- (Conclui na, 4". página)
.

4". f� p.p.),
'

..
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_;:m���-� C �SA JU��q S(�HR A.1VlM,. oferec� �ara pronta entrega a p\eços ao. alcance d�. F_er,:agens em geral-f:upi tdtjt.ca.dures-.
.

Desna_tadetras-Espmgardas-F agoes:E;?n?nF�os-.L!�sl.res!' df,1J,eNiq,<; tl�QS-:c:-;Bqierias (�Delc.p» -.BiciclçlS�"-Malenal saniiôrio =Encerdeira» «"Macstar»""garantidas for 2 anoe+Màquinas de costura «. v içoreili», garantrdas pnr 15 anos-Crtstals-Pir. CC&

C J o , e��1
- Visite sem compromisso a ASA. ULIO 'uGHRAMM (' nela faça a sua compra que será bem atendido .
.-

''!IIRt>I'1 ........��ijj...mll2;."m ....'i"'?M �j�
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. Registro Civil
Foço . saber que pretederncasar-se:

Pedro Tllnholi e Cl�\ld'1 c lt
. Iaue ü(IUZa, 80 EIrOS, natUr '

'"

t E d id ai!I..1GS 2, st� o e resi entes p

Arr: ial. Ele, lavrador. filh
. d j Luiz Tanl�Dli e d LUl'SOQ

.

1"1 ,�dos Santos . .I:'J a, doméstic
filha de João Bernardino�'

. Souza e d. Sofia de Souz:(edital nr. 1715)
=-Antenor Luiz Rocha eHelena dos Santos, solteiros

naturais deste Estado e re:
sideutes _em Gaspar Gr�llde
Íde, operário, filho de Lui;
Rocha e d. Zulmira Rebelo
Ela, doméstica, filha de,Ce.
raldo Claudino dcs Santos-

e d. Amélia Isenses dos
. f'antos (edital Dr, 1716)

Adolfo dos Santos e Rosa
Clara dos Santos, soltt'ircs�r.lIâ!fálf:ilrtJ(-Iil�� r, naturais dêste Estado c re:d8 �'!lJIllIIlIIlJllIlh:?allllllllllllllllmlllllllllmlllllllllllllllllllli!�illImillllllm:!'" � s 'dentes em Gaspar Mirim,=:: � Ele, lavrndor, filho de Ber,ª ,MARI() VANZUIT _L\ ª nardino João dos Santos eª ª d. Maria Luiza dos Santos,§ Rua Gel. Arisiiliomo Ramos - GA:il!rlR ª Ela, doméstica, filha de AI.� LOUÇAS - FERRAG ENS E CEREÂIS 5 berto João dos Santos e d,S .

Secção de Atacado e Varejo i Clara Cândida dos Santos,ª ª (edital m, 1717)Cr$ 50.000.000,00 ª ª -José Percilio PereirasC R $ 50 000 000 00
- ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR -. . , ª DA APRECIADA AGUARDEN1'E E Catarina Ignez. Beil;r, sol·
=

" " . ::; teiros e' naturais deste Es·DEP�SITOS EM 31{8{1954 CR$ 819.981.460,40' � 5 CANAS, .
�

� tado. Êle, carpinteiro, resi.AGE,NCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ;;,IIII1lIllIllIlIllIIllIllIlIllIIllIlIllIllIIllIilIllIHlllllllllllllllllllllllmllllllllllmlHllI<l7' dente nesta cidade, filho de
I
.. EsTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO'

&&
CJ

(_lU_ HY 3 José Gerôncio Pereira e di DE JANEIRO E �-qRITIBA.
I Maria Pereira. Ela,' domá. i, Taxas de Depôeüoe LINHOS RENNER... j tica residente em GarubaDepósitos à vista . . . . . . . . . . . . . . . .. 2% Loja Gabriel Pamplona, anuncia e reco mendaum filh� de Alvino e d. Evell:Depôeitoe-Limitado« maravilhoso sortimento dos afamados puros LINHOS' �a Beiler (edital Dr. 171R)L�m�te de Cr$ 500.000,00 . . . . . . . . .. 4% REl'VNER, largura 1,60 mir; para vestidos e iaiêr. .1 -Se alg�1ém souber de ai.Limite de Cr$ 200.000,00 4,1/2% LINHOS REl'VNER_, so, na gum impedimento. oponha.oD.ep?sitos Populares

5010 LOJA GABRIEL PAMPLOIlA .

na forma da lei.Limite de Cr$ 100.000,00 ... ,..... IC .

R 15 d 7\., I

1100 _ Bl I Edmundo dos Santos(Retiradas livres) ,ua e ivoremoro,
..

umenatl
__, Oficial da Registro CivilDepósitos a. prazo fixo

Prazo mínimo de 6 meses '. .. 5,1/2 tt'"
Prazo mínimo de 12 meses '. .. 6%
Depósitos de aviso prévio
Aviso de 60 dias. . . . . . . . . . . . . . .. . 4%
Aviso de 90 dias ..............•.. 4,1/27"
Aviso de 120 dias 5%

../ _._ CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL
Abra uma conta no "INCO" e pague com cheque

I
:

Aí está 9 maior espetáculo
. Blumenau l. ..

Dia 13 de Setembro

de

_'"

Iniciada a

Espetacular Liquidação,
"Semestral da

Casa Buerger
R eduções em todos os preços!

Mercadorias a granél por preço de papel
É formidavel a espetacular liquidação

semestral da
CASA BIJERGER

Rua 15 de Novembro, �05, bem no coração da
cidade

- BLUM ENAU

Industria Textil GaSpar S:--A� TecelagemTangadTECIDOS rnu-u LJ US DE ALGUDÃO 1
de

__ x - - Irmãos Santos, & C�a
TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS

LINDAS PADRONAGENS
PISOS PARA BANHEIROS, ROUPÕES

(Cõres firmes)
Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19

End. Telgr. "TEXTIL"
,

G A SPA R STA. CATARINA

Fábrica de Tecidos e Sa(ll�
de. Algodão

End. : Telegr.: "Tangar1,'-- ,-- -
- - '

/l
Rua Nereu Ramos

Gaspar - Sta. Catari.)a

ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.
SCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS
MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇÕES

lMPURmS DO SAHGU:'
lMXIR Df ID'Dtll�

\ AUX. TRAT. SIFILlS
::::::p;eEM

Banco Indústria e Comércio
Santa Catarina S.A.

_ Matriz: IrAJAt
Fundado em 23 de Fevereiro de .1935
Endereço,Telegráfico: "INCO"I m .�-

� _:.�
;..,l:'

_.
..-

CAPITAL AUTORIZADO
FUNDOS DE RESERVA

Farmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES PIRES

Grande variedade de remédios e .drogas - Avia Re
- ceitas com pro ntidão e cuidado-

Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar

INDU'BTRIA CERAI\ÁICA de Svlvio João Zímmsrr.anuRua Prefeito Leopoldo Schramm sino. _. Tel. ru. 11 - Caixa Postal, ;)2.

,

GASPAR -

-. STA. CATARINA
'l'ELIIA::, FIlANCEZAS, COLONIAL P�ULISTA. FAZ ENTR��:� ��v�ob�� bÁo�BRA, COMCOLONIAL PORTUGUEZA ,E TELHAS PARA

RAPIDEZCUMIEIRA Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos 08 tip������������������ #A�� sg fW:fÇ#ME.. �
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CASA PAUt0':

Alteração total na ta e a do returnol�;:l!.�Y.J�:����
"Grandem�ente pr�judic8do o Tupí com :a �ova disposiçã� dos jogos ' c����ros�a§t;.T������!4

lDeyido às fortes cllUY\S I sorressem completa modifi- gos antecipados, ou seja com I mal> do C. D., concordou,
.;,., ., .,1,"

assolaram o Vale do' - hcação. o GuaranI, de 28-11, para que se passasse uma borra- Fazendas - Louças" Fertllt-

qu.eí úau:-:ando inundação Em face da orientação a- �1-11, e com o Vasto Verde, cha em tudo que já estava gens - Armarinnos :'_.,:��

:reJaq�asi todas a" pra?!l:s de d,Cltada pe�o Consê}ho . Dívi- de �.12, pa�a 2�-11. E�qu,ün- feit? e .&prJvdd?1 para que zoe e Molhados' - E;vp{);�
, rtes dos clubes filiados sional, fOI 0 TUpI" como o t,';) Isto se impos ao 1 Upl ,- o vice-lider, meus uma vez. tação de Cereais: e 4it1Üj;��

:r;�ivisãO principal da L,B. clube mais visado por cer- �almeiras, União e 01im�.i�0, ,�urpQrtasse as' c_onse<:!uências dente - Serraria c alinltit;..

F foi a. marcha. do. Carn- tos representantes daquele tiveram seus oompronnss: JS de uma alteração -tão des- mentos -- Revendedotb.\

.. ,

nato de profissionais trun- orgão, empurrado a precn-] dilatados, sendo que o Pal- necessária, modulada de for- da Stándà'rd OiZ Compai�
pe�a em sua rodada nr. 4 cher as lucunas que se ofe-I-meiras chegou aocúmulo de ma a beneficiar _uns e pre

de returno. Disto se aproo reciam na formação das ro- ser incluindo em apenas u- judicar outros. Esse «reme-

Ditou o Consêlho Divisio- dadas. Para começar, impu- ma rodada durante todo o leixo» na tabela do returno já

vel da Liga, para, errónea- zeram-lhe o difícíl compro- mês de novembro. Mas, o parece um jogo de palavras

�eDte, modificar tôda a L�- mi�so f�::\�te ao Paisandú, qu.e- se há de !-azer, se· as cruzadas que está a divertiras

bela., q.uando o certo �ena CUJO pre�lO está ma.reado pa- eOIsas. foram dlSPOS1i�S �lesta sr� ..c?mponentes do Conselho

determinar o recuo de todas ra amanhã na cidade de maneira? E, por mais incrf- Divisional da LBF, mas.que

as rodadas, evitando, assim, Brusque. Além disso, teve ovei (l"e pareça, o represen- não agrada, em absoluto, aos

�up. a disposiçâ() das partidas clube «índio» mais dois jo- te do Tupi, presente à reu- dirigentes do clube gasparense
Preços Módicos

Paisandú X Tupí amanhã,emBrusque :::S�::á:ristili�nORa�i
Por fôrça da nova tabela ção técnica do clube «in dio »

aprovada pelo C.D .. deverá tem pe.a frente um ou outro

o Tupí 'fumar amanhã pa- problema para a escalação 1t.����4&A�������!!1!! �_����������

ra Brusque, afim de preliar das duas equipes, mas não _I ,

com o Paisanrlú. Os gaspa- será isso o bastante para :!Gavalheiros...
.

" .

�

renses, passado o influxo de quebrar o moral da rapasia-
... 1 _,

Modernas. Camisas Esporte, n,os .mais, lindos pa.

c()nt,rr·rl·eda,ie pela decisão da orientada por Dirceu que. ._

cs
", [drões, confeccionadus pela n'e11101' fábrica, c\. Celhardt.

da Liga, mostram-se reaui- promete dar tudo pela um- 'IAcham-se expostas nas vitrines da
mados para enfrentar a to- bicionada vitória frente ao LOl' a G�brl'el. Paln',,:.lo��la·
dos os obstáculos que .se an- seu valoroso adversário de A.::l_ _ '_I _

tepõem ao seu desejo de amanhã. 15 de Novembro, HOO - Blumen u

manterem a posição de des- A embaixada tupiense DITem a camisa que você procura
.

.' I
taque que. ocupam' na tá- deixará esta cidade ás 12,30, -I .

_

pelo _ preço que lhe convém.

boa de classificação do atual estando mareado o Café liiiiiiiiiiiiiiiiiii Q##ilWi" !'.

certârne, Pamplona para o ponto de

'I'ar.to os aspirantes como embarque de todos os atle

os titulares realizaram um tas e, também, dos associa

proveitoso ensaio quinta-fei- dos que queiram acorupa

ra, durante o qual desenfer- nhar o clube em sua excur-

rnjaram as pernas, A dire- são l?Brusque.

: ,

Dr, Cláudio
Beduschi

Cirurgião-Dentista

Trabalho esmerado egaraníliJ�

tDIIal ....rar
IIUI [IEIIIl,11

(SILV ... ., .

e"AN�1! T6N'_

Café Beduschi
úma tradição na Indústna
de café. Sempre bom e p?tr<l

Refrigeradores "B
"

rastemp -

"

Aguardente- oe Oana:

Vendas em suaves prestações mensais

----------------�---------------------

�

VOVÓ e APERITIVO

Satisfaz o rflais exi[JB1 e

Perdeu o Palmeiras
Mais um�p!'ecioso pontinho na pelêja cern o C.Renux

Em acórdão nr", :21/54, A colocação. dos clubes

de 25-10-54, a Junta Disci- que disputam o cam

plinar Desportiva da. L.B.F. peonato da Ia Divisão' da

julgou o processo do jogo L. B. F., até a. 3a. rodada

de campeonato entre C. A. do returno, ficou sendo a

Carlos Renaux x Palmeiras sr guinte:
E. C" realizado em Brus- TITULARES:

que dia 5-9-54, mandando I Carlos Renaux, 1 p perdido
contar os dois pontos ao tri-

I
Tupi. 6 p. perdidos

·color brusquense, por ter o Palmeiras e União ti p.p.
alvi verde ine!uído em Paisandú, 9 lJ p.
Sua equipe titular dois Guaraní, 10 p.p.
atletas sem condição de' jo- Vasto Verde, 11 p.p_ ,

go: Zé Gaucho e Teixeira, Olímrico, 13 D.p.
além da multa de Cr$ . .

ASPIRANTES:
200,00 qUE deverá ser reco- Carlos }{enanx e Guarani, 5
lhida à tesonraria da p. perdidoB
Entidade. Assim, 0_ Palmei- 'Tupí, 6 p.p ..
fas qte naquele cotêjo �u· Paisandú, 7 p.p.
Ihera um significativo (m- Palmeiras, 8 p.p.

pa�e, acabou por perder os Olímpico, 9 p. p.
dOIS preciosos pontinho�, Pnião, 10 p,p.
quando já havia somado em Vasto Verde, 15 p.p.
seu passsivo l'lpenas um. -x-x-x-x-x-x-x-

,
'

entendedor' . :�f
"'�
: ..�;d

Fabricante: :1

AUGUSTO BEnUSCH�'

Não deixe para amanhã fi

. que pode fazer hoje.
Garanta o futuro de s.ia

f:nnilia com uma apólice de

Seguro de Vida
- da --

"A Equjtativa��
dosEstados Uuidos do Bra"-H

'Prosdocimo A.
Sociedade mutua d� Se�ur\)§i

de virla,

Rua :5 de Novembro, 900/904, Caixa Postal, 7a
Carlos B. Fontes

BLUMENAU - STA. CATARINA
------------------------------------�----�----------------------------------------------�---------------------

-

I Vidracaria Vitraux
,

MATRIZ - CURITIBA - PARANA
FILIAL -- Rua 15 de l\o1iembrol 1290 - BLúIVIENAú

OFERECE OS SEGUINTES ARTIGOS:
VIDHOS DE VIDRAÇA - ESPELHOS -- MOLDURAS -

QUADROS--ARTEFATO� DE MADEIRA-LOUÇA:<·
-PORCELANAS - CRISTAIS - ARTIGO ...

·

RELIGIOSOS :g CUTELARIA.8

MANTElVI SERVIÇO ESPECIALISADO PAR \: Espelhação - Bisotagem -- Opacação e Lapidação de vidros -- Colocação de vidro',

de vidrvça de tod1Js as qU3.1ida-5ies.
.

� \

3R8. CONSTRUTORES: Façam uma 1jisita sem. comprom�sso à VIDRAÇARIA li ITRAUX

------------------------------------�----------�------------------------------------�--=-��--���-----

•
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da ordem do dia, tOl nova- menos, o desenrolar dos fil-1mente debatida a momento- mes. Para que o Incro não
Sábado, 30 de Outnbro de 1954 - N°. 62 sa questão da carne verde, Í1q�e sacrificado. faça-setendo todas os srs. vereado, D1alS uma sessão, logo em Cine Mogkres do plenário manifestado seguida.

a sua contrariedade pela im- Aliás, o assunto está afe ..

" Amanhã, às 3,30 e 8 h.

d
' , Robert Tovlor - Don; 8,

per tineneia os srs, açou- to à Policia. Porque ela não
' " . 'Se_

. .,

ti f Dorcel, e 200 mulhereo e'"
___ - I gUelros em ll:lSIS irem no au- iscaliza 1:t. venda dos inzres- o

'IIr-,

ANIVERSARIOS NOIVAUO mento do preço da carne, sos, para limitá-la de;ida- O PODER DA MULIlE.it.'� Gom a prendada e gracio- contrariando, assim, a de- mentei' E as cenas desagrá- U f r d
'

a
,:."Fez. anos ontem o jorem sa srla. Suelí Vonsuiia, fi- terminação expressa do Legis- veis dentro do cinema] As-

m r.me e MUlheres,

' ,

}..lara Homens! Desafiara
·

,({l!:iq,o Spenqler, residente em do sr, Mário Vanzuita e de 'ativo, cujos representantes sovios, cigarros, etc} Não " .

d t Illab
.

.

di d G· t di t runs ta na ureza, 03 '.� 'oço Grande.
.

sua iqna esposa . eorqina, mos ram-se lSp06 os li re- há a menor providência .
.\ tê .l' d' . alIa

t d 1 bl d f quesuos m lOS� mil perig; .,,,.Fazem anos: e ornamend' o a nossta me- ·30 ver o lPro er;na e orIldla parece que os soldados estão 118 minut.ús. de prújtça'oo�,,', Hoje..
'

_ O joeem: Kiiian lhor socie ade, contra oa .ca- a acaute ar os interesses e ausentes. Mas são os mais ' '
,

•

t ii d' b -

t
' Aeomp. varios complernSchramm, iilho do sr. En- samen o o es una () jovem am as as par es: povo e assíduos. Não pagam entra- (Só é -3 O -en·TI u: Z' [ilh. f d I '-' tos H.�s,;) -cont. da Ser')· gelbert Schramm. n/a ir immermann, t o ornece ores, �ma vez pro- da para garantir a ordem f

. ,

8 r: le

T�ia lO./11 _ ti gentil sria. do distinir. casal Sílvio - d. vada a necessidade du au- no salão; porém,não se me-

- 3a.- erra dl�;lo ,Iv - Progl,
Marlene, filha do nosso pre-

Catarina Zimmermann. mento. re.cl�m�do com tama- xem sequer, quando a sua PA
.

h tê 1 i '. - resioti Fosler enl, ". zado amigo sr. Augusto B� Aos nonos os nossos cum- a msis encia pe os srs. atuação se' faz' necessária. E':.

duschi.
.

primentos. açougueiros. Ficou finalmen- -

Impõe-se ao sr. Delegado
OS V� glA�� NÁO

':�, 'Dià·2 - ,O sr. Josê« Be- ENLACES _

te de1ibe�ado ,que a,.Câmara de Polícia que passe a agir 2'. - J I �lazua d ate o dia 3 de o uiny 'fi! aek Bro!,,",duschi, conceituado indusiri- Realizaram-se hoje, nesta Clt-> r ana
, .' -e com energia� pessoal- V'I

alista conterrâneo. cidade os· seguintes casomen- novembro proximo, datamar- mente e determinando a ação
em

A BALA DE OURO.'" Dia 3 - O menino Sér- tos:'
.

cada pa_:a o i�ici� da últi- dos seus praças. - 5a-feira, ás 8.15. gio, filho do sr. Pedro Vieira. Sr, Ademar Demoura e sria. ma sessao ?rdmáfla do cor- O que vimos presenoian .

1t '

I Novamente na te a do seu, Dia I, - O sr. Roland Gertrudes Bárbara Schmiii; ren e exereic o, a apresen- do e as veementes e justas re- F']-

d d cinema - 1 mes da UIlI .. Schoenielder, proprietário do -Sr. Izidoro FranciscoTheiss tação o.s ocumentos com- clamações que temos rece- ted Artiet«'Galé e Bar «Tmiõo», e sria. Peironilha Schmiii; probatórios que estavãm bido, outro c ..minho não nos .

h d''''
, '.I U

d d d I R te ar Green e Paula,': :'<
__ Sr. Manoel de Jesus 'len o eX,IgI os osrec aman- apontam senão êste, que dA 1 d Ra)'mnn" em'.: ;"",VOZ,DB GASPAR leli- e srta. Paula Zancanella. teso pos ter evanta o � decorre da.missão social da ,1\ VOLTA DOS IRMÃOScita os anirersarianles. Parabens. :::essão o sr. Presidente da imprensa livre: clamar, e CORSOSCa�a, acompanhado dos de: clamar sempre, até ser re,:-C.â.mara MU'llicipal de Gaspar mal� vereadores presentes a parado o êrro.

reunião, I'Umara� para,.a Quanto ao sr. Wa,lter, Mais uma reuniãc extaor-I dor Carlos B. Fontes, pro- [�reja Matriz, afIm �e Vl- Mogk, que está verldo cc-
_

..

d,in;íria realizou a Câmara pondo a inclusão no orça- t b d t·

"M"
..

I d G d'
- ,. d

31 ::_rem as oras
.

e ms a- mo pode gémhar d inh8iro,'.',>', ulllClpa 'e aspar la 26 mento para o exerCIClO e laça0 ?o. grand .

e Imponen- com a su'u I)rbfissão nesthdo corrente, com a presença i955 da verba de Cr$ ... t I' d
.

e re oglO em VIas e COD- terra, fa.ri:1 bem anima.ndo,de seis srs. vereadores: Ro- 10.000,00 para atender às I
�

t d d á 1c usao, a en en o ao am ve a construcão do modtl'no edolfo Günt,her; Noberto A. despesas com o prolonga:- 't d
.

ó
' ,

con�l e o revmo. VIgurlO amplo cinema cuja planta já
"

Koerich, Carlos B. .Fontes, mento da rêde de, � ilumina- F R .
.

.. . . rel oque. se acha em mãos do sr.Rodolfo A. Schmitz, Af(:m�o ção pública por todo o pe-
Hostins e dr. Abelardo VI- rimetro urbano da cidade. Cinema àtulhado prefeito municipal. E' pre-
p,nna. Iniciados os trabalhos Requerida e aprovada a dis- ciso êsse ciç.êma, pois o atualConclusão da la. pago está cada vez mais acanha-com a leitura e votação da pensa de parecer, foi a ma-
ata da reun'ião 1:t.nteriúr, que téria incluida na ordem do pois até os corredores fo- do. � sessõ�s abtulhdada.sfoi aprovada sem ob8ervaçij,0 dia para discussão e vota- ram inteiramente tomados repe"ImDs-e a sur o mto-

pasou-se à leitura du expe- gão. Projeto dp lei nr. 7-54, ainda permaneceram de pé: ler.áv��, que tem de ser re- Hoje, às 8 hs
Pnmwo VI-'-r�,M"AS DO TERRORcliente que constou do se- apresentado pelos vereadores à entrada do salão, dezenH.s �

. ..:; d

guinte: Ofícios ms. 44, 45, Carlos Fontes e Afonso Hos- de ",especta?ores. O amhi- Grave per]'go Humphrey Bogart, George
46 e 47/54 do sr. Prefeito tins,' que considera de utlli- ente confmado, sufocante, .

.•.

_

Brenf....e Gloria Dickso;t
Munioipal, encaminhando o dade "pública a Socied9de agravado pela fumaça de, (�onclusao) numa história bi'utal vivid�
balancete da Prefeitura re- Cultural e Recreativa «AI- .cigarros .(poi'!. huuv' quem

esta sendo demohd9 ai?l'fs�,�- por homenb iUlpiedo�os.
ferente ao mês de setembro: vJr�da», sôbre, o qual foi teve a audácia de fumar), damente, anles que cala. ETa Cens.: Até 14 anos
informando t�r providenci- exarado o seguinte despacho: estava insuportável. outras c�sa.s apareceram fen- 'Ko prog:. Jornai Warner
ado sôbre a recomendação À Comissão de Legislação e A par disso, começada a �as, e a.gum?-s parede� sa- e desenho
constante da indicação nr. Justiça, para opinar. OR- a projeção, surgiram piadas Lram da ve�'il?al. 1'am,�e'!1 U

- Próximo sábado:11/54, de autoria do verea- nEM DO DIA: Discussão e assobios insolf'ntes pruvo- pequen(J�p'redto
_

das oizemas «CALn�RE 45»'. -

•. ;. dor sr. Afonso Hostins; reme- final da projeto d� lei nr. cando justa revolta. e
'. adrr:tntstrr:çao da

." �ossa Randolph Scott e
," tendo cópia das últimas leb 4/54, que concede auxílio de Francamente, isto aSSIm confrelra «Guiade �e Rume-

Ruth� Roman". �anciona:las pelo Executivo Cr$ 10.000,00 à Comunida- vai mal. E' natural que o
nau» .acha·se ameaçado, por· -----

e comuniçando ter tra,smiti- de Evangélica de Gaspar sr. Mogk queira t�r lucro ter rmdo, naquele ponto, a ainda pode acontecer, porque
do aos srs. açougueiros a para as obras de construção com o seu cinema, pois em:

barranca do afluente Garcia. as providências deriam ler

recomendação txpressa da do seu novo templo. Sem prega nele capital e traba- 'E ninguém sabe o qLLe sido tomadas anos atrás,
Câmara para que fossem debate, foi o mesmo apro- lho e se esforça pAra me
mantidos os preços da car- vado por unanimidade em

�

lhorá-lo. O que não está certo
. ne de g ado em Cr$ 20,00 3a. e última votação: «À é permitir a super-lotaçãoi' .� '.' ;e 22,00 para carne com os- sanção». Indicação nr.12i54. da sala,a ponto de se com-../'

SJ e Cr$ 24,00 para carne ,sem Prestados pelo autor os es-. primirem os espectadores
0880, enquanto os interesea- clareciment08 solicitados pe- uns contra os outros, na
,d_os não exibirem compro- lo vereador sr. dr. Abelardo mais incômoda da:3 situ
vantes do aumento atribui- Vianna, foi a matéria vota- ações. Venda as entra,das
do ao custo do gado. Apre- da e aprovada sem alteração. até preencher a lotação nor
sentação de indicação e,pro- Despa�ho: «Encaminhe-se aO mal, pois o público pagantejeto de lei:- Indicação or. sr. Prefeito». tem o direito de assistir
'12-54, de autoria do verea- Encerrados os trabalho� com relativo ,conforto, ao

t, PELA SOCIEDADE'==---

DiverSõesvoz. DE GÀSPAR
diVO TI.

Um audacioso duelo de pu.
nha.is com a mni� bela mu.
lher com o prêmio! (e o final
da Serie).

Domingo, dia 7
PAIXAO DE bRAVO

com líoberi Mitchum e

Su.san Hayward

N. B. -:: A partir de 3a,
ieira as sessões noturnas
terã o inicio às 8,15.
----x X h---

Cine São Pedro

ALOIS .

rr. S{�HMl'TZ
Venda e -Consertos de Rádios

A�aba de receber Motores a gasolirta para
fornecimento de luz

Rádios d1l8 afamadas marcas "SEMP" e

"TELEFUNKEN"
Bicicletas da ConceItuada Marca "Goericke" {alemã)

Preços desde Cr$ 2.300,00

::s�:�Aristili��:am�,.STÍ;;t;� ..I

� ',"
•

: "
.�. •

.

...r-

I'·

Q *..�

PARA. SUAS CARGAS n r· 8' Í l' r a m' aE ENCOMENDAS .,.t-'

Transportadora Wolfram· L tda.
MATttlZ: Blumenau-Alameda Duque de Caxias, 166, Fone 1379 - FILIÃfS: Curitiba- Rua João Negrão, 1683; FoneEm.-8ão Paulo: Rua Carlós de Campos,0272; Fone 9665'5- No Rió de Janeiro: Avenida Preso Vargas, 3440; Fone 431399.AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar

SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

..

YF', BT.
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