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txito espetacular ostev
Bonecas Vivas, encerrado
VENCEú A CANDIDA.TA, slRTO-LIBANES.• jWARIA D 1 GRAÇA CALIL VIEIRA, COM 62.501 VOTOS - FDRAtvl CO,\iPUTAlJ )$
ENTRE AS 7 CONCORRENTE,), 205.105 � "'TOS! - úLTR,4PASSADA AS PREv ISOEtS MAIS Dr f/l1ISTAS - F;XALTA DA A
...---

_. _.

TE;_7_RA GA8PAHENSE

c,HEGA HOJE A" GASP, ,;�. DOJ'J1ingo último, à noite, i noitada de doronzo último,
A \. no salão Cristo-Rei. foi en I no SAlão Cristo-Rei. Com li

cerrrado o grande e s3n8a-1 casa inteiramente lotada e

O PRESIDENTE D A REPU' PLICA cional Concurso promovido havendo ainda muita gente. ,

-

" J'.,
pelas reverendas Irmãs Fran- procurando assistir de fora. eO sr. Café Filho será recebido na estação fervoviária local ciscanas desta cidade, em sob a mais intensa ansieda-�contecimento de exce- \ de manhã, donde sairá.L.__.em pep .s, osr. Café Fil�') será prol da construção de um

I de, foi proclamada vencedora

pcional relev? ��rá a estadi�, ,seguida, rumo a �lumÍr!nau, c' whosam�nte recepcionado bonito e amplo prédio para I a candidata sírio-libanesa, a
Onda que rárndt, do presi- devendo o automóvel de s. pelas autoridades gasp lr�n- a sua capela e para a insta.-I menina Maria da Graça Cf:-ai

( f' Fi'h
.

d iti , f f lo 1 de j Iilh 1 d Pdente João. ;ll.:; i,: o li,esta -xcia. e os a. comi uva pas-I ses, �. rente o sr. pre 81 ação e importantes cursos

Ilil
Vieira,' 1 in 1U o sr. � 9-

idade, hoje, l, -go apos o sarem nesta CIdade pelas 10 municipal, e pelo pOVO, to- profissionais femininos. dro Vieira. e de d. Sara Ca
�ejo dia, horas, mais, ou menos, ou I dos desejosos de conhecerem Desde o início, notou-se lil Vieira. A seguir, Maria
Conforme notici?ffi()o1 em seja I logo após est�r_cir�ulan-I e. abraça['e��l o ilustre Pr�- que o certame, dada a sim- da Graça foi coroada Rainh a

nossa edição de sábado p. do a presente edição. ' sideute. Afim de dar mais pática acolhida que tivera das Bonecas Vivas das Na ...

passado, vem o ehefe da O presidente Café Filho brilho à recepção, o executi- em nosso meio social, est, - ções, o que aconteceu entre
�açã) inaugurar o tre�ho deixará Bl�mer:au, de regres- vo municipal, por decreto va destinado ao mais deci- estrepitosas palmas dos pre
B1umenau-Gaspar-- Itajaí, so, ao me o .dia, tomando o ordenou o fechamento do dido sucesso. Entretanto,nin- sentes. O espetáculo prosse ..

da Estrlida de Ferro Santa trem que. fazendo a, primeira comércio à,311 horas A b.,n- guém poderia crer que a v sn- guiu sempre belo, com va
Cütarina, que, iniciado há viagem entre aquela cidade ,ia musical «S.' Pedro» dará da, de vetos para as meni- ria.los números

-

'de arte.
DlsÍ8 de trinta anos, somente I e a de Itajaí, via Ga-par, maior realce ao aM.. nas candidatas ao t.tulo

-

de A Rainha das Bonecas foi
a�ora 'vem de ser concluido inaugurará oficialmente o Recebidos os oumpnrnen- 'Bainha dar Bonecas Vivas agraciada com um valiosooS. Excia. chegou ontem, ... 'udido trecho.

'

t03, o sr. C::\Íé Fitho e sJ,l� rlas Nações f038e atingir -- presente, tendo, outrossim,
à tarde, a Florianópolis, ten- h 11 nossa estação, onde I comitiva prosseguirão via�e�c-como de fato atingiu -:- a as' demais meninas, bem
do se dirigido a It.ija! hoje se dê "ri alguns minutos, a- para Itajaí.

�

�:;;:: mais de, 200.000, OtI seja, como a Fada das Bonçcas,'/'

em número -xato, a helíssi- menina Denise Terezinha"=----- Professor Rena to ma soma de 205.105 sufrá- Schmitt, recebido, cada UDi3,
Wendhuusen gios !

,

um delicado mimo.

_ nonyite da diração, vem Êsse surpreendente e alvi- Encerrando, com estas no-

d 'c.:arei.ro 'f.ado d 3yelJ-- __", [,;'" _.oss·',3 rflortagrns'e assurnlr ::; 1uu" '

redator-auxiliar desta Voz de 'principa lmen G às próprias em tôrno do em po gante cer�

Gaspar o ilrstrado e talen- Irmãs, que foram incansáveis tame que monopolizou, as a
tose sr. professor Renato e cuja habilidade, senso ar-

I tenções de todos os gaspa

Wendhausen, diretor do Gru ríst.icc e dedicação ao traba- renses, congratulamo-nos com
lho mereceram da todos os os nossos conterrâneos p -lopo Escolar e Prcf. Honório

�\1.iranda », desta cidade. rasparenses a admiração e o sucesso esplêndido obtido.
O professor Wendhausen apoio it restritos. louvando, especialmente, as

já há tempo nos vinha pres- Ficarão para sempre me- revmas. Irmãs, os srs. pais,
_

I tando a. Rua dedicada e bri- moráveis em no::sa terra. �s

I
!loS meninas participantes P.

I Ihante colab�)ração. A�ora, :indos àesfiles dl-t3 graciosas ()S d_em'lis, colabora�lores.

acolhendo a solicit�ção qw B�n�ca:s em seus sobe,r�os e CON CU flSO DAS
lhe fizémos, acedeu em par- Jf1gmfl IS carro,. a1e�orl cos,

, E-C S \T I \T A �
ticipar efetivamente dos tra- lue nos propOfllOnaI'il.m es- BON... A· Q

balhos red:l.toriais dê_:,te 83- petácJ_;lo inr.àito d� arte e Resultado d6 Concurso das
graça infantiL Bonecas li ivas das ]\Jaçô,�s,
As representações teatrais, promovido pelas b-mãs Fran,

a.quieemBlulllenal,l,quétan- ciscanils (FINAL):
to agradaram, fon..m outro 1. Sírio-Libanesa. (l�iaria.
fator de brilh'mte L-.::ito do da Graça Vieira) - 62.5U: -

grandioso- certame- votos; 2. Brasileira (Li.'- te
Mas. mbsrno assim, como KrGuss) - 50.105 votos; 3.

di-ssemo::l, não E:e poderja Alemã (Salete Zimmermann)
prever tão eJevf!da votação, - 28.180 votos; 4. Fl'ance
em face/do::; nlüdestos recur- S(l, (I'vIaria. Bel'nardete Zl�m-
80s,pe.uniáriosdonossopJVo. mermann) 23.600 votos; Re.\

AS' reverendas Irmãs, se- p:mhola (Sônia Bedaschi) -
gundo nos' revelaram, estão 16.264 votos; 6. PortngueJa
encJ? as, mal poden.io (Solange Zimmermann) -
�o<et1itar na vibrant.e reali- 15.600,' 7. Italiana (_-lmâJi
dade. le dos Santos) - 8.855 votos.

O éncerrame�lt? .da vota-I Tolal dos 10tos apurivlos
çâo ocorreu no 1ll1ClO da bela 205.105. .

AGRAD:ECIMENTO
Em nome do Juvenato Coraçã.o de Jesus,

desta; cidade. »enho agradecer, de coraçã», a

todo.� qLté prestaram o seu prestimaso auxi
lio à realização do grande fesf ioa: e Cor =sr

so das Bonecas } ivas das Nações, cujo resiu
tado exceden às melhores expectativas.

Agradeço aos srs. pais dIS meninas e me

ninas do Jardim de Infância Sã» José. ao

sr. professor Renato Wendhausen, aos srs.

padrinhos das Bonecas, às jooens do teatro, aos
jornais vOZ DE GASPAR e A TVAÇjJOe cio
povo em geral de Gaspar e de Bltlmenau, que,
em nenhum momento, d,ixarom de presl�giar
e úpoiar p festil\al e 0- Concurso..

,

A lo(los. enfim, () meu maito ojrigado e

que Deus lhes pagfi.e
Gaspar, 16 de dezembro de 1954.

,

Irmã Maria Celina
•

Decreto N"r. ,44

Concurso das
último

•

JúLIO SClIRAM lU, P1'e- pender suas ali? id Jdes cer
feilo Municipal de Gaspar, rando aR parlas fedas tIS ea
n!) u,�o de sua.s atribuicões, .�as comerctüts e industriais
Constderando que pd�·sa,.ó da cidadi" no dia 18 do

por esta cidade o Chefe SiJ,- corrente mês, da.rr 11 às 14
premo da Nação, Dr. ' João horas. PIC�fr Pilho, ihaugurand,. () Art. 20 - Este decre10
Irecho da esll'ada de ferro de entrará em vigor na. dala de
�1lJ,menau-Gaspar_:_UaJaí;

.

su.a punlicaçl/{J, reorg Idas as Pela- Escola Normal «Pe-
Considerando .

que ;tessa disposições em contrário. dro 11 »,' _de Blumenall, vem
ocasião s. excia. permanece- Prefeilnr1- Municipal de de concluir, com brilhan tis-
rá por I

.

t t m Gaspar, 16 de
�

deze'mbro de'mo. o curso normal o SIr. C
·

t O Prcfe;t') [VI mici!\dl tem â hom;;) dJ COil-, (, glln.'t ms.an es e

Oll\Tl e
t"

nossa cidade, qllrmdo inau- 1954. ProL Fioravante Joilo I\!lar- vid�H as autoridades ci <rís e eelesiásticas
Uurará a F sia.çil o Ferrol}iária; JULIO SCl-iR,4MM chi, que exerce em Gaspar desta cidad'l e o povO g3.!"paren� a Est�1,ção Fr r-
Considerando ac()n'ecimen- Prefeito J\.1unicipal o cargo de professor do cuI'- roviária local, às 12,1,) horas (doze h 15 minuto:)lo eXcepcional e hisiórico pa- Puh!i(�ado o presen!e de- se normal regional. recebe em o j.)re"1identB da Repúblicll., e, r:.eO.

-

sr. Jo� (J
/'a a nossa comtrfw a visita ereto ne ..da Secretaria, aos VUZ DE GASP"4fl .cUffi- Café Filho, e SU�t dü�inta comitiva, que serão cumpn�do Presidente da Repúbliál: 16 de dezembro de 195'1. primenta, efusiva'nente,' o

Iment!1dOS
na plataforma da refeferida EstaçãO.

DECRbTA: LUIZ FR.4NZOI _pmf. Fioravante almejr ndo-
Art. 10 .. - Deverão' sus- Secretáf'io lhe felicidade3.'

, Ga5par I. 18 de dezembro Je 195L1.

manário.
�razerosamente noticiamos

o fato para nos congratu
larm\..s com os nossos leitfl
res, que terão, doravaate,
um jornal ainda melhor.

��::., ,

Leia êsfe semaná,.in.
Assinatura: CI'$ 50,QO
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a Casa Júlio Schramm
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- Grande oportullid� lhe oferece
para fazer com economia as suas compras de Natal

Comemorando o 1°. aniversário de instalação da sua nova loja, tõda a.\mercadoria vendida durante o mês de dezembro (secção de presentes)
terá o derconio de 5%, sendo rIPO l"J,? -dla 13 - clrd� 1

anioersôrio _. 'o desconto será de 10%.
---'00---

N. B. Os dei ontos somente recairão sóbre as vendas a diaheiro.

CASA PAULO
WEHMUTII Ltda.
Rua Dr. Nereu Ramos s!n.
Caixa Postal, 21'elefone, t4I Gaspar - Sta. Catarina
Fazendas - Louças - Ferra- I

gens - Armarinhos - Se·
,

cos e Molhados - EX1J01'-
tação de Cereais e Aquo». Rua 15 de Novembro, 505,dente - Serraria c alinha- I cuia de
mentos _- Renetuledore ..., _. B L U lVda Standard Gil Company i l------�--="'·-""'-------------}'

,

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

a ai
.de NA TAL

"

Aviso Os proprieiàrio« dos açouques des: J, ci- Dr Gláua' i o
.

dade avisam os seus [requeses que, a .
_

.p�rtir. de ,2 �e janeiro de 11955, sõmenle renderii o carne a B 8dusCf: 1dinheiro a »isia ..
Cirurgião-Dentista

Trabalfiô esaie do e qamnudo 'IPreços l\ll ',di cos
Consul tório: .

Rua CeI. Aristiliano -:' amos

GASPAR, 2-12-195'1.

Presentes, ••

Sugestão para o melhor e mais útil presente de Natal:
1 Guarnição de toalhas Adamascadas p/ mesa.
1 Coleção de Toalhas felpudas em lindas côres
1 Grande Toalha para banho
1 Jôgo de Toalhas el 6 peças
Tudo Ida melhor qualidade no maior sortimentoencontrará V. S. na

Loia Gabriel· Pam"V)lona
15 de Novembro, 1100 - Blumenau

Bem como uma bem sortida Casa de TecidosNovos resistentes e de côres firmes.
Linhos _ Ana Ruqa - Organdi - Xadrezes -,-- LoniiaCamisas da melhor fábrica; apresentação moderna comdesenhos próprios - CHAPÉUS 80. NEL8A

, - Cintos _' Suspensórios -, Meias � Lenços -. Etc.
Lota Gabriel Pamolona

Tem o artigo que V S. procura pelo preço q�e lhe convém
I

10110' .... IUI

11111 [lnSOIU.
(IILVIII .. )

GAAND! TÔNICO

Grande Venda d�o...-="'�

-

NOVI j \DE8 QUE TENTAM...
QUAL1'1ADES QUE CONVENCEM, ..
PRE S QUE SEDUZE.M .. ;

Casa Buerqer
ecção de Roupas 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 Enxovais para Casamentos
'Sec.de blusas, sáias,' 'Peingnoirs", "Shorts", "Maillots"etc.
Sec. de casemiras, linhos e aviamentos

(omaior estoque do Estado),
\Sec. de camisas esporte e de luxo, meias, grava ta's e lenços

I',

Casa Buerger
coração da

Um mês inteiro de presentes para os distintos freguesesUm colosal estoque de tecidos para todos os fíns estão a sua disposição e pelos menores preços dri

Ipraça
nas Casas Pernambucanas

I

Acolchoados, cobertores, luizines lizas, alvejdos, ohitões, levantines, tricoline s, linhos, casemiras em cortes, linhas, casacos, colchas dealgodão e seda, l� inúmeros outros artigos a serem oferecidos por preços incrivelmente baixos com DESCONTO DE 10 A 40%Faça-nos uma visit», & ç '.'M) '1 8 .... Garantimos que ficará satisfeito,
CASAS PERNAMBUCANAS .

Filial de B 1umenaU
íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!=••!!

.

Rua 15 de Novembro, 563,

Começarau. JS e mcrtveis
AFAMADAS

•

arn
-0-·

Algodão Locomotiva
Superior
Extra
Danubi

EspecialFamília
Indio
Cangaceiro
mais 50

-

tipos

0,70 de 10,40 por 8,80
0,65 de 7,90 por 6.70
0,80 de 10,90 por 8.7.....0
1,50 de 29r50 por 22,20
1,40 de 24,� I) por 20,00
2,00 de 51,511 por 38,70
1,80 de 37,oó por 27,80
2,25 de 51, , Dor 38,5n'

de. larguras difel'vuues-

»

»

»

»

»

-E

.,.",.._
- --

.
-

- �

Temos ainda:

ElS UMA PEQUENA AMOSTRA:

Tecidos Bangú ultima novidades
«OLHO modernas padronagens
Tricolines desde 8,00
Lençõis Santista desde 79,00
Morim Ia partir de 8,50
Opalas estarnp. desde 10,00

,

Riscado p/colchões aesde 7,80
Xadrez N.S. Ponte 14,�0 por 11,40
Xadrez S. Luzia desde 7,8u

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fil 6ASPA,.
Pâ."HHig, ;::."=:z::

�....

Em câmara lenta, o Olímpico derrotou o Tupi
'2 1 Atingiu o rnaxrmo a queda de produção da equipe "índia" - O Olímpico venceu

ar a' ataque gasparense--:-Apenas a disciplina dos disputantes deu alguma exp ressâo ao

� 't. domingo no estádio da «baixada» - Antecipaclamerrte os «alvi-ruhros» fizera ln a
"

q --.tiro (�� .,.t'li' "f do Tupi
prosEeguind? a. sua inex- ando que os visitantes se

-'-
-

�
,-----------------

Plicável decadencIa n� camf.
.,. preocupassem em atacar de1- CAR'LO� 1=>' '!��NAUX' e TUPI"ba pelo eampeouato o 1- sordenadamente, sem qua - � - \ '-!II

p,a� de 1954, o �ime do .Tupí quer proveito. d d d C F dCI
ou mais dOIS pontinhos Ostentos f'cram marcados espe em-se o aJ peonato ela L.B. . e1954
soIIl. '

1 .

00 seU paSS1\G'0, EaoO��r (�er- nha seg+inte or?em:' .ntoni- Com os pOmpGS08 títulos I tes, o momento da ronsa-
I apanhará, amanhã, decer: u,

t do pelo . . nmpíco, n G, aos 20 minutos � eta-· I' 1 b t Ih
.

I das mai
.

tê
.

la a
dês 1, 'I d.e �fl-c.ampeã? de extt�a-pro- .ctona

,

a 'a
". a! _para ju ga�- uma

, ,�s mniores aE.S1S 'enCla�
campo êste, pe a CDn- pa inicial, para o Tup: Car- Iissiouais e bi-campeão de mo :1 definitivo as reais dos últimos tempos, que ali

�,Ogem de 2 a 1.
_

va lho, aproveitou-se ío uma
aspirantes, o Clube P »co póssihilidades do quadro gas- afluirá ávida por um espeaMais uma decepção expe- patetada da retag .arda vi-
Carlos Renaux der ontar-se- parei se em confronto com o táculo esportivo cheio de

riment,ar,,:m os torcedores do sitante e empat u para U
á amanhã. nest> cidade. c-rn poderio do campeão estadual emoções e elevado espírito

lvi·verde gasparen:3e com a Olímpico aos 42 minutos,
o C, A. TUf" ,..,despedin'do-se de 1953, de luta e disciplina.b81'Qonha atuação do quadro cabendo a Arlindo assina- J

•

1 d O t 'do d j' t X X X X X y
" \]0 campp ,dato reglOUtt o rs a 10 os eUC'1, Ip os -,x- - - - - -

II'tular, que ve.m de deispen- lar- o tento da vitória, após oorren= _ ano.

car.seda vice-IdHan.;a, onde uu.a jogada infantil de Iti-
O'" aspirantes do {{".!vi-

se manteve em longo per- nho aos 21 m. do segundo
h ver e» gasparense, que nu-

ursO do certam", --c egan- tempo. .

- dc .

O T
.

li h I
.

h
crtam gran: es esperauças

doaconvencerqueconqUls- Upi amou: t1l10, 1
"

d títul I
t C "'IL -to: P h pea conquisi.a o 1 uo ce

t,aria o vice-cam D80n.a o.
- -,Otl e I. rI ei O, ar ieco, �

d
.

"

'lt P' B" h AI" N' campeao a 2a• categoria,
Para [untar-se r,'os u. WiOS eVI C étin O; "�OISlO. l-I"

.

desfeitas �"
.' 'r 'ijlVer8m a as sua:s

colocadoS, so n..o vindo a nhs , Antouinho.Nana e I'uta.
,'. "t ,- têi d <_

I t O 01" W ld
vfv ensoes no co ejo e quar

segurar a « an .erna » porque nnpico com' a emar
.

f'
-,

'I
Ad

. 'E' t'Nil
.,

A
'
ta- 'eIra a noite, quan: o os

a de�tacari.!J. atuação do pri- uci e rnes o; 1 son, r-
do rtri 1 br1· d li d B dã N!' h rapazes o tri-color I us-

meiro tUI'110 lVl'OU-O esse m o e ran ao; 6.In o.

C· "Ih H' R':� I quense transpuseram o .eu
castigo. aI1'\ a o. . .enio ene e

último obstáculo - o Pal-'
De um modo geral o qua- J. mo õb J'c- •

meíras-, so re ü qt:a tr.un-
dro do Tupi decaiu assus-' Dirigiu a partida, sem a

d f faram pela contagem de 2 a
tildoramente; reI' eu a orça menor preocupação, o sr.

, 1. Contudo o p-rélio de �)ma-
�R de conjunto 'e, � que e Salvador Lemos dos 8.:mtos, nhil, nesta cidade ainda se
fibis gra'le. \.) entuslasmo e qh"\ teve o seu trabalho b"s-

I ti
. reveste de ímportância, vis-espírito de uta e S3U� l�� tB.nt� adfitado pela disci-

to que os tl'pienses jogarãotegrantes, qne parecem mdI- plina OI::> joaadores. Na pre· u'ltl'ma d ],

t d 1 J O .,
. � .

f' spa carta a pe a "",elentes a sor e o c.u Je. J!,mmar o mplco ez en·
.

.

t d
I

1 d " '1:-{' f'l
·

I Brastemp·
.

.

d' . C'onquls a o tI tu {\ "e VICe' e flgerac Ol'ns8u4umteto avança. o per- trega dos re'po,-"-l..VD�poIltos - t
.. . (. 1\;

�'d 1 ,,'
.

. .

d I campeao
na ca egona prlll- .

eu to a aque a agres�IvI- ao quadro çle aSj:nrallt._:>-':: o .

1 .' n d �
Vendas em --suaves prestações lnensalS

d
'.

•
' . c tl, pOI:s, no caso v uma

a e com que o vImos aluar TupI que contm1.13 aSSlIll· :
"b b' h -

. .

d '.,') " �.-"\ soo re 0« lC o papa0»la prlmelra etapa o ('fHll- como VIce- J <:ler do certame
.�...

-

'

peonato. Até me.smo Ninha, dessa categoria. TuPdí e

d"'- a�s'ótlTuu u,-,u,.,
t. Io homem gol, nGO fez exce- pen en o e um :mpa e ou

Ião aos seu;" c0mpanhciros ! �I,� Mrl,h;[A'- 0\\ � �LJf?j flerrot,9 d? Palmelrasdft'�n:e I

de equl'pe, nas ·tl'e� ..-' 'u"l'l'mas
'

,,(,� ,

�..o Ohm p�ca'o para a_ e.CI,S.8.0 ii
PelêJ'a� em que in t�1've"io. �1f-t H!K1R Dt Ifl6UflR�l [ll1al da. :::: . colocaçao. Ja na I�.;.}; Ioiil� m

. ,li !to d,

d I t

Além desse particular; pou- ,t�:d .\L1>! _.n����������J (���egOfla e .8Up en"es, a po-
co temos a dizer com rêla- '�ilçao dos alvI-verdes e bem

ção ao mcontro do último melhor. pois basta-lhes um

domingo, O Ol�mpico, que Registro (=ivil empate ;.�ra terem ,asseg�J
�

-

Im a campo maIS para 8a1. rado o \ Ice-campeonato. No
dar o seu compromis-su na Faço saber que p;eiendem 0,8 so de uma derrota p.erma-
tabela, do que para conquis- casar-se: nt:'cerão em 2". lugar )unt�,- I

lar o triunfo,-- 1811\ o assim Al�'red Lindner e ,Amdia mente .com o Gmlram F. �,
que a sua diretoria chE'go�! CO!lIlin!!, soiteiros, nabrais Independente dessa (11'

& c�gita,r da eLltr2ga dos dêste E"tado e _le:::;idl iltes cllnstCp:Jcin a partida entre

ponws para que pudesf'e in- em Gaspar Alto. Ele, lavra- Tupí e Carlos Renaux vem

ciuir p.m sua eqttifJe dois

no-\
dor, filho de Paul Herm��nn despertando grande e.utu'

1'0s,elemento� sem c()�dição �indm'r e, �. Lídi,a Lindner sili,:mo entre o,s de�'portlst��de Jogo, pr.ehancio armstos�-I E�la� j,

��s�.\ca,
fIlha de .An- I�C�lS. Urna, .eXC2,:�Clo�.a! �;_mentp- dIan e da lallO'l:l- tonu l,oullmg e d. JacInta tOrHl da eqUIpe indIa 80

âez do �e\l oponent�, acabo.u 'I
Conning (edit.al n.

r. 1729.). b.
re os tri-.ca��eõe� terá uma

�r conven;_;er-se de qm' de- --Se alguém souber de al- !rrande RIgmfIcaçao para. ?
Via vencer, e assim o fez .. gum impedimento, oponha-o espor�e gas�arense e

.

VIra

epois de marcar o 2°. ten- ná forma da lei. I reabilltar o time de DlfCC� lo,widou em' defender-se é Gaspar, em 15-12-1954, de seu� últimos e COllsecutl-
e ganhar tempo com a cos' Edrnundo dos Santos vos fracasso�.

:eira «cera técnica », Jei'l Oficial ai) Registro Civil Aguar(lemos, pois, confian-
Z!:::::::: mryg

iiwlJ!• "pI.

pela inoperância do
prélio do último

entrega dos porrtoé

I
HAIVS GISDER])0 Prof.

Fotografias em geral
Casamentos, 1as. Comunhões, Fes as, etc.

Relraios simples e o cores

ESPECIALiDADE EM FOTú:) Il\'FANTlS

Agora em suas novas instalações, no prédio Leopodo
fVehmnth, onde atende no seguinte horário:

3as.-feiras: 15-18 hs.; sábarhs: 8-11 e 15-18 hs.;domin
gos 9,30- 12 horas. Demais dias: hora a combinar

Atende também a domidlio' - Preços módicos
Residência: Rua Nereu Ramos (Ao lado da Ularia Kocl,)

um deLicado iresente de NATAL?
[�r;-l lindo. retraiu do STUDI0 ARTE.

.-:_.

..
�.

s. A.dro
RUl :5 ele Novembro,900/94 Caixa Po.s.tal, 7:i

BLUMENAU - STA. CATARINA
_.,,;.fi&lfW

PARA SUAS CARGAS n r --8 f 1 r ti ln a
E ENCOlVl]:!;NDAS ..1::-':"

/'

Transportadora \Wolfram. L tda.
MA1.tUZ: Blumenau-Alamcda ?uque de Caxias, 166, Fone] 379. -- FILIA_�S.: Curitiba- Ru \/��� ��f5rãt>-�.

1 t:l''''

Em São PaulO: Hua Carlos de Can:pos, 272; Fone YóoS5,- No 1\10 de JanelIo. Av. nida T'r.s. ,a,g::s, 3-Á4G, 1011

AGE.NCIA: São Salvade;r, Rua Lopes C[lrdoso, 28-' o anelar

one 2423

SERVIMOS BEM PARA SÉRV'IR SEMPRE
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De ANTHERO ROMANO
"VITORIOSO CERTAl\'IE gaBparenses, transformada

.

Gaspar assistiu, palpitan- transformada nos duzentos e

te e alvoroçada, a êsse dis- tantos mil cruzeiros que' ren
putadissimo e apaixonante deu o desusado concurso e

certame 'que foi o Concurso que ai estt.o a dizer do êxi
das Bonecas Vivas das Na- to absoluto que logrou obter.
ções, realização das Irmãs A coroação da Rainha das
Franciscanas, supervisionada Bonecas Vivas, durante o

pejo espírito empreendedor e belíssimu espetá.culo de arte
esclarecido da Revma. Irmã infantil na noite de/lO de
Maria Celina, zelosa Supe- corrente foi a consagraeão
riora do Juvenato « Coração que a a ninguém pertence
de Jesus». em particular, porque o ·é
Não dizemos bem: Gaspar de todos aqueles que se de

não assistiu, apenas ao COn- diearam, sem medir sacrifl-
curso das Bonecas Vivas,' cios. à concretização de um I ,. é 18mpropno at anos,participou, ativa e direta- benefício coletivo. Foi, tam- -Sábado, dia 25,' Natal,mente, dêsse notável acon- bém, o coroamento de todas, 3 30 8 15 has , e, s.:tecimento, que, afinal, veio as canseiras por que passa- Clark Gable, Ava Gardner, !
a constituir-se numa vitória ram as abnegadas religiosas, Broderick Grawford e Lionel I

sua. os senhores pais e padrinhos Barrymore emSeu objetivo: amealhar das galantes meninas que ESTRELA DO DESTINOfundos para a construção de representaram as Bonecas -Domingo, dia 26, Jonum edifício que, melhor do) Vivas, dos garotos e senho- Hall em '

que o vetusto casarão aa rua ritas que particiRaram .dCls RRTi' Tl'"TT��:::::;vSão Pedro, abrigasse �� "':i... ,�:- númer .v�.�
0--.....

versos misteres a qu_,e se de- e até das "pequeninas erian-
Cine São Pedrodicam aquelas incansáveis cas do jardim de infância,

religiosas: jardim de infância, que, nos seus engraçadíssi- Hoje, às 8 horas:
preparação de futuras reli- mos trejeitos e requêbros, Um filme sentimental, que
giosas, aulas de piano, de pareciam compreender o al- ficará muito tempo na sua

'datilografia, de éorte e cos- cance da sua colaboração, memória:
tura, preparatórios para exa- tal a maneira como se hou- SOMBRA de umaMULHER
mes e outras utilíssimas ati- veram no desempenho dos Com Helmuib Danting e

vidades. seus papéís. Andrea King nos seus melho-
A construção de uma ca- Por sôbre tudo isso acres- res d esemj. enhos

pela, junto ao novo prédio, I cente-se o grande sucesso Cens.: Até 14 anos
também prevista, viria pôr obtidc quando da represen- No progr.: Jornal Warner
sob a proteção de Deus e dos tação artística com que fo- e desenho jolhares piedosos de Maria ram apresentadas ao público -Próximo sábado: Itudo o que ali vi- sse a ser blumenauense as Bonecas VINGADoR IMPIEDOSO I
feito em prol da formação Vivas, permitindo aa pessoas Com Ruih Ronian Idos gasparenses,

-

de Gaspar que lá se encon- IIHouve de sobejo, quem travam sentir a confortado-
lMPUREZAS 00 SANGUE?lhes comprendesse a filan- ra admiração que o eapri-

trópica intenção. E a medi- choso programa apresentado UIXil Df I06UflRAda do gráu de receptividade despertou nos nossos pro
que a meritória campanha gressistas vizinhos.
encontrou em todas as elas- Em verdade, não ex�lge- 'Ises sociais de Gaspar foi da- ramos quando dissemos l' oi- ma arredondad� �ue empre-I, Rua 15 de Nocembro, 1080 - Telefone 1408
da por êsse apôio maciço ma que o sensacional CQ}- g�mos no começo:?e�t� c!'o-,II

HLUMEl\ AU
Ique todos presenciamos, ex- curso foi urna grande vitóri . niqueta: Uma vitória de I

���� �II�.��W�-�,�M'!.'Jiiii;__ii����liii_iiiitasíados: a solidariedade dos E, dando à expressão a j' '- Gaspar. ,

E. F. Sta. Catarina
O diretor da Esirad« de'

Ferro Sia. Caidnrui dr. Bráu
lia Müller disiinqúia-nos com
um convite para a inaugura
ção do trecho ferroviário Blu
metuiu=- Ilaiaí, hoje, partin
do o irem ao meio dia, de
Blumeruui, com o presidente
da Rpoública e sua comilioa.

GASPARDE
ANO II - Sábado, 18 de Dezembro de 1954 - N°. 69

'=====
PE1k SOCIEDADE _j

ANIVERSÁRIOS Dia 20-0 sr. Eurides Luiz
Fez anos dia 15 o ionem Polli. maestro da banda « São

Leopoldo Xavier Franzoi, iun- Pedro», desta cidade; o me
cionàrio do escritório da In- nino Celso Huberlo, fi" u,u

dúslria Textil Gaspar. sr. Arnoldo Deschamp . resi-
dente em Agnas Negra., nesFazem anos: te município. D . -

Hoje-O sr. Egídw Tam- Dia 22- A sria. litória I v'e r s o e s
bosi, alfaiate nesta cidade; o Schuariz, residente em Ilaja: C' M I's'r.Os saldo Hartkopi (o caipi- A

. .

I -Alne J.. og.\" 'J o o os anzversal'lan"es, os pa·
raPindoba), do Parque-Teatro rabens dêsie jornal. . Amanhã, às 3,30 e 8,15:
Caiôrinense. - __ o O s=u cinema e a M.G.M.
----------- ------�--__ I VI5"�: '''-tpente apresentam:A CIDADE EM REVISTA A .JOv�� DE BRANCO

com June � il:yson, Arthur
Kennedy e Gary '/f{>rrill.

Disseram-lhe que '�a bo-
nita demais .. para trabx'har
[O lado de médicos [oveh,' t

June Allyson no maior pa
pel de sua carreira.

IAc. vários complementos. I-3". feira, às 8,15 horas,
em programa duplo:

1°_ Os Anjos da Cara Sujf.t:
VEIO, VIU E VENCEU
�o- Johnny Mack Brown:

DE TOCArA

�-l!Jf(JdeceTnv::r a

-5a• feira, às 8,15, Helen
Wallur e liV ilard Parker em

VIDA TENEBROSA.

; ',.

EXPOSlÇAO
Estará aberta, u partir das 13 hora.'; de hojelonqandc-s« durante iod» o dia de amanhã, domin�o pra.

Junenaio « Corcção de Jesus», a Esposiçõo de inlere�san.noles trabalhos manuais das alunas de Curso de Corte'Cosiura, anexo ao referido Jureniio. e

CARAMELãs-CHOCOLATES, DOCES

DAS melhores
No maior

fábricas do Brasil
sortimento na cidade

ACHAM-SE

Bar
A VENDA NO

União
Faça ali a sua encomenda pára as Festas

de Natal e Ano Nevo

Leiam este semana rio
HH $A

Gráfica 43 S.A.
'OFERECE PARLt\ NA,TAL

Os variados

ARTIGO PRESENTES
Livros em _ ortnguês, Inglês e Alemão, dos

mais aiomados aulores

rande sorti-tento de canetas-tinteiro
unA 15 DE NOVEMBRO, Nr. 533

BLUl\1.ENA U

.... 5_

Fundada em 1925 por José M. Flesch

TRADIÇllO E HONESTIDADE
--o '-.-

BRINQUEDOS
de 'todos os tipos para todos os gostos
DISCOS - l\1ÚSICA8 - RÁDiOS - PIANOS

INSTnUMENTOS MU�ICAIS

Os preços dá CASA FLESCH são a sua
melhor propáganda

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

BRINQU:EDOS EM PROFUbAO P()R PREÇOS DE OCASIAO

Não perca esta feliz oportunidade para fazer ali as suas compras de Papai Noel

OFERECE -� , .

anoasa

I

/ '

anzuita
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