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Ãssume. aspeto sensacional o Concurso das
.

'

V
·

d N
- Todo o :Município pm-t.icipa do grande certame

B e as Ivas as"'" acoes
-Fenhida Juta entre as

candidat.as-Reuniões

O·n c·· ...

,. sociaia para angariar f�ndos eletivo 3 - l�r�vê-se
, votação glohal supe "101' a 100.0tO sufrágios

N úm. íi6

Ás Irmãs Franciscan�s. ele I ce�rftda v?t�ção em S�la f�
,Gaspar. foram.

sem dúvida

'I !l�mha. AI e .que, conlO, ?l
muito felizes quando lança- eram os pra_cmhas na Itália,

fi corno parte do progra- «a cobra vai fumar> ... Entre
ra ,

.
"

I I
, d

ma do festival pró-coustru- tres papais, pnncipa mente, Nada exalça mais o ho- mo em iodos nos - po erãu

ão do prédio para a sua segundo se propala... mem que a bondade. Cultura ser apontados defeitos. Mas

�apela e para o. Jardim da Do nosso cantinho ficare- e inteligência POU(!o valem se ninquêm ousará negar-lhe os Sua banda irá ao Con-

Infâncfa e cursos profissi- Il.lO� observando os aconte- não forem ornadas pelos a- bons sentimentos, a rela in- gresso Eucarístico?

onais femininos.-o original cimentos para voltarmos
den- tributos morais, que, por e- lenção, a lhaneza do traio, a -Com â presença de mais

Concurso das Bonecas Vivas tro e� breve a estas
_ col�- xelência, emprestam à cria- honestidade nos seus negócios de cem comensais, realizou

das Nações. ,nas. E valerá a pena, po�s iura a_ semelhança
cem o seu públicos e pricados. se ante-ontem, dia 25, ao

Ainda há PO'1('OS dias a o Cone urso das, Bonecas '[1- Criador - protôiipo.. antes A [rente dos destinos da anoitecer, a churrascada pro-

nessa ciáade e ti de glumenau vas das Nações, de Gaspar, de tudo" do Bem.
' nossa terra, essas qualidades movida pelo Clube Musica l

tiveram ocasião de assistir prom\:te. ser, no seu gênero,

I
Quem cultiva a bondade morais são Lhe guia e norte, São Pedro em beneficio da

e apJ::tudir um espetáculo o n: .ne lffiporta?,te e rendo- merece, pois, irrestrito lou- Por elas pouia o seu iraba- sua popular e afinada banda.

que ficará ind- lêvelmentc so de quantos ja houve em lho, e ajudado pela visão das A festinha, além de eon..

gravado na memória de to- todo o Estado. I necessidades coleiicas e, ,..so- corrida esteve muito c.ir-

dos: o desfile de sete lindas
I

breiudo, pelo amor à qlel:« dial e 'a.nimada, tendo se

Representação teatral ii,' I f l d 1
-

'

illpninas, na realidadooutras
na a" vem jazen o sem a ar- constituído em motivo d�

tantas bonequinhas, trajadas Hoje, às 7;30 horas da:! de, um govémo feliz e iecun- proveitosa confraternização

ricamente e com -.xtraordi- noite (para adultos) e ama-.' do, pleno de realizações úteis. dos presentes, que represcn-

náriu gôsto, evocando. com nhã, às 2.30 horas da tarde
I e dusadouro». das' cuais () tavarn tôdas RS classes sociais

gracioso garbo infantil, o (pi ra crianças), no salão
I magnifíco edifício dos s�J"(!i- desta cidade.

Brasil e mais
' seis nações Cl!isLO-R0i, representação te I' çoe

municipais, recentemente Discursaram ligeiramente

amigas. As alegorias dos res- atral, edro as Bonecas Vivas.
inaugurado, p o expoente. o rev. padre ROqUf, vigário

j.et.vos carros, artisticarncn- Concurso das Bonecas
1\ o dia de hoje o prefeito da nossa paróquia, e os srs ,

te arranjados) completavam Vivas
Júlio Schromm está se ani- vereadores Carlos B. Fontes

a graça das crianças. que Resultado da última apu-
rersariaruio. Menos, enireian- e Pauío Zimmermann, êste

desfilararu numa atmosfera ração (26-11-51):
(o, pela sua honrosa posição presidente da Congregacãi

de encantamento sem par. Bonecas: Brasileira - 14.
de primeiro mandatário da Mariana de Joinville. DLS3

Parece-nos, assim, que 450; Alemã- 10.000; Fran-
ierro qasperense

- a que o
o sr. Zimmermann, eure

êsse esplendido corso é o cesa-7.000; Itali-na=-Ii.õüü:
elevou o relo liire e conscien- palmas entusiásticas, que a.

autor do er.tusiasmo que se Síriu-Libanesa-- 5.200; Por-
te dos seus' concidadõos=, do Diocese de Joinville hã-de

apoderou dos �asp'·ren.ses tuguesa-5.000; Espanhola-
que pela sincera estima que empenhar-se') no sentido de

em tôrno do Concurso das 4.902. j' ., t t
.

1"
sempre lhe devotamos, os des- levar a ótima banda do nos-

Bonecas Vivas. Vê-se� comi Total dos votos alJurados:,
»or, efl�� o, ;ms h c;.O/o.)O, la Voz de Gaspar tios rel'- so Clube Musical ao Cun,.

efeito, que a cidade e o in-152.052. I
nos a Z.WfJS uts ,o l�:no�, milimos traçar esta justa ho-

gresso Eucarístico Interna.

terior e-stão empolgados pelo
ante a e$panl(!sa carcncia menaçem aos Sl'éIS inconiun cional a realizar-se em julho

certame e dêie participam A tenção, leitores! I dessac: rs: 1
dioeis méritos, paro, ainda, de 1955, no Rio de .Ianeiro,

ativamente. A venda de :\'0- Façam seus cumpri-! I,
o 1'0 0,<: wmens levar (lO anirersariante e a onde, por certo, como de

tos para as pequeninas can-� mentos de r\ataI e Ano I bons" que conhecemus, .ma extremosa fa,mília, valos costume, saberá fazer-se bei-

didatas aumenta dia a dia. Novo através desta I
e::dá �'ú.lio Schramm� atunL; efusiros de perene ventura. Ihar, exaltando a pe(luemL

�::�;i�:Opi���r.t:���:. i�:c�:r�b�����! ICf;;r:�;a:a�����iparde Gaspar ;:i;�i�!�:'�S��:'d�'!�
Ontem à noite a .votação em edi:;ão especial. Retarda:ia a votaçãu da pro'P<>�ta orçamentária para 55 bravos e abnegadGs eomp') ...

ascendi8 a 5:..!.052, o q:10 diz
Em sessão ordinária do 'los sefviç()s presi ados no vro- nentel'! pelo êxito da <tgra.-

bem do intere se di! nos�á O prinJeiro
último período legi�lativu do C'i'SSO de �oação dos bem de dável reunião, augurando

gente. Já ninguém duvida .

corrente ano, reUnIu-se, ter- dona Marta C. Hoeschl ao possa a sonorosa bawJq ('8-

de que s,�jam vendidos maü� candIdato' Iça-feira úlcima, 1:1. Câmara' Município, e n/54, que re· tar preS�lnte, comú m', re,:e,

de 100.000 votos, até ú en- Em convençâo realizada Municipal de GUi'lpar; tom 8 ajustlt os vencimentos dos ao grandioso Congresso da

cerramento do Concluso rFa 251 no Rio, es(�olhtU o presença dos seguintes srs. funcionários do Quãdro Üni- capital federaL

que-s� dtArá a U di dezem Pl:lrtidp Social Democrático vereadores: RodolfoGünther, to do Município, com emen-
-

__

�_,...._----------

bro. H�, entretanto, os mait, o StU cvndidato à presidên- Norberto A. Koaich, dr. da modifieativa qmlll:o fi Leia êsie semanário.'

avançados, q\;e ousam pro- "ia da República. Trflta-se Abelardo Vianna, Arnoldo nova situação do cargo dr Asânalura: Cr$ 50,00

gnosticar votação de 120.0(;0, la Rr Jucelino Kubitscheck Krauss, Afonso Hcstins e [iscai, e, finalmente, ['ropon-

ou mais. Brevemente o ve- de OJiveirR, atual governa- Carlo_, B. Fontes. Dentle fi d� o arquivamento da cir-

fano;:,. Tudo já parece pus- dor 1e ,Minas Gí:;rail". matéria discutida e votuda·, cuIar m. 25 da Federação Rifa do Juvenato

sfvel neste sensacionalíf::simo Emboru pres�ntes, não se destacou-se a seguinte: Pa- das Associações Rurais àe S. Coração_ de Jesus,
concurso prommc:araID as E.ecções do!:! Jecer,s IrS. 10, 11, 12 13 e Catari!lu solicitando a c(.n

li maioria dos pais das estados de São Paulu, Per- i;.1 da Comissão de Finánças, cessão de auxílio de 3% sô. de Gaspar
garotinhas OOlw,::'rrell�es Vem nnmbucol Rio Grande doSul Orçamento e CJmtn_s do r'l1.u� bre a receita orçada para Resultado da extração, em

l'ealizl:ll1do bingos e reuniões e Santa Catarina-as tres nicípio, aprcsentanJo ernen- 1955 à Associação Rural dês- 20 do corrente:

dançautes ct.Jm o fit() de an IJr:meiras, simplesmente por d, s ao projeLo olç,.mm,tário te Município. Os referido::; 1° prêmio, nr. 734 �- �r.

II,I:t1'iar fundos para a eom· reellsnrem apoio ao sr. KIl- par� 195.5, recomelldando (I parecereR foram aproY!ldos Augusto do,� Santo.'? (Blurr ,_

pra de votos, o que, [,]jás, bi se' e k de Oliveira, e a aprova�'ão d:'l emenda subs pelo plenário. sem nenhuma nall); 2°, nr. 044-Sra. IHI;;'

tem con�eguido p1<:r:'1.nj('nte últin a fi Jeeerto, p()rque pre- W:utiva ao projet.o d� lei m. alteração. Se;!,uiu-se a dis- ria de Lourdes Rvsa (estl'a J'l

Osre:mlt.idos financeiros dns- fer(:; (muito natul'81mellte, 4/54. proposta pelo Ex:ecuti- cussão o votação dos proje- de Brusqne); 3°, n '. iSO-.S,.!.

sa� fe�tas pràtict:Jlnente ail1- ali:�s) o dr.Ne�eu :Harn�s.. \TO; opinan.do favorave�m811 to+�,:-l�i m�. i {�e ] li.5� Ê�vi:q�,,; OUe (Bln!n�nau)' If •

da não ap::tl'eceram. ('8 pa- A escolha em re erenc'a' te f.h)S p"oJeto8 - de - lu nf8. ü pnmmro d!scuLldd e vo°· i',,-';' t 43-8/':.. (1,. Veromea J. om

pais e mamães e"tão aguar- fica dE'pen ldend(), e'ntretan- 101,54, ql:e autoriz'l, aPre.? tí'do sem lDldifica, ão e o I m�r (Lui: Alnes); 6°, nr, (,:l/i

dando o final do COl1t.:Ul'SO to, de·�po: t ..ma ratificação feiturci a yag,·r
honorários segundo a�rovado co!t; � e-I� mmino R1LÍ Pwn;7Lo 'a

Para «descarregap,cadaqual, do Partido. ao dr, HelIO B. Fontes pe-l (Conclul na 4a• pagma) (Gaspar).

JÚLiO SCHRAMM1 Bem concorrida a,

reunião do Clube
Musical
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INDU'SIRIA CEoRoAMICA de B'\Tlvio Jcac ZilTIl118r111an11
. Rua Prefeito Leopoldo SchTamm Sino. - Tel. m , 11 -_ Caixa Postal, :32

GASPAR -

-

STA. CATARINA --

E tijolos curvos para poços
T LJiA:::; FRAN0EZAS, COLONIAL PAULI�_TA, FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COMCOLONIAL PORTUGUEZA E 'l'ELHAS PARA

RAPIDEZCUMIEIRA Tiiolo� ('()ml1r!�, ti i()h� nerfil; adof' de todm� o:::; tilJ()S e
E&"'��aUii rmr�

o que há. de melhor ern artigos para homens você encontrará na

ÚLTIMA CRIAÇAO DO AFAMADO CHAPEU «R A M E N Z O N I »

CASA JULJO BCHRAMM-
Registro Civil

Faço saber que pretendem
casar-se:

Eduvirges Ramos e Tere- Ç)

sinha da Trindade, solteiros,
naturais dêste Estado e re

sidentes à MargemEsquer
d». Êle, operário, filho dr
Manoel Jnão Ramos e d
vlargarida Clemente de Cam
poso Ela, doméstica, filha deSecç-ão de Roupas para Cama e Mesa Benigno da Trindade e d.Secção de Rendas, Fitas, �ios,. Bi�outer�as e Novid�des Benta Rebelo Cedo nr. 1723;Sec. de Roupas Brancas, Lingerie fina, Cintas e Soutiens -João Xavier Caetano {Secção de Noivas e En '{ovais para Casamentos·

. Odete Garcia solteiros na-S d bl ,.

"Pei
.

JJ "Sh t JJ "M '11 t " t 'eco e usaa.saias, �lIlgnOlfs,.u or R , l'.1a1 o s e

c'l turz is deste Es�ado_e resi-Sec. de. casemiras, linhos e aviamentos dentes nesta cidade. Ele, ope-
�
(omaior .estoque do Estado)

. rário, filho de d. VerginiaSec. de camisas esporte e de luxo, malas, gravatas e lenços Francisco. Ela, doméstica,
filha de Marcos Garcia e d.
Geraldina da Conceição Gar
cia Cedo nr. 1724).

Ga«par, em 24-11-1954.
Edmundo dos Santos
Oficial du Registro Civil

Casa Júlio Schramm
Ca�isas, calçados, carteiras, cintas, gravatas, melas, linhos, casem iras, etc.

Rua Cel. Aristiliano Ramos, 441 - Gaspar

e certifique-se das vantagens que ela lhe oferece na
_ venda de Rádios, Bicicletas, Motores (a gasolina e oleá),

Dínamos, Fogões (econômico e a querozene) 6

outros artigos domésticos.

CASA BUERGER
NOVIDADES QUE TENTAMo ..
QUALIDADES QUE CONVENCEM.
PREÇOS QUE SEDUZEM. . .'

Casa Buerger

Casa Buerger
Rua 15 de Novembro, .505, bem no coração da

cidade

BLUM ENAU-

Dr. Cláuo.c I

Beduscr:ilCirurgião-Dentista
Trabalho esmerado e qaronudo

Preços Módicos
Consultório:
Rua CeI. Aristiliano Ramos ��������_�:!I:I "i2WO�""�"�11Jiã!1�'�_�+'�4�!�ee�mr��i�"'�'W��·

� 'I! III! II III 11111 li !11mmi11111 IIl1!1!mmmmUlIlI1! IIIIIIIIIIIII! III!! 1111111111 li! f /, .:
::

MA,Rl() \7 ANZUITA �

\�=====_o
Rua Cel. Arietilia.no R (f/YI1O f! _/ GASPAR ªLOUÇAS FEllR..'\.G ENS E CEREAIS ::

�=--:Secção de Atacado e Varejo

1_==_= ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR i
__:::_

::: DA APRF<iTAD;\ A�nARDEoNTE
"5 CANAS"

::;, S M! 1111111 i III! III i IIUlIl 1111111 1iIIIIIIl'lmmuunuumnnnmnunu 111111111' 111111111 �

TOALHAS DE TODO� OS 'J'TpOR NAS MAIS
LINDAS PADRONAGENS

PISOS PARA lJANll f!j'lHOS, RUUPÕES
(C(ires firmes)

Rua Sã'-l J0�é S/11.0 Caixa Postal, 19
E' d T i 00 "TI:1VTIL",'I, -, e"gl. Ü.'l

G A SPA 'R STA. CAT,ARINA

s I T EY. I
----

AS NOVAS INSTALAÇOES DA

CASA ALOIS T. SCl-IMrrZ

---x--

m_ w *

Oficina espr cialisada -em consertos de rádios

Alois T. Schmitz

---------------------

Não deixe para aIJla�lhâ o
� quê pode fazer hoje.

Garanta o futuro, de sua

IIamilia com uma apólice de
Seguro dê Vida
- da '""\

"A Erruitativa"
dos Estados Unidos do Brasil
Sociedade mutua de Seguros

de vida.
-

Ageute em Gaspar
Carlos B. Fontes

Cavalheiros ...

� J\loder.nas. Camisas Esp�te, n?s :ntâs lindos padroes, confeccionadas pela melhor fábrica, A Celhard t.
Acham-se expostas Das vitrines da

Lo a Gabriel Parmlona
Rua CeI. Aristiliano Ramos, esquina Pr. Getúlio Vargas

GASPAR STA. CATARINA

Leia e divulgue êsie semonãrio. Assinatura: c-s 50,00

II

ITem
16 de Novembro) 11(0 - Blumen u

a camisa que você pi o -ura

pelo preço que lhe convém.''féS;; .rJ*,€if&*_ �fIlII'i!ÇSM e 9 iN
-

i'

Vidracaria Vitrauxo

,

MATRIZ - CURITIBA - PARANA
FILIAL _ Rua 15 de Ivo1lembro, 1290 - BLúMENAú

MANTEM SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA: Espelhação - Bisotagem _ Opacação e Lapidação de vidros --- ColocaçãoZde vidros.ro;;� de vidraça de todus as qualidades.!-:\l>"lf
o

OFERECE OS SEGUINTES ARTIGOS:
_

,VIDROS DE VIDRAÇA -- ESPELHOS _. MOLDURAS _o

QUADROS-ARTEF A.TO� DE MADEIRA-LOUÇA�-PORCELANAS - CRISTAl!:) - ARTIGOS
RELIGIOSOS E CUTELARIAS.

'�RS. CONSTRUTORES: Façam uma visita sem compromisso 11 VIDRAÇARIA li ITRA UX
---001---

---.---

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Em .ltoupava Norte, o Tupí não foi além.de
J t t

Residiu no ataque .g peça negativa do <onze- gasparense

Um maaes o empa e - Os «guaV"étnís» �ustentaram �ma luta de ig�;jl�ade
•

• 'L' ','
•• "

As ,molhores figur-as - Arbitragem - Preliminar

ProssegUIu, do.mm�o 1 iúl- ram�, q:le AloISIO fomalI.zuu 1 upi voltar.am ao P�f"O j.a-
.

..
'

,o campeonaw de extra- com acerto. Os 10calE.. tive- Ta a conquista do título de No bairro da Vel�'a o Vasto
mO'r sjuDais da L.B,F. cour ram o seu gol consignado campeões, distanciados que

-, i

pr�::iiz9çãO de mais três 1:e- �o.�.25 minutes do ",periodv estão do lider-o C. :1\.. Car- Verde será visitado pelo Tllpí
a" .Fm Brusque o Ohm II icial, quando Corrêa arre- los Henaux - por três pon- ,

..'

'

,

!�J:r�' fni impiedosp-mente go- messou Cà_!TI violência da en- tos, havendo necessidade.por- ,N?�amente fora dos, seus da eqU1.�e. t_:tular. inclusive

pj
I elo lidH - o Carlos trada da area, vencendo a íamo, de uma derrota ou' c�omlDlO� deverá o TUJll 1're- a substituição de um ou

}�a(ou� __

, pela alarmante Itnho bem apelação. Dirigiu empate dêste antes do C011-
liar pelo (ampe?nato da L. �)utro jogador qu.e tem pre..

lienaQ' m de 8 a .i.; Em Tim- a contenda, com im'\�reiàJi- Irouto final entre ambos. B: ,1<, Desta feita o clube-iJlldfc� do ° rendimento /!Ido

contn"e.
�

. s t d J " V' t '1T l' 1 'lt' f t

I o Vl1sto Verde caiu .m:e ct�do e acerto, o sr, Wdson
VIla _o sua o, [JS o ,e�(Af>,

I queuro nos � Imo�cOJj _rO? os

bOuniâo, local, por 3 a 1�, S.11,VR, cujo tra�al�lO. foi fa-
do Bairro da Velha em !)lu� Até qu�n:a feira ultlm�,

Oro Houp,na-Norte, o Tupi, cilitado pelá disciplina pre- W I
menau, que até agora 80 fOI era a segu n e a. esc'.laça'l

E
c+Hle até então vice- dominante em todo (I seu a luor vem aí derrotado em seu campo pe-I prevista pelo técnico D rccu:

des1a j ,

,

C R A l' ;>; I' h D 0'. P I

'd d" certame, a duras transcurso. E á
10

,.'
enaux. , orreçao tm o, ema e ,- ..oti: ao 1e·

II er I)
! st sendo aguardado pa- té

'

'd I b d
elIlpatou com o Gua- Técnicamente a pelêja

ecmca o c u e <ín io . en- co, Pevi e Bêtinho; Néo, Ni-

PenaS
ra os primeiros dias de de-

, r 1 tento, deixou a desejar, mas o seu
cara o compromisso de ama- nha, Antoninho. Nana t; Tuta.

f'IDl po zembrc próximo o regresso 1
- J J I

L

Se bem que o Guarani panorama não chegou � de- d
.

n 1S como ra.rt.a.· a oecis.iva . A, delegação alvi-ver.de vi-
-

o jovem univer=itàrio Wal-

h alizado "rn't bua par- ccucionar à regular ussistên- B 1
para a conquisia do vice- alara em ónibus especial da,

leu are . ','
, r- mor 'e z, procsdcnte da ca-

,

' '. .

id sgaspar€nS�f' poderiam cia, já que os dizladiuntes . �
f

campeonato, porrsso q,ue to- Empresa Schramm, que dei-

tI a,e pitál ederal, onde vem de t d
� , id d

.

'10 superado ror: nitidez, se em' .ei.haram [1 fundo pe-
mou .o a s as p.recauç'o.es pa- xara esta Cl a e precisamen �

te
1-' encerrar com destaque 04°. t

na"O' foAra 3 im.perãncia do la clJni!I;;sta dõ triunfo, que, d
ra a Uin�ão 111mB comlnrente te às 13 horbS.

- 3110 e medicina. ?\10;li. co-
=========0,===�==========,

seu quilltAet01bv�'])hÇítdO, olldte patra :;;lZedr j�stbiça'dçlividiu ·se mo é conhecido nas rodDS Hefrigeraílores "Brastemp"
Ninha e n.üfli I o, os; r 1- en L� os 018 [ln os. esportivas, J.dla-f'e inscríto

Iheiro� do time, estiveram
Prel i minar 'n,a catfgoria de amadc_.r pelo

Véhdas elll suaves prestações mensai�

pID t9rde pouco inspirada., C. A. Tupí. tendo já parti-
Nana fui o melhor dos cin- A dJ:'5put� entre os qua- eipado de cinco jogos no

co; Aloil:<io llledincre e Tuta dros d� 8splran�eE_ dos me�-I campeonato em curso. Seu Ioelemento mais nulo - em mos.ClUbes fOI das mal::;· r0apar�cimento no -esquadrão
campo. O extrema, tsqu rd;j �moclOnQntes e surpreer�en, « 1.ndio» vírá preencher tInla'

do 1 upí portou-se como au- aen,tes. Os �ap�zes do b,ua- lacuna eln sua linha, de fren

léntico «Shngue-sugu» do.s ram, que maI_ltmham a lIde- te, onde vários subStiLutos

Reus rompanheiros de eCluipe, ranç� do cf'rta,�e em com- já foram experimentados sem

Nenhum e;:;for<;o f�z para panhla do Atle 1CO, R"naux, resultado satisfatório, A tor-

8pJdera�·se das bolas q�e forárn désb�ncados, peja fi- cida tupiense aguarJa com

não foram ter ao,� sl:'ys pes,
I
ora � cora�ao dos lIlt:�ran- ansiedade o retorno deMolli,

,
J� o Sf'xteto defenSIVO do" tes :,a eqUlp� secl�n.dana do confiante de qu'e a sua re-

«ll1dl�S» se houve com re' TUpI, os quaIS eXlbmun um I t:lença no time dará !ovo
gu:arldade, ,apresentando co- bomto futebol, notachnnente I alento ao quinteto a\7a I '

r·
'

I
. .

f
nça c

IDO, 19ura :spone�cla o za- na pnme�fB. ase, qU:D.do e fa-lo-á rertlpenH pqueb
gue:ro CotI. Preclso na mar- envol�eram os adve���rlOs sua grande imp-:.tllos.idale ('

caça0 e seguro nos rechassos, num Jogo de passes raIJIdos visão do arco.

o «baixinho» constituiu um I e preciso�, ,) A diretor'à do Tup'l e 0_

'á I
' :.J h C.L d

1 sp"

e8pet cu o a parte. L ar eco on(,l1 o, os gasparense:3 ra poJer contar com r-

também funcionou muito não, lograrem vantagem 11("8- cioso concurso de· \V:I::�r
bem como 'médio volante, S3, etapa, acusando o pIa- n3. pelêja contra o G E.
Os demais estiveram no card o empate de UI� t,e,nw, Olímpico, marcada para o

mesmo plano de ação, pro- Jna� . gr�do 8 parcIal!?ade dia 12 de dezembro, em

duziudo o que deles, era es- do JU1,Z Colvara, autor mte'- Blumenau.
peradv, lectual do único gol do Gna-

O esquadrão de Itoupava- raní P1e-Ja marcação de um

Norte s8litIJto"-se na pri- «pew:.ltizinho».
lIleirfl etapq" pan Jcca.�r Me;:;mo com acentuda que- Cafe'- B d h·

H.lu:5 d:, Nm-embro,900/94 Caixa Postal,7R

bastante na, fase derradeira, da de produç:td, motivada e 1lSC II BLTT1\IENAU - STA. CATARINA

dando n1argem li que os vi- pelo can ;aço que dominoll uma tl'adicão na lndúst d1
SikliIii e -� ,

sitantes m::lntivessem demÍ' quasi todos os elementos da de café, Se�pre bom e P?P'oj 'LINH9S � ,ENNER .. '. I
nio territofÍal ac(·ntuúdo. equipe alvi�verde, Alvinho Ag-uardentG de Can;;l:

_ LOJa G l ine Pamplona, amnícw e r.�cc m me! a um)
sem conseguiI'!�m, no €nt.a.n- det:l'etoll a der.ota dos «gna· 'VOVô e APERITIV G maravilhoso s ·rlimenlo dos afamados puros LINHOSi

to, outra ?Bnt!'lgem além do ran:s» aus 28 minutos, do I Satisfaz o mais exige" & REl'VNER, ,1urJuNI. 1_,60 miro para vestidos e (aiér . .' I'
trnt,() de empate, que surgiu ::>egulldo tempo, cabeceando I entendedor I LINHOS RE1'vNER, só n1. I

;:�;I�rr:���:r�o�ra��" �e�:;: �����md,,:s�';�:it�m.�:�a ���; I AUGl!�;�i':��VSCH' , LOJA G,AB?I�L PAMPLONII
ifurada» espeLa(;uLu ue :kh- l'(cil!'Wc!O os aSpll'Untl's do' Rua Saú Paulo - Gaspar .1 __

Rua .Ji;_j_�_!v_::,_�"2_o!!!J__JiQ!L-_j}_�l!!!:!:!!!1'}! �,,,

I Continua a batalha contra-;�-;;e��----w
.••,-

-[ALG
-

Descontos d8 10, 15, 28, 30 e 40�,ó Garantimos" que a visita será bpm recompensada
ODOES I CHITASo,�5 d� largo peças dr 1 met.ros de Cr$ 8?Joo�d.esc, l�.�-Cr� 7� ,00 EstnD'lpi1dos tipo pOpU1nf de

0,00 »» »» 1 »,»» lo�,oo-aesc. b%-Cr$ 9:5,Qo I Est'l:impados marca «Oho» de

BRIN
Escampadcs marca »Oho" de

r
S XADR.EZES

lpo pedra f'scnro de l;j,90 » 2% 11,fo Tipo grude de aço de

T!)ju linho de duraçAo de 13.50 » 2% l(l,�,() Tipo grade de aço melhor ,de

TipO linho para ternos de 21,20» 15% 18,00 NObs3. S ühora da pont.e de

J{E1ALHOS - DE�'COt:TOS DE 40%

].'
: :

l' .�;;to:1:••

•

s� A .Prosd

8,10 desc, h>%
9,00 » 10%
9,40 » 10%

9,60 » 15%
10,60 » 15%
14,20 » 20%

6,90
, 8,10 :

8,50

8,2'(:
9, I ()
11,'h

mês de NovembroPor todo o

Casas Pernambucan
<l

FILIAL DE ELU.:\1ENAU

Fua 15 (h� r"';ovcmbro, 563 - Telefone 1485
-----------------------------�------,--------------------------,-------,--------�-----------�----------------__-----

j-

,
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v O'l' �'::,D E G'.·� SPA R Gaspar e a sua História
ANO Ir' ."·�·.·'S�b�qq",�.?rZ Ae',�(;l,fje��ij.k�de 1954- �6

(Continuação) 1

'a tf!'e P. ZIfVIL"!'E'?iUAN/V
menda apr \sen-t(Cdl)nclu�q()).'

' "'/�:i�" ",..."...
.

• (.,
A 1,V ra:11 qua quer aSS1S ."

.

a a pela C
� .•;;!;. •

., Quando o Dr. Blumenau tência; tiveram de bustcrse missão de Fmanças em
o'

II
�

PELA SOCIEDADE
. il�����To1;i�IlJ,l����t:��r;?i;�� �eSía�:�����·qt.���eqU��:(�!o I:re���r�.� ?�/5�i,:;::;��;:�

. .
a sua futura C010.ilW. ja eu- ploto pei duou por muito projeto de lf'l TIr. 9/:34 Q

"

ANIVERSÁRIOS Amadeu Beduschi, resldenl� controu muitas Iamilias es- tempo e p, nisto que talvez orça a receita e fixa � �ue
em. Curitiba; Brun.o !3edusch�, tabelecidas em território de Se tenha de nrocurar os mo- pesa do município de G�R.residente em Iiajai; Darl.o Gaspar. Ignoram-se 08 mo- tivos do desenvolvimento par para 1953 em Ull J�.Hoje - O sr,' Joõo Pedro Beduschi, r�sidente em Presi: tivos que levaram o Dr. lento do povoado H(,S PrI- lhão e oitocentos mil Cl'\l�"dos Reis, competente iêenico dente Getulio; e Valmor Be Blumenau a silenciar a e- meiros tempos. zeiros (Cr$ 18m.000 00\ Z,C!._1 h' 'd t F" . , "r��da Usina São Pedro. ouse z, rest en e em ioria- xistência d. ssas famílias, Su- peitadas as emendas co ':

.

II'/ ,. 'iooli . 1

Q d G f' 1 d nt!Amanhã- O joem l ario nopo is.
pomos quI" aSSIm proceceu, uan o aspar 01. e e" as no parecer nr. IO/5/Hde Souza, filho d� sr, .J_n.ão I -1c()mp?n�hado d� sua_�xm_a. por não lhe merecerem mai- v�do á categoria de f:egi:;- Comissão ?e Finélnças. D\�T. de Souza, e aiiv« auxiliar J?mzlw. vWJ�u terça-teu a ul- or a tenção elementos que ZlU, passou t ser dISLrILO �ante a leitura dos capíl.d-..s oficinas dêste jornal. lt�?,� pa:a Sao Pa'!l'o o sr. viviam em situação bastan- de rr:ynicípios vizinhos. Lar-Ilus, � vereador sr. Afon��Dia 29- A sra. d. Inge- Jl1:lw "Schramm.', d�gno pre- te primitiva, indt'sejavels. 2;0 esípaço de tempo, corno Hostins apresenton emendlore Giiniher, espôsa do S1'. leiio deste municipio. S. Se_- por isso, para o COnV1V!0 simples contribuinte para aSjelevando a verba d.tdota}Dagoberto Giinther; a sra. d. nhoria denerâ estar �e. re- futuro com os elementos al- reudas munioipais, não usu 981-5 (Emc'umentos ecusl�'J

Oldin? .Wehmulh, espôsa do qresso �. Gaspar na pl'OXWW tilmente selecionados qUt fruía quaisquer henefioios 3D Oficial do Regi�tro Ci:i�·.51'. Julio Wehmulh;. a sra. d. terça-ieii a. pretendia localisar em sua em recompensa dói renda P":iJ. casamento de pessoa!B;loní Anzane�l� Fontes, es
ENLACE colônia e aos quais impôz que aqui se arrecadava Pa- �obr�s). de Cr$ ?OQ,QO para

posa do dr. Hêlio Fontes. rígida disciplina. rece mesmo, que nunca se 'A$ ;2,000,00, cuja propnstaDia 1°.-12-A graciosa me- SOAR - SANTOR E era mesmo bastante jrlgou necessário amparar foi aceita pelo plenário,por,nina Sônia Roseie, filha do Será realizado hoje à tarde, primitiva, a situação dos melhor este agrupamento motivo de diversas altera.
sr. Walter Heinia e. de d. Dar .. civil e reluiiosamenie, o enla- moradores de Gaspar da- humano, Lil vez porque não ções a que ficou sujeita ací Heiniq; a sra. d. Maria ce molrimonial do estimado queles tempos idos, porque se via nele f)ossibi[jd1ide� proposta orç!'!,mentária, de.Pawlowski, espõsa do sr. Ofto jovem José Haroldo elos San- eles careciam de todo e qual- de desewolvimento, ou pqr· correntes da s despesas auto.Pawtowski. tos tum. a disiinla srla. Ma- quer amparo p viviam se-JI1 que nuno-i c população soube rizadas pelos projetos oe

�OZ DE G�SPA � CW�- ria Regma �o�r. . I nenhum coníôrto. Niln�� ti recl�mar com.maior insis- ,lei nrs. 4,16,4, 8/M, lO/54 e
primenia os anioersarianies. O nouo e [ilho do sr, Hi- veram eleS a menor ajuda tênma e energia, o que de 1 i/54 e pelas erneochs nl'�,

.

VIAJA,NSfES
léria dos Sanios eAua exma. de quem quer que seja; nun- legitimo direito ibe de'leriD 1, 2, 3 e ,1 o veI't�8dor Caro

/, espôsa d. Irmgard dos San- -

pertencer, istu é, a anJica :\)3 B. F'unl-::s 5-U2;(T'U ade,Afim -de abraçar a sua ex- tos, e a noiva é fiLha. da exma. D i ver S Õ 'e s ·�ão de meios para dese'n vol· voluçào ;-\0 ChBfe do Exe.-'ffêrrrosa genitora, sra. dona Sl'O.. d. Síria Calil �oar, 11iúva �iIJ1en Lo de pngres"<o lO';::il, cutivo d) prnje o nr. 9{51,Herlha Beduschi, que dia 24 do saudoso conterraneo Ma- Cine Mogk t, o nece"\sitado de e3coh8, afim Lte qu"', o lU '8'110 fO'Si
festejou seu à,niversário nata- noet Soar. \ (O SEú CrJ'vEMA) de (str�da.s e �e. tudo m:1i;:; I dev\·d&m�nte f·:vis1.00 fazen.
lício, estiveram nesta cidade! Este jt.,rnal apre8enta res- Amanhã. às 3.30 o qlle e neCf'ssano para so do-se a mdusllo das verbas
os nossos estimados cOiderrâ- peitosos cumprimentos an di- Kirby Grant e Chinook, o Edificar o desenvolvim8iltc· auturizadCls pelos pro:elOs
neos srs. Clarei Beduschl, resi- toso par e a se'us dignos pru- cão maravilha cm:

. de um8 comuna e- acelerar vOV:ldos pela Capa e oura.
dente em Florianópolis; dr. genitores. TUBAROES DE TEllRA lhe o ritmo. Isto. sómente m�nhados à &Ul(,�;;,O do �,r,

I
Às 7 e 9 hrs. mudou para melhor, qmm- Prefeito. I\p ova·io o reque·
O Cine Mogk e a Para- do Blumenau, municipio ao I rimento, o sr. Prc3ideute

l
mont (a mar1_'a das estrelas) qual Gasoar por últimD e8· suspendeu a ses jr o, com,!·

,

z.presentam Joan Fontaine e tava íntenadocomu distrit.o nicando aos srs, vel'cadores
Joseph Colten' em: atendendo lJOS jlístos e mai" que o Poder Lwóslati"o �

PARAISO PROIBIDO enér�icos recJé':Dlos de s .....us I achav8 convocado parafun,
Na mais româ-ntica ilhE' mOl'Rdores e de sua;:; auto cionar eal períl,.d() extraor,

da terra tinham que usufruir torida�es: c�meçou a a pli-: d!nário, .eorn .início. na pr�,o m.áximo de cada t:?inuy'd!: car n� �l::ltfltO uma percen'l xnna terça-feIra, dIa �O �ij
ACABA. DE RECEBER UAi GRANDE E vARIADO I .

FIlmado em Capn, Napo- tagem fIxa das r'-'.ndas ql.e corrAent:e, t.endo e� vI�ta!

l11s,. Veneza! Florenca e Pom- nele arrecadava, IstO malE Ll�genCIa reclama�a para!
péIa!

IOU
mpnos nol' volta do ano dIscussão e votaçao da PIO,

I Acomp. vá�ios c,?mplementos de 1920. A' evolução pro- posta.oyr am..�nj�a parlll!-38• feIrd., as 8,15 greFsiva de Gaspar, o Se�APRESENIÀIVDOCOMO NOVIDADE O FINISSIMO ENCARCERADOS' desenvolvimento mfl'is rálJI- CASA. PAULO--5". f( ira, às 8,15: do, a Eolidifica,c:ão de seu
\'XT L�H,l\ .1UTH LtdaKirk Luuglas e Elizabeth progresso. Que evoluin até VV L'.. 1V

Threatt em hoje ininterruptamente e [{ua Dr. Nereu Ramos sln
à rua Joinvile, próximo à rua'�. O RIO D,A AVE��TTJ�� ()onstruiu esta bela cidade e 'Caixa Postal, 2 Telefon�, H
São Paulo em Blnnenau. ,Eles subIram o fIO MISS1S- abriu nossibilidades para o Gaspar _ Sta. ,Catam!Terreno' alto e não átin-- sipi debaixo de mil perígos1 desenv�lvii:nento do interior /fazendas _ Louça3 • Fe)'J�'
gido pela última enchente. (� �oras e 15 mmutos dt de seu território, sômenty gens _ Annar-inho.'l - SI

Preço à vista: Cr$ . proJeçao). tI v inicio Quando foi de- ·�o.q (>, ]l,folhados _ &cJlor,
180.000,00.

'

-Domingo, "'dia 5: Jani� (retada a sl�a -trl1nSfOrlNl.- tação de Ce'reais e A�ll(lr'
lVIelhores informações na Carie! em

_ I'�,O em�unic;pio autAl)omo. dente _ Serraria c í.lbnM
redação dêste jornal. Edifí- OS COVARDES NAO Podendo, entãc, dispôr' dt:! mentos Revendedoff�
cio Joanim, 216 (Sobra,do) VIVEM totalida?e de 8mB rel)d,�.s, da Standard OiZ CampOJI
---x x x Em tecnicólor cuDseguniJo algum auxLlul _. fei'---�

- ° rio Estado, e com . o con-I passando de «lugare.l? iTOUIU II8JftlW1DJ Cine São Pedro �urso de pens hdjtéLr:tes, to- ,e a trl:lf'�do» à categona
11168 ClElSDTUI dos muito satisfe;�o.s com a! eomnna rrogressis�� e b\(li LYIIU) Hoje, às 7!30, e amanhã,

1.'�reaça-,0 de munÍClplO, rnu- fllando 3speto de ewade '

às 2,30 hs . .

<,PIANO! TONIOO
Fe2tival das Bonecas Yivao JOU rapidamente de aspecto, nita e bem trat.adaC·'(In/in!.�

��

.:.

tCA-

alnara .. ,

Fazem anos:

AlfENGAO-
,

A C_L\SAJULIO SC'HRAMM
� .

COMUNICA À SúA DISTINTA. FREGUEZIA QúE

SORTIMENTO DE TECIDOS PARA VERÃO,

ORGANDÍ SÚISSO

VENDE-SE

. NEG()'CIO DE
OCASIÃO

Um terreno medirido a á-
.

rea de 20 metros de frente
com 70 de fundos, com am

pla e confortável casa de
mcradia, construida de ma

deira de lei, alicerce de mate
rial, com porão habitável,
dispondo de instalação sani
tária cOID}Jleta, boa água e

um pequeno pomar, situada

-
;,"

PARA SUAS CARGAS
I -i

n r Cl � l' r a' mE ENCOMENDAS }" '.J 1_

Transporfadora Wolfram L tda.
]\���Z: Blumenau-Ala.meda �uque de Caxias, 166, Fone 1379. - FILIA.IS: Curit�ha- Rua .João Nf'grã,Q� 163�; ,R0neEm'-dão Paulo: Rua Carlos de Ca.a:lpos, 272; Fone 96@55- No RIO de JaneIro: Avemda Preso Vargs, 3440; fone 431399.

AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar
SERVIMOS BEIH PARA SERVIR SEA1PRE

a
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