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Gerência CARl,OS B. FON'l'ES

De ANTHERO ROMANO,

i·
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Registro-CivÍl
Faço saber que pretendem

casar-se:

Arnoldo Evaristo e Rosa
Custódia, solteiros, naturais"
dêste Estado e residentes
em' Gasparinho. Êle, tornei
ro, filho de José Bento Eva
risto e d. Ana Maria Van
snita. Ela, doméstica, filha
de d. Olibia Custódia (edi-
tar nr. 1727)

!tl
,

.

. .: -:Dorico da Silva e Nair
; "Pibúreio da Silva, solteiros,

, naturais dêste Estado e re

sidentes nesta cidade. Ele,
operaria, filho de Firmino
da Silva 'e d. 'Maria Rosa
lina de Jesus. Ela, domésti
ca, filha de d. Augusta Fran-
cisca da Silva (ed, nr. 1728)

. :.-. -.Se alguém souber de al
gum impedimento, oponha-o ."

na forma da lei.
Gaspar, em 9-12-1954.
Edmundo dos Santos
Oficial do Registro Civil

voz DE OASPAR

•

Bui :5 de Novembro, 900/94 - Caixa Postal, 73
. BLUMENAU -- STA. CATARINA

.Jiefrigeradol�es"�raste�p'
"

Vendas em suaves prestações mensaiS

Prosdocimo S. A.
CASA PAULO

WEHMurI�H Ltda
Rua Dr. Nereu Ramos sino
Caixa Postal, 2 Telefone, 14
Gaspar .' Sta, Catarina T'Fazendas - Louças � Ferra-; Tecelagem angara

qen« - Armarinhos - Se. '[ de
CQS e Molhados r- Expor. Irmãos Santos, & Cui.

.

tação de Cereais e Acuar-
d.ente - Serraria c alinha. Fábrica. de Tecidos e Saco-
mento8 _". Revendedores -

de Algodão
da Standard Oil CO�n1ja'n,Y

..\

- 4 .! 1l--12-1�M
--.-------."--�-_8

ACHAM-SE A VENDA NO

DOCES E CARAMELOSCHOQOLATES,

Brasildofábricas-- Das melhores \

No ma;o r sortimen to da cidad e

'de Natal e Ano Nevo

Bar União

Porpr8,� s íncrivalrnsnte baixos
ali . sua encomenda para as Fest,aBFaça

Dr.. Francisco José Pfeilsticker
CIRúRG!J-I0 DENTISl A.

-

'EspeciflJizadn em extrações e chapas de todos Q� típes,
I corno anatomicis, sem abobada e simples
Pontes móveis com certificado de garantia valido para

todo o Brasil.
.

IrAJAr -- Fone, 187 - Rua 1.5 de Novembro, bOi

Leíarn este - BSll1anar.io
---

z:;Grande Venda" d€)lNatai" "i

.ComéçãTam as
.

fan tásticas
DAS

-'>

\.) . iucri veis vendas de N A r A L
AFAM�f\DAS

I

." Um mês inteiro de presentes para os distintos fregueses
Um colossal estoque de tecidos para todos os ftris estão .n sua disposição e pelos

praça nas Casas Pernambucanas
Algodão Locomotiva'

» Superior
» Extra
» Danúbio
» Especial
» Família
» Indio
» Cangaceiro

- E mais 50
_ tipos

...·0-

0,70 de 10,40 por 8,80
0,65 de 7,90 por 6.70
0.80 de 10,90 por 8:70
Í,50 de 29,50 por 22,20
1,40 de 24,80 por 20,00
2,00 de 51,50 por 38,70
1,80 de 37,00 por 27,80
2,25 de 51,30 por 38,50 .

-de larguras diferentes-
•

Temos ainda:'

CASAS
Filial de Blumenau

I

Acolchoados, cobertores, luisines -lizas, alvejados, ehitões, levantines, tricolines, linhos, casemiras em cortes, linhas, casacos, colchas deialgodão e seda, ,� inúmeros outros artigos a serem oferecidos por preços incri velmcnte baixos com DESCONTOS DE 10 A 40%
Faça-nos UIDJl v;��t}l.· Garantimos que ficará satisfeito.

. I

'PERNAMBUCA
'

AS
. Rua 15 de Novembro, 563

.

I

menores preços d::ll
�IEIS UMA PEQUENA AlVIOSTRA:

. Tecidos Bangú ultima novidades
«OLHO modernas. padronagens
Tricolines desde 8,00
Lençõis Santista desde 79,00
Morim a partir de 8,50
Opalas estampo desde 10,00
Riscado p/colchões desde 7,80
Xadrez N.S. Ponte 14-,20 por 11,40
Xadrez .8. Luzia desde 7,8u

,..
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o "Bolhas d'A'gu'a"em Gasp'ar ÇQ_rrespon�� Gaspar e a sua História
Não �onBPgi:iu o ?�;I,zei-I do Tupi, não andou lá �IUi- �a Associação Rural. d( H. P. ZIMl\FERMAJ'vN

uebràT a iuve ncil.ilida- to bem das pernas, 'des- Lajes, recebemos atenC"1080 (�onclLl.�ã,o)' I por �ropas .de Gumercindo
tO do famoso esquadrão dos rnonstrando menos .preparo ofício· ?ÍrC'u!ar comuni?ando Constitue dificuldade e-; Saraiva e a posterior rx-

de
stfes» da pelota. - 2 a 'físico do que os '«ho!'hás» '1'1 realizaçã«, naquela cidade, norme, coligir dados oositi- I pulsão delas por tropas le

Illle
contagem final de in- haja "isto a vantagem con- nos dias 19, 20 ·e 21 de vos sôbre a história dos pri- galistas; -sôbre .a construcão

;e:essa�te embate - Em. quistada: 110 1°. tempo quan- ·ma.r('r: de ,1955; da, �In Ex- meiros tempos da existên- da primeira capela de São

heoefíclO do concurso dflS I do ven_cIa,m �()r 1 a O.:e pOHfy�O "Agro-Pecuona 73 LO;
Lia de Ga-spar. Parece, que Pedro Apostolo, junto ,á

Boneca:; vl,vas da". ,u,ações a que fOI desfeIta �elos VIS1- duslna,l de I.aqes : que sera. nem o Govêrno ou ItS al.J.- grande figueira á marg-m

'nda do intermunicipal. tantes na etapa final, precedida do II Cotupesso toridades, nem os -primei- da estrada que conduz·a

Je.NR tarde estafante de A renda do 'cotêjo rever- das Associações do Estado. lOS moradores tiveram a Blumenau e. em seguida. a

Ul1rta-feira, dia santificado, teu. em benefício do concur- AOf' certames comparece- preocupação em deixar pa-I construção da .primeira igre-

defrontaram-H:. amistosa- s? das Bonecas Vivas das rão os srs.. �overn?dor d.o ra os pósteros, quaisquer I ja matriz de rGaspa, no

mente no estádio do C. A, Nacõ-s, em favo da bone- Estado, mmístro da Agri- dados positivos para Gaspar. I mesmo local onde -hdje .se

TUPI 48 representações do ca sírio-libanesa, CL 'a inicia- cultura, parlamentares, pre- Baseados em alguns escas- acha a linda igreja -nova:

Bolhas d' Agu», da vizinhn tiva partiu 'dos próprios feitos E' muitas outras pes- sos documentos . .Iosé Deeke, sôhre o primeiro agrupa-

cidade de Blumenau, e do componentes clj «Bolhas soas gradas. Ernesto Nierneyer e o Pe. mento de.relementos .aman-

Cruze:ro E. C., desta cída- d'Agua » que, �t)lidarizqram, Gratos à comunicação. Estanilau Schaette, em seus te da musica .e .oanto .ooral,

de. Aind�1 desta feita, 0:;1 se com o Presidente do Tu- ensaios sobre o povoamcn- que formaram 'um eôro de

I\relh6�» do futebol blume- pi, sr Pedro Vieira-na eam- -Temr-., em mão, reme- to de Blumenau e do vale cantores para abrilhantar as

nauense mantiveram a sua panha em pról -da -su�a -fi· 'tidos �,do dr. PíresRebello do Itajaí, se referem de par- _cerim'ônias religiosas-e ifc�

invencibilidad.e frente aos Ihinha, como forte concor- (r . México, 31-15°. andar sagem a Gaspar. Quanto a tas -populares.ssôbrees 'gr'9u

gasparenses, conseguindo um rente, ao. título de Rs.inha - dio de Janeiro) oito inte- nós" quasi tudo o q..e sabe- des festas de 'São Pedro,

honroSO empate de 2 tentos. no VltOl'lOSO e sensacional .essantes artigos bioaráficos mos de passado de nossa que se realisavam -anual-

A turma da y� Ir: gem Es- concurso promovido pelas intitulados «A História de terra, colhemos da leitura mente e que atraiam -p3S

quérda, que con .o: com o nossas rC-;;'TI;lS. Irmãs Fran- Laennec». A série compõe-se de cartas e documentos an- 'soas dos-manieípios-visinhoe.
reforço de algun . elementos Clscan,.s. de 12 artigos, prometendo tigos pertencentes a nossa Muiti s outras ceusas ee-n

o dr. Rebello enviar-nos os familia.. parentes e amigos Vivam esses velhos, cujo-ré
restantes logo que os' pri- antigos, e ainda. do relato Il�to integral encliteri.a�as,'pá-
meiros forem publicados. que dele nos faziam pessoas, gmas de volumoso-livro.

Com prazer acolhemos a antigas, nossos antepassa-I ..

sua erudita colaboracão, que, dos e outros moradores an-I
.

Como, 'á mão. de, tão E)S

PlD próximas edicõ-s. ilus- tigos, nntadam�.:Dte· os Sch - cassos dad"ls e ,üa ausencia

trará as�oiunas' dêste j'omã.l. ramm, os Naumann, s Sch- de doc,umentos oQ;ffi'pr\obl'! tô�
mitt, os Gaertner, Hoeschl. rios" escrever ,a' 'história e ..

_ Por gentilrzR. do sr. pro- Zancanelh, Bacca e outros. xata ·de· Gaspar.ou {jxar u�

�eeE;sor Renato'Wendhansen, Estes, por sua vez, muita cou- ma 'datf: exata para a saa

que muito ,agFhde::,em0s, foi &a ·sabiam por lhes ter sido fundação'? Pata pro,@ufi,ÍraI ...

convidado' o -·o.liretor dêste transmitido. peJos 301lt3 ,p&is go .'de aproveitavel e fiel aq. ,

ná
.

ara ass1btj'r a" e ontros q.'ue antes ,d/les vi- passado, serão ne.c.eS.Cla'rioci
l'lema r·lO p (:", :., ...,v '.

�� .R "

::;olenidaàe� .de formatura veram em Gaspar. Entre· esforços ingentes; mlÍitá per..

du 29. TurmR. de R(Jviona-1 tanto, .

fstes rel�tos eram severârwa, .J�n\l-ita:,ho� " y.Qn"

lis,tas ··do Curso Normal Re-'I
br m vrv.os e contmlnrn cou- tade ,e mUlto lamor:a tftef.�a

O'iono1 ror' Fernando lVla- sas muito interessan tes 80- gasparenl'le . e, prinnipa!lUpf.l
�hade V1eml, àe:te.. �J�e,

I bre C" ,::..Jeiros tempos do �e, n;�ito,,: e�p.írito de; tpe$qlli�
a realizar-se no dia 13 de povoamento de Gaspar, 80- za., Os .memhn�s �da ,C�mis·

dezembro, segunJa.-feira pró- ?re as. dificuldades com que são
..�ue se enea;f.,rrgQu _ de

intrtVam aqueles den()dados, colIgtr .estes. !dado!,!., ;PP,�u�m
Klma.

�

r'l:)nGiros fiLIe teim&vam elIl o necessádo··espkrJ:to,_.deJ ,t:ra ..
:ln :.m(;ar do Eertão um lu- balho para se descmp�nhr.'
gar ao sol, para si e para I rem desta·"m.issão I e fSlãQ
os seus descendentes, \)ur- Írrlbuidos, deyid€Jtis .

qve ()�

q1le vieram com o firme levarão a prõduzÍr um tn ...

. .
pl'Op08itO de ,·se, fixarem a�' balho, útil e.,intef�Ss(lo-te' pu ...

Fot destgn,ado rara o (ca!'· qui definitivam�nte; l'clat'J8 ra. a •.Evciclopedia de Santa

g� de agenl� .c� estação d�lsobre as.,gr.&ndes enche�t€s Cat;ri1íla,�Saberão t:Jmb{:nl
·Estrada de FerIo, ,nesta ,C�-l qne , per:odlCam€nte Jaziam .resoLvEr.. a.. que�o .da ,·dnt:t.
dadt', o sr. José vanzm:rt, 1 o rio' Itajaí' tfi:alsbord)lf de dá fmidfl,ção', de Gaspar, ere ..

. removIdo da Estação de In- seu leito e devastar as plcn- mos,nãôllaver i!lGlonv:enicnt�
d·;âa/, da mesma .fo.sll'ada. tações, alTarlC9r as e'8:3inhab algum, em: fixar-,se ,-e&ta da,..

.

Ao sr. V�nza���, que �e de moradia, cánegando na ta em C'oincídêne.ia �om,.(}

Ili;ha, entre nos e ja, assumm enxurrada. cercas e tapu. dia' da elevação de
.

GaslJar
as sU,os funçõp.�. fornmlamos

I m.e8, .bemfeitorj�s - d� .toda á. categorja ..de
... f,J�6it.u(>,z-l.·a.volos de boas. Nnda.i. es.peme, mas

. deIxando, em porque :-:.ó Jile3sa'.;.dllta . Ga�"

------------1 com}Jen�ação, uma vbstà C3- par deixoll de se·tum s�m.,
mada de humus, e)t(j hu- ples,a,grupameuto hum(:oQ
mus qlle. por tanto tempo pd.ra apare.c.er, )·oncial.mellt�
deu às terras do baixo, va- l,;om-o, par,te .c,o.mponen.te,da
le do �-li.a�al C8rac1 e:L1E-,tIcas geDgrafia e: da "admfnistra ..

de' terra a·bençoada: sJbre a ção do Estado de" Sant<;\
invai:)ií,o q\le f;o{reu G3tJpal'" Catlirina ..

, t§JIPW m:"A& '!!!!!!' r w kZ

e certifique-se das V811tagens qne ela. lhe oferece na.

ven(!ll de Rád ios, Bicielet as, 'Motores (11 ga zolin!1 e oleo),
D:namos, FO�!Õe8 (er.onômico e a querozene) €.

outros artif!'os domésticos.

Rua Ce!. Ari;;tiliano Ramos, esquina Pr. Getúlio VargaB
GASPAR --' STA. CA'rARINA

ii
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AR NOVAS F'�STALt\ÇOES' DA
CASA ALOIS T. SCHMFfZ

Oficina flSP( ('in]ü,;arlil -em, consertos de ·tádiós

Alois T. Schmitz
--.---

I
I
i

j
�
ij ,Estação de Gaspar,

Ida E. F.S. Catarina
I

( .. LV ....)

QRANDE TONIOO

TOIIO' 11IRGIIltI'

1'1'1'1111 tlllStTUD

r"
- .... --.__. .i_oo ......

IGrande 2portunidade lhe

para fazer

ar

óferece ·a

.

com economIa as suas- CDnJpraS de Natal

'Comem.orando () 1°. anirersário de instalação da sua nova loJa) tôda a .mercadoria vendida durante o mês de dezemoro

lerá o derconlo de '5%, sendo que' no dia 13 -, data do (àtilwsário _. o descrmLo rerá de 10%.
---00 .

I-�b!!!"!!':-I!I-!I!'_�.������������N�.�B�'.�?3�,�:�o!!,�:.�.e;l·cl:!!!D�t!!!!o.!��s!'Ô!i!!!'�!!!!_e��n!!ii!t�'��_��_�(.é���i�ra�-��._���·Ó�b�_r�e�'�ats�'�v!!e�n�dl!!a!!!s "::'i�n�h�e,!,!ir�ú�."'�'.�'W�M�� �������!!.�!I!_��.. ;��

'>:."1 ·d�· pT�esentes)

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



�.�'
.

! ....

._j '",:�

Reqionalistas
de ·1954

l\tla.is uma pequena
:.
tur- \ dêsse Curso Normal. É os

ma de professores vem de benefícios virão, largos e

preparar o benerr./rito Cur- duradouros, através das li
so Normal Hezior.al Proles- ções dos novos mestres-tão
sor Fernando Machado Viei- necessários ao a.primoramen
ra, que funciona

,.

no Grupo to educacional da nossa in-
Escolar local. fância emocidade estudiosas.

O ano pi.ssado -, o pri- Por isso, folgamos em re-

meiro _ formaram -se tres zistar o acontecimento de
mestres; êste ano são' ain- segunda-feira, dia 13 de de
da tres, apenas, os diplo- zembro, congratulando-nos
mados. Mas, o Curso' pros- 'cordialmente com os profes
segue e há' de vencer gra- sores e professorandas pela
ças ao desvêlo do seu dire- sua significativa 'vitória, que'
tor, o abnegado Professor ê fruto de dedicada per-
Renato Wendhausen, e dos severança.
demais membros do, corpo x x x--

docente. São os seguintes os nu-
Cada, nova turma de re- vos professores da Turma

gionalistas. embora pequena, de 1954: '<,
___representa mais um decidi- Irmã Nair Meurer, 'Irmã

cio passo para a concretiza- Inês Ockner e Ani-Mary
'�ão do alevantado ideall dos Santos.
que norteou os fundadores .. .. .. ., .. .. . . I
'---,

I
CASA B'UERGER

NOVIDADES QUE TENTAM...
QUALIDADES QUE CONVENCEM...

.

PREÇOS ,QUE SEDUZEM...

. Casa Buerger
Secção de Roupàs para Cama e Mesa

, Secção de Rendas, Fitas, Fios, Bijouterias e Novidades
Sec. de Roupas Brancas, Lingerie fina, Cintas e Soutiens
Secção 'de Noivas e·En�.ovajs para Casamento'

'

See.de blusas.sáias, "Peingnoirs" , "Shorts" , "Mai1'lots" etc. '

Sec. de casemiras, linhos e aviamentos
'

(omaior estoque do,Estado),
.

Sec. de camisas esporte e de luxo, meias, gravatas e lenços

Casa BuerqerRua 15 de Novembro, 505, bem no coração da
cidade

,BLUM ENAU

'A· Os proprietários dos açougues desta ci
, : : VISO dàde avisam os seus fregueses quê, a

partir de ,2 de janeiro de 1955, sõmenle renderiio 'carne a
dinheiro ã »isia.

·GASPAR, 2·12� 1954.
----

i � --:;'';-U'''f-ZA5 00' SANGUE?

I' Mil D[ IUEDfl1l�\ AUX. TRAT. SíFILIS

_·X-X-X-X-X-X-y
Leia êsle semanário.
Assinaluru: Cr$ 50,00

Dr.Clàudíc
" Bsduschi

Cirúrgião-Dentista: '

Trabalho esmerado e garanlzdo
Preços' Módicos

Consultório:
- Rua CeL. Aristiliano Ramos

"-::� . . . ---0-----

-

SERVIMOS

'!!.

-.. (""

IS
,

'

.aÀiw;y:"',.... 'ifilit!'WiblAM

Sugestão para o melhor e mais útil presente de Natal:
1 Guarnição de toalhas Adamascadas pi mesa.
t Coleção de Toalhas felpudus em lindas côres
1 .Grande T'oalha para banho
1 .Iôgo de Toalhas pi 6 peças

'::'..ldo d a melhor q ..alidade no maior sortimento I
encontrará V. S. na

.Loja Gabriel Pan1Yj}ona
di de Novembro, 1100 - Blumenau

Bem como uma bem -sortida Casa de Tecidos
Novos resistentes e de côres firmes.
Linhos _ Ana Ruga _ ,Ol'gandi _' X Jrezes -- Loniia
Csmisas da melhor fábrica; á;Jresenta\·i'\.o moderna com

desenhos próprios ._ CHAPÉUS
-

NELSA
Cintos _ Suspensórios _ Meias - Le '..�os _:_ Etc.

Loia Gabri8l Pam'Jlona
Tem o�tigo que \T 8. prOCU:l'il, pelo preço que lhe cunvém I

Presentes. •

BOUZ,A & eIA.
Itajai -_ Santa Ca+ari ria,,

ex. ,posta.l, 9 - End. Telegr., Sarvel _ Fane
,

l Representante no Rio de Janeirr- uAULO P. DE SOÇZARua Marynk Vejo:>:> .co. _' 2°. andar - �aJ� 3

Q
.

"IOFERECE PARANATAL�
I
i

\ NfiG deixe para allil'l:lhã o

I, lj'ue pode t..aer hoje.
Garanta o futuro de sua

íamilia com uma apólice de
Seguro de Vi-da

'

- da-

"A Eruitatíva'Grande sortimento de canetas-tinteiro, dos Kstados Ullidos do Brasil
Sociedade mutua de Seguros

de vida.

--, -,-

ar
-

iiiiii!__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiii iiiiiiiiiiii:iiii�iiiiiiiiüiiíiii .:rnn=, thMH rei, !li#- â9fW* 'Bit'55" fã
. ... .-'

';p',ARA SpAS ,Ç�RGAS 'p r e -f- 'I' r a TI1 'J.' 'E ENCOJ\lENDAS
'

,
.

'.

1 u
,

.
..

Transportadora
..

Wolfram L tda.
MATRIZ: Blumejau=-Alameda Duque de Caxias, 166, Fone 1379 - FILIAIS: Curitiba- Rua João Negrão, 1633; FoneEm São

�

. fíua Carlos de Campos, 27�; Fone 96655- No Rio de 'Janeiro: Avenida Preso Vargs, 34.40; Fone 431399.AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar

BEM

DESPACHOS -- EXPEDIÇOES ,

REPRESENTAÇOES - CONTA PROPRIA
ARMAZENS E Tf�APICHES .PROPR10S

Gráfica 43 S.A.

Os lindos e variados

B R I-N QUE D O B
ARTIGOS PARri PRESENTES

Livros em Poriuauês, Inglês e A lemão dos
/ mais =cicmadcs autores

RUA 15 DE NOVEMBRO, Nr. 533

BLUMEtvAU

P A 'R A SERVIR SEMPRE

Atenção, leitores!
Façam seus cumpr],

mentes de Natal e Ano
Novo • através" desta
VOZ DE GASPA}{
que circulará no dia 23 Ide dezembro próximo
em edição especial. I

-I
I '

ICurso Nouna1 Re.
gional "Prof. Fer.
nando Machado

Vieira"
11' d _1 • - ,.bXaUleS e aurmssao a la.

série - la. época
- EDITAL -

,
.

Inscrição: a partir de '1°,
de dezembro.

Realização: 13 e 14 de de.
zembro.

'

Documentos: Ceri idão de
idade e certificado de conclu_

'

sii» do Curso Primãrio, acom·
panluulos de requerimeruo ao
diretor .

Provas: Os exames consta
rão de provas escritas e orais
de Português e Ariimriica eI de proras escritas de GeoUI'Q,

-

f ia e H isibria.: ,
'

No:«: Os candidatos deve.
rão ter a idade mínima de

IIj}fze (10),'),) anos; e máxima de
-

:.1ô anos .

I
1niormocões: Diõriaioente,

na Secrelari« do Curso (Gru"
po Escotor « Prof.. Honóno
Miranda»).

Café Beduschi
ú ma tradição na Indúsf a

de café. Sempre bom e pu.»
Aguardente de Cana:
VDVô e APERITIVO

'Satisfaz o mais exige" 'e

entendedor
'

Fabricante :

AUGUSTO BEDUSCH�
Rua São Paulo - Gaspar·

A qeuie em Ga.c:pãr
Carlos B. Fontes

2423
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vOZ Di GASPAR
I�p�'ág�i�na������������������������������������!_ uaaa -.-.--_-

'aIIlpeonato da L. B. F.
. _ '.. .

. smagado O Uniào em. Brusque Corn'dlfi-
uldade o Palmeiras passou pelo Paisandú

C 'pletando a 9". roda- prejudicou grandemente os

om, I
.

BIu visitantes, inclusive a não
do returno, 9 _,lIga -

a d F tebol fez marcação de um tento legi-
enauense .

e 1 .u �. '.d tê s timo d'o Paisandú, quando
I· r mais OIS CO ejo .

lzau', dea
Brllsque. O Iíder ebso- a bola foi J�svia a nor um

{li 1
eu a visita do U- defensor esmeraldino, depois

to receo I t rl�. di' Tirnbó, aplicando- ue haver transpos o Á 1-

l�tJ' •

d '1 1 c -, t, 1
A nn1a im pie osa goieaua InaA

lb ri

J' t d d 'et ' do'9 [1 1: Em Blumenau, no con;.•u a .. od �� °II't '

�dio do G,/ Ip. �1impico. Departament� e Ar.:1 �osstpalrnei;:,aR, vice-li-ler da d� nos�a �ntId�de pro, ocou

bela, defrontou-se com o I
VIva mdlgnliça.o entre os

. dú 3° colocado cuio mentores do alvi-verde brus-
aIsan " J d

•

b te caracteriZOll-se pelo I qu�nse, que encammharam
aI ifíbrio de f( rç;l.8. Venceu I veemente. protesto ,contraU

uadrão lI€,;C. uito por 3! aquele 8pltador, vetando o

o esq . 1:'.' •

I 'I" , f t
? como tam lé.<l poderia seu nr-me nos pre h)5, .

U u-
.. ,

e"c;d"\ O til le brusnuen-] tUTOR dG clube que dirigem.
ei' v u ' >J '-1 '._ .'

se n9.0 Iôra a série dr Vê-se por aí :,:\ue nno foi
e, . ,

l' hi G' ue 0"1' Le
,�afes» CO!Iwt.l�:a pc o ar 1- �o cm ..:raspar q o i .

-

t;o Savaldcr Lemos, que mos «mancou» ...

Conseguirá O Tupi
Amanhá, em Elumcnau, I dos. ' 'preocupa,do-se, como deve,

o Tupí saldará o seu p .nul- Os «grenás », por sua vez, I com
a escolha e orientarão

timo compromisso do cam- farão das ��ipas cora�ã? pa·lde eleme,r!�08 q�e "este:'1tn
peonato de 1954, ao en fren- ra desvencilhar-se da inde- em condições r--tr.cnicas da
tar o G. E. Olímpico em sejável «lanterna» nessa úI-, integrar a equipe titular do
seus domínios. A torcida timà e. desesj erada ()por- nOSfO grêmio.
Gasparenee anseia pela turridade.

/" Quanto à preliminar, 'Pa ..

reabilitação do seu time, Até o presente momento rece que não 9 teremos,
ainda mais "�Ie uma nova não sabemos qual a COIlS� visto que o G.E. Olímpico
derrota dp quadro «índio» tituição da equipe tupiense estai ra inclinado a fazer cn
fará cr .n que êste se mis- para o embate de dornigo. trega dos respectivos pontos,
tur com os últimos coloca- Temos, porém, a irnpres- na falta de atletas dev.da
dor' da tabéla e se aproxi- são de que o t.éc,nico Dirceu, I mente inscritos rara dispu
me da <lanterninha», que é após a dura lição frente no ta oficial da partida de 3:;·

o Seu adversário de amanhã, Vasto Verde, n..o deSC1Jid9-,i pirantes.
.'

com 16 pontos !Ierdi- rá da escaJaçào do, quadro, --x-x-x-x-x-x·_,y

reahilitar-se.'

Rodad-a das

rndustrJa Textll Gas�arS.A.
TECIDOS jI'b'LFU U Ui:) lJE ALAiUDAO .

Foloçrojia» em geral
,

Casamentos, ias. Comunhões, Festas, ele.
Retratos simples e o cores

ESPErCIALIDADE EAl FOTQ:i INFANTIS -

SURPIlESASProf. HA.l'vS GISDERDo

Aproveitando o dia santi
ficado de quarta-feira últi ...

ma, a L.E.F, fez realizar a.

10a. rodada do returno, a
qual compreendeu mais dois
jozcs: Carlos Renaux ]C

Guarani, em Brusque 'e Pal..
meiras e Vasto Verde, I�O

campo do G.E. Olimpico.
O resultado de ambos os

. cotêjos constituiu surpr0f',a
Re,rddência: Rua Nereu Ramos (Ao lado da Olari.: Koch) geral para os 'desportistas

Lim deLicado preserue de NATAL? I que acompanhalp de perto

II .-
1 ,,-rir veiroi« rJ prn�rDIO ARTlf marc do certame da

i 111 ".Divisão, por isso que tan

CAMPEONAl'O NEG()'CIO DE Ito o Cti,rlos Henaux como

. DE ASPIRA NTES OCAS'IA--- O.
PalmeirÇls eram apontados'

.L
• I

como franco faVOrItos. te
Após a última �odada, fI V E N D E - S E be� que o líder tenha _I�)-1III11I11ImIlIllS;II;l!IlIlIIlIIlIlIImmnlllllllllllllllllllllllllmUIIIII!lIl!!IIlImIlW � cou sendo a segUlb te a co- ,

O'raoo aba ter a agnernc a
!' locação dos concorrt'nte� 8( Um terreno medindo a á- �quipe «gl'araní» T�q_S últim(}�ª campeonato de aspir8.ntt's dD rea d� 20 melrcs de frente

I segun,dos da peleja, por 2 a
ª Divisã.o de Honra da Liga com ./0 de fundos, com am- I, a difícil e mesmo deRes
§ Blumenauense de Futeb61: pIa e. confortáv�l casa de perada vitória do triculor
ê Carfos Renaux, com 5 p. p. m�radla\ �on�.trUlda de. ma- causou grande surpresa, u.
;: C. A. Tupí, com 8 p. p, dem:! de irl, alicerce de mate- ma vez que ninguem ac!:t' ...

Guaraní, com 10 p.p. ri.al; rom ,p�rã.o habitáve�, ditava pudesse ri; equipe de
:' Pl-.����r�s, cO�N12 �; p.

Q I
d;spondo de mstalaçã? sani- Itoupava-Norte, eseapar de,Palsal1du e Umao, cO ..n lu tarJa comple1.a, boa agua e uma derrota arrazadora, 110S

p. p.
.

._ �m p�q�en.? ro�a.r, sit�uada moldes 'df1� , qlle. sofreram
OlímpICO, com 15 p. p. a !,uaJOJ�Vlie, proxItno a rua OLmpicà:e União. Por sua,
Vasto Verde, com 23 p.p. Sao PaulO, em B}L'r:1enau: vez o Palmeiras, vicc-lí(!er,

I-�������������--��_·��������������- .TeITMO�� e nw abn- decepcioooo os �us fau�
Oaue há de :r.elhorem artigos para homens você encontrará na gldo pela ,_ultJ.ma enchente. baqueando inesperadam(nta

Preço a VIsta: Cr$ . frente ao volunt3.rioso pe]o ..

180.000,00. tão da S. D. Va::;to VerdE}
�e�hor�...s. inf�rmaçõe� .�a pelo mesmo escore de 2 1�

r�aaçao ü�ste C)
JOI n�l. Edlfl� pandl) em risco o título d�

CIO Joamm, .:,.16 (Sobrado) vj(je-campeão, que agora voI...
o t.ou a se aproximar do Tu ..

Edição de hoje: pí embora o Palmeiras rÍll ..
. da se mantenha na dian �ei ..

ra do SAll competidor, com

I UIh ponto apenas de difu ..

l'fmça.

"�"""""&Maa"aD""""""""""DM,,""""""""DB"""""""�"""�mE" ••DHMP"��U? ..
. ...-' �.

INLlU'B1fRIA CERAI�IGA de S·vlvio João Zimlüermann
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - "fel. 111. 11 - Ca.ixa Postal, 32

GASPAR STA.CATARINA

l'EL O ONI'" L PAULISTA tijolos curVOi? para poços.t{A� FR4 t'·:CEZAS, C L ... l�....
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OB 'h, COM

COLONIAL PORTUGUEZA E 1'ELHAS PARA RAPIDEZ
CUMIEIRA Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e

'_�,_� • mera' lmW"'b)"ti'tSli"t_Jf",#rt!7:tt1feW(i.W.i�g�ti5Psi'&'��at�jw.itt_t't���..!�.:·,�

--x --

TOALHAS DE TODoS OS TIpoS NAS MAIS
LINDAS PA::::!?ONAGENS

'

PISOS PARA BANHEü:()S, ROUPÕES
(C(Ires firme.,

Rua São José svn.o Caixa "'"""Qtal,.19
,

End. Telgr. "TEXTlb

G A SPA R STA. CAT.NRINA._

Agora' em suas r.ovas instalações, no ,prédio Leopodo
Wehmnth, onde atende no seguinte horário:

3as.-feiras: 15-18 hs.; sábados: 8�11 e 15-18 hs.uiomln
gos 9,30- 12 horas. Dénwis' dias: hora a combinar

Atende iambêm a domicilio - Preços mõdicos

ADQUIRA O SEU RADIO NA CA",_1...4LOIS T.

SCHMITZ - AS MEL HORES MARCAR E OS

MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇOr.:.:d

MA,RI()- \7 ANZUITA
R C l A· t'l'(1' Rarnos _' GA�PilU'lU! Je. r18 :11 ,no

LOUÇAS - FERRAG ENS E CEREAIS

de Atacado e Varejo

ENGARRAFADOR E' DISTRIBUID6R
DA APRECIADA A(�UARDEN1'E

"5 CANAS"

·,l!llIImll Ii !li i I! 1111I111l111111II1mi iIImm11111111 II! I II III III III 111111111111111111 11111111 i:

Casa, Jú lio ,Schramm

6 páginas
Preço: Cr$ 1,O�

Camisas. calçados, carteiras, cintas, gravatas, meIa�, linhas, casemiras, etc.

DLTIMA CRIAÇÃO DO AFAMADO CIlAPEU «R A M E N Z O N I »

�ASA JULIO BCHRAMM - Rua Cel. Aristiliano Ramos, 441 - Gaspar II
/
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v O Z DE G A SPA R- ÍCcocurso.. Di v er s õe s==;::=:=======õ============:=;==;'==;��:== d 19 r- , 1\7 L'8 tConcl I1,são)
,

k
A}V'O II ssbado, 11 de Dezembro e ;)LJ --'- 0. o

'j' C'1 in 1\ ,I )g

. ,

Brasil, Portugal. Itália, Al » ,iI e LV. t
.manha, Siria-Líbano, Espa- Amanhã, às 3,30 e 8,15: Coroou-se do .

1 F A-...J d R t. T 1 E' mai, a'

n 1a e r�lIça.. tarde _o Ioceri aytor e I .eanor plo SUCe'3R'1 o gran'liosQ lU·mesmo dia, QS carros deíi- Parker em
tival artíst ico promo f,es.laram e.m Blumenau, pela SEUNOMEe S�A, Hor:_Rl\ pelas beneméritas r I' Vl�()rua QUlTIZe, tendo, corno a- Ala. bomba atômica sobre Franciscanas desta 'llU ag

.

'] 1 .

I
id -1 d U' I' , 'CH ud

qUI, ta que a prrmetra a Cl ace e rnrosmma:
cuja realização ef t; e,vez, arrancado' entusiásticos =a-. feira. às 8,15 horas: ontem à noite' nose ,v��n,8 merecidos aplausoc ,.. ,as- Em magistral re apresen- do Cine Busch. da �� Oegd '-' .

'i'
v "

'VIZlUha
"<A de especta ores posta- taça o ° técrucoror: cidade de Blumenau .'

da às calçadas. SIMBAD, O MARUJ O
proporcionar a todos'

\ eloO
.

di
. , ,. I Donolas F

.

b z-
1 J . os qUet ,uflSl� I3namente,:.. a nOdJ coMm . oug aO� 'HaL: antes r.

a�I compareceram e, qlte,�, rea lZa;n-se filess�'es e e :�ree� ,

ai a,
diga -se de passagem, o fo:binqo, muito concorridas, 8,- -u. feira, as 8,15 horas,

I
ram em grande númr-rr,

VIA.JANTE

D.ostando-se bolos galinhas _prl)gram� niplo:
. meatos de verdadeira �a���'

Fazem anos: Em visita a seus -pais, es- assadas, te. O resultado, 1°._ N «m Seoila, Augus- fa-ão e qlegria.
.t I I'd d t'd ...1 iiti Lara ' v icior Junco em: I

Hojé-A srta. Rosina Ma- eve on em nesta ct a e o fllle em sr o oompensanor, "

.Fell'.tosl aplausos foram
ria Fontes, filha da viúva d. nosso conterrâneo 81'. Uti; _:�ará ainda, maior impulso F A ," E I R A

rrodigalizados pela selp.ta
!-lilda B. Fontes e professo- Pawlowski, diligente viajante à votação, que, aliás, já es- 2°._ Slanle Kramer, Ge- plateia aos magnífico, nui .

.

1 da i I t C sa' tá I .

d rold Mor � Ã1arip VVind,sor:
ra em Blumenaa. comercia a .zmpor an e a .a vo "m()�51t aproxrman 0-

meros' apresentados, nota.
Dia 13- A sra. d. Ruie Rodolfo Konder, de Blnmenau. se dos 100.000 sufrágios. VOLUPIA DE .i\1 ATAR damente por ocasião da

Wehtnuth Fontes. esposa do Ao Udo, com um abraço, Os pais e outros n:'er:ssa- «. Programa impróprio para apresentação das BoneCQ3
vereador Carlos B. Fontes, acompanharam-no os nossos dos na' eleição desenvo. T m menores de 18 anos». Vivas das Nações e dur!1n.
uerente deste jornal. votos de bua-viagem. esforços visa.ndo. à vitó� "<t -Domingo, dia 18:

te a. dança holandesa. gra,

tn« 14-0 sr, José Hono- da sua bonequmha. Nm A JOVEM DE BRANCO cicsan.ent.e interpretada ue.

�

FALEC1MENTO
J 4 '1

�

rato Zimmermann, residente
gU8.li11ll sabe quem vencerá, com une. l yson llu.s oriancinhas do jardim

em Blumeruui. Causou funda consternação embora venha se mantendo
, o ! de infância.Di� .16-. O Jov�m Tomás o inesperado iolecimenio, se- à frente, desd?? comêç,o, Cine São Pedro I o programa, carinhosa.

Camilli Filho, residente em çundo-jeira, da jovem Iria
9, boneca brasileira, 3 gra-

1:I'. l'I.Y- h< 'a' ses"�a) r mente t.'!at>orado, e que faz
Florianópohs; a sra. d. EdeL- 8chl'umm, filha do honrado dosa menina I,izete-Maria, 'I p °r:· l'!a�h �V�J '" (

'1' phfte do mterl::8:lLlote con.

tl'ndes.. Müller esposa do sr. lavrador sr. Alfredo Schramm. filhinha do sr. Arnaldo rox:lJ1o, S�l;a( o. r�ur"'o (Ls 13cDe�a8 YiVi1S das

'
,

l' , .

t di d', A' I SO 'VI BR /, 1; TG I
' co

Vitório Müller, rssidente nes-
,. na;.a noz e e 0m.mg�, Kra.uss. últlm!l hora po- \ /.', _,

UNIA MULHER I Nações, q�e vem cmrolgan.
ta cidade' fora vüzma de tlm aCldenLe derá contudo haver

sur-I "

'

.

1 � I �lo os rnclOS g<...sparemes,
Dia 17-0, sr"João Teófi- quando se rj..ivertia no parqnc-! prps�, dês LfU� é conhec!d.o ,!ielmnlh Dantmg e Anc I'ea I :;UllStull l'linda, de outr,jS

lo de Sousa, ativo cobrado/' teaim ora mslalado em Cas-
o empenho de cada P,UZt- I Iúng

_ o lindos LaÜatJ06 jnfbntís, en.

da Sociedáde Alvorada. par .. Transportada p�ra o nho e cada mãezinha e,IJ
uerrando-88' OOíl1 o comuveu-

Aos aniversariantes, os ra- hosp�tal San�p Anlô,mo de
ver o triunfo de sua filhi- Parque-1'eatro ,te drama em q'Jatro atiH:

rabens desta voz. Blumenau, velO a ex.�zrar me- nha.
_ '

,

.N I Catarinense I (�I'dtftre dois l'O;'açÔE's mater.
nos_ de 24 hrs.depols, embora, Amanha à nOIte, pela;:, 8 . , _

' (rí"o::,i> tendo Cl:lU, ddo nos pre.

NASCIMENTO aparentemente, o seu ferim.en- horas, no s.al�o Cr,isto-Rei, I '���,e, (Ul1anlw e toJas (Y

�'I :3enL�� H melhor das irufjrEs-
Desde u dia 22 de novem- to fosse pequ�no. Por tSSO

a 'geral curIOSidade será: sa-,\ nOtt�". ,

.

',.., I sões, traduzida 1108 a'pi"l!.
tro, último está -engalanado o mesmo, a notít:za _da sua mor- tisfeita pois haverá Q en· \ Bl?gO �mencano IOLvHLO

'\ sos proJollg'ados que 'Sij {i_
d di, l' létnco lIro RO a.lVO b'�-" '

lar do nosso amigo sr. Antô- te SUl'preen eu ?o�(�samen e
cerramento do Concurso e , '1' -'"

Zfram oUI!ir durante todo o

nio Schm�tz, correto agente a todos, mas prmctpalm�nte com a última e definit.iva a- lan��;::,,,,,etr.. .> "

.

_'
'1 �

I seti iransí,;oner '

da T'ar;g nes'la c;dade, e de aq'leles que con' ela pr'la- -

d t
' - oaLco: Scmple nov'_�1 "'

, -

y � " � ."

puraçao os -vo os. "
.

EnIlm OJJtp.ve excep.
d tfJ· TI nh ndo-'he o seu . '

peçf:tS a cal'D'O de �l1zarca I .

'
"

, .

sua exma espôsa . ILrwa n/. 1Jam, co ece, �

Na oportumrl�rl" �

�.a; '13- 0.. i <.:lOna 1 bruho a be ISSlffi3.

S h't I d t ri J. 1�'1Q coração e
- '�m-·1. -

d t e seus comerhantes. fazem- I •

d ,. .

c mz z. pe o a ven o �. um '

'. pnsada a 1m a represen a,
.

1 j 110lta' a arLlstlCa, m0tl vo pe-

robnsto garot�nho, que, na pia peramenfo alegre e comum-
ção teatral das bonequinhas do r�r. a valer.

l' \10 qual IlJS congratulamos
batismal, recebeu o nome de cativo,

. . e sua fl-lda, e dos
-

demais ' D_wlrla.-,sPp nrn P1?H�tf) :'a�- JI In as abnegad'i::u;; Irmãs

.

A .... .'

Ao s P lt mer·T.o da 'ndt
!

-

nhe�ro .

J arque eu ro U

-I
SérglO nlonlO. ,e r: a 'o. o -

números, ,que tanto agn,- .

.U

Franciscanas e com túdos
O nosso abraço a()s proge- wsa mocmha, que co.ntava daram às, platéias gasparen- t".n�ense·.e 'os qUI" as coadJ'uyúrflm na

15 d d d
Va e leve sLÍa famHia ! .

izitores e felicidades ao novo apenas anus e � a e, se e blumenauense, esta do
<, 'L'RANCA sua brilhante inújati,,'a.

gasparense. compareceu grande massa �e cine BtlECh, onde teve 111- ENTR\llÀ r
'

N6 IVADO
.

I PO!�resentamns à dislinta f�- :::;.,;:.:::r;m (ontem) o belo

!�I"
iii1=ii...�I""'!'�""�#��!!ii\�'l!iii'ID'l"P'_.......

_.ii.
;;.ii';{'�-�-�'-�",,!l!!!::!!�i·iiii,

._
..iii"ii""iIi!_iii'���.��Com a graciosa e prenda- mllza enlnlada a expressa0 O pOV0 gasparense sau- C ;\ S"

.

A I-�� L}-J SCH \1da srta. Tereza-Zen i Bedus- do ;tO.llso szncero pesar. dará amanhã a Rainha das fi"'_ ri., "� �

,
chi,

fCilhaONdOy"n°rs;;ezadO o

g��:a:e�h�:? d�sl,r��I��;=: --;::::;:;:::::��-::;- �:. ��l:�---1 fi "A. Cidade enl a alemã, a sírio-libanesa, ou,
�uiç&., a franc{'sa� Outra,

TRBI1DRIÇ·IÃON OE _UHE01\OIESOTIDSADE II)
Revista"

I ain-3a? Amanhã a grande eA Comissão Organiza- Chamamos a atenção dos inquietante pergunta ted�Z:i� �:sCU:;�m!�ep��� ����r�� h�;� �:�:�:o��t:l�� �:1]�n de l()(l(�s us tipos para todos os gostos
l dA l DISCOS - MúSICAtj - RADiOS - PIANOS

art, 91, convida aos jn- gente co abora OI' sr. n er(J

INSTHUlvIENTOS MUSICAIS
teressados para uma reu- Romano, à primeira página. Os mais finos e delicio- \nião do dia 17 do cor-

sos Chocola'e:::, Doces

I
rente, no saJão do Cine

e Caramelos, V. S".União. ás 20 hora.s, quan-
encontrará nodo serão tratados impor-

t�ntes assuntos relativos
BAR UNIAOao· funcionamento do (li ,.,11 IA) I .

'

III1:�.�C�1u�r�so�'==========�====!L__��::a:�:·A:N=D:I:T:O:N:I:OO:'�_,_�\������L���M�a�A�WL�D��������i�'�.§��pw&&�,���w»w���,�.���.�.��,�4*��'�'�m,�!,�.�_���.�,���������!.__����iF�

I

RETUM13ANTR.

SUCESSQ -J

II PELA SOCIEDADE]',=0==-*,""",= '� ,

. ,

---'ANIVERSÁRIOS
Fizeram anos:

Dia 7-, .-1 sra. d. Hilda
Dias, espõsa do sr. Antôni�)Dias: o sr. Gilberto Beduschi.O�.lem-A menina Morili,
filhinha do sr. Márió e d.
Georgina Vanzuzta.

omuio sr. Auçusio Bedusch)
c de sua espôsa d. Herla
Beduschi, e ornamento da
nossa sociedade, cordraioiicasamento o jorem Tadeu
Zacharyusicuiich, comerciante
em !tajaí.

Os nossos sinceros para bens.

Os 'preços da CASA FLESCH são a sua
melhor propaganda

Rua -15 de l'vovembro, lD80 - Telefone 1408
bLUMENAU
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arlo anzuita

BRINQU}13DOS EM PROFUSAO P()R PREÇOS DE OCAS1AO

�Não perca esta feliz oportunidade para fazer ali as suas compras de Papai r�oel
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