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O PR.f�S [DENTE .DA REP lJ 'BL IC A�EN[NO. JE.�ús. as ár- Mais uma vez a humanidade crÍst9' comemora a

O SR. <.:AF:É FILfiO CATIVOU O PO\-O
vares também 'VLeram: sua data máxima - o nascimento d;/ , leIe que, sendo j, 12,25 horas de sábado Naquela cidade, como em
Das regiões prõxima« de 'Deus, consentiu em tornar-sr tomem e viver e

p. passado chegou à esta- Blumenau, o presidente.. do
Belém, a pitlmeira, ,f. cedro, morrer entre nós e por nós.

eão de Gaspar, da E. F. mesmo modo, a todos. Ias-
a oli/leil'a e a magno ui; mas Há qursi dois mil anos realizava-se o prodígio Santa Catarina, procedente cinou, deixando a sua irra

também vieram árpores. de estupendo do amor imensot.ro Criador pela criatnra:
de Blurnenan e viajando no diante" personalidade pere-

terras distantes, como o »ido- Nascia na gruta de B'3Iém, na Judéa. gerado no
trem inaugural, o sr. João nemeate ligada á lembran- I

eira e o olmo, a peroba e o ventre imaculado de Maria, o Menino Deus. A Se:;un-
Café Filho, mui digno pre- ça da população dêste Vl-

, 't;ba' o sal tuciro ilexi .. do p·,.�.�·,"',oa da �antl'.�.",·:l·>na 1'r:ndade-o VerbodeDeus
bli d 1 d T .,jel/UI, o ", ,; "<:Ao '" ' ! !

sidente da Hepú .Ica os e o tajaí.rei e o iorie cal' alho. feito carne descera ao mundo para redimir a huma
EE. DU. do Brasil

Nenhuma d1s árvores ti- ni 'ade do pecado dos nOSS)8 primeiros pais. Pecado . . .

1
. . 1- S. f'XCH:I. e sua comrtiva.

nha vindo de lã] onge co' da cobiça e do orgulho, de tão negra mgratrdao que '

f
.

-nlo a última qae . chegou, e fôra mi�tér 3:0 Pai, para a sua expiação, dar o pró- dedque" a�atP_�rte, o fiI·:o.ver-1 O 1;'] r'
'.'

na or (10 ns a(1O, sr. rrneu re OglÚ (la n0s�a' ,.:
rif'e era um escuro e triste prio Filho em holoca usto.

B 1 f bi 'I r
.

J\1
. '

'I' 1 •

d orn rausen, oram rece 1-
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f

. • '1' I
.

vrm "".
L.O

•• I

.' •
-

dos pelos 81'S, pre eito J LI 10'
S' l'f 1 C 'sas qU<JU pmhelrln;�O estava can- amor?

Schrarr m vereadores repre-
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"Ilda, pOlS viera de muito Mas, os homens nem I.Jvr isso têm sabido ar.ro- 'J ..J
'". aleqrum» e da autoria .

e lU·
) sentante co nanre vigarro. b I l·cl,e.... daln, n'.Ii.IA e com· dificuldade se vcitar a licão sublime da lapa de RelrJTI, que começa

d G TC 1 mara com um e o c I,. ....
n : ", '> diretor () rr po .t:.sc() ar, - ;, 1 A isiiiiano e Lqrej«susiinha de pé, nela virtude da humildade. Há, poderá haver, co.n

di dê
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1 . rua IA. rLii .u.ur.
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As vistosas árvores dJS ci 'feito, espetáculo mais impressionante que o do pre-
iretor este .J?rna e gran- Moiriz de São Pedro Apôs-

mas quentes zombavam do i()� -- Um Menino qne é Deus, Autor, portanto. deGmas�a p��ula�"l ;1') .; lain, publica o JORNAL- DO
Ponre estrangeira e, tudo la de Ad. S »s coisas criadas. nuna mangedoura, f)nv�.itu ,'lt1lJCle ela.��<; JU'�: r "'''��:� I DIA, de Porto Alegre-,(edi�âQ

l d Ii '1 d d uunte lia, OC3o:;lc.O, traduaido l
I" "9 1:1 53) "., uiiüe:ziam para que e a a i Si em, hQS, que mal he cobrem a nuc ez, e cerca {)

de I t 'I (c '1 "1 - ,O SV"C<V ,I, •

. no espOllcar e togue '88, VI- I
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Cretirasse. A maonõlia aqiion. de mansos ��ais. Poderia ter nascido no mais sun- .. I A Irma ln ustria e o-

I vas e aclamações. A banda I 1" I'

as suas periumadas ilõres; o tuoso palácio
.

a .c: ra, e prefere vir ao mundo a .ira-
S. Pedro PX0CUtOU o

. Hino, mércio de Rel�gl?S Públicos
jeql.lilibá m03tl'OU o seu fron,- çlldo à pol'reza extren..� 'Q a n()8 ensinar o despren- ndo, tl 8e�,ui LI Schwertner L1ll1ltada, que
Cl, esbelto e brilhante; mes- dimen",_ dos bens m�neriais, a (Te"'ã",�:"
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p: G'...r neSta m:lta comsmora. o seu

nna O forte carvalho, qU,e lam-'
_......_

t 1 -

s I re::rIOeLP)","", v �- �ve: cú:tUU1' e
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d t" dad 'Rtla, que sa.o o ornamen o üo.s coraçoes pur? : membro" da Cf.lr3 'vaIla apen- 30°. amverSBflO e a IVI
' ..

'�"

Mm t{nha 11indo de �ong�) I Os homep�, entretanto, persistem aILJblClOsO::-, or-,
io na, pla.taforma do novo continuadora da obra do mes.-

procurava esronder o pm,hel-' �lJlhoso'1 e fI)a�� L\. suave mens:.tgern celestial do «010-1 ",-1'f:; b, 1, t- Q.....-'pri- quecível Bruno Schwertne�. �J'

rinh0, com, os seus g"t;nde� �ia in exéelsis Deo ... " foi rejeitada olltem como b É' I :'�"t�i�,�o�e�;;� :�rf���)iV� a- o homem que· deu ao BraSIl
rornns folhudos. hOJ:e, pplos judells, q:.L8 m::tiAll.'9,m J seu Messias com{· .l,'" ',",' _,- d� r. V·t· r;'d _Ia primeira fábric'�"de relá�

�l
'

1 d' f o(rtm a Il,ao ,.8 SUco., a, ".c"" �bl',
./ Pclreâ'l que to' "IS ag urv()- pel(Js cri:,tãos Có paradoxo!)" que Ele dig a 18.m HOZ- , 'd d . I O'iQS IHll'H em·t1ClO'" }iU lCJE')

eles e c tu OR os pOim a- '" !. l'reg não qnen'run o.l..w o Me.. merlt.o, no i·.ont"'rba(..10 munclo atua:. . constltu'Ida "tua mente por'I " '- u

r�s que r,onRP,guuam .. acer-
.

a, .

,nino Deus l'ii>.'e o pobre pi- A imagem da n0ite s:l.'nt€ e santa há-de fica.r '.
,

.

't filhos da.quele orande Idea�
car-se do emm, nse VIB1"an-

.
"": ..nheirínho. ,<'ntretanto, pejos milen'os n.fóra. Os anjos a eantsr,

I lIsta,
acaba demontar o ma10l'

A própria palmeira levan- os pn�torzinhos e f. \irgem fl S. José adorando o mei- te·O : 1 t r f� F'lho dêsse::; engenhos por ela atê
I 'h' \ bl b 1

- preSl(ACn ,8 ,a e L.
.

"'dG1Jà orgw ,osa a sua caoçça ga--.-Menino sâo o quadro do su ime e eza, que nao
elas suas man iras demo- hOJe .produzl o. '.

em .forma de Leone, esqueci- fenecerá jamais. �r6tiC'as e afávé;s, falando Fo� êle co�()cado na Igr('j�da de que a devia inclinar Devê;-a a sua conterr:iação, que se renova clldH
jovialmente com todos, sem Matr.lz. da cli.!ade de Ga�lJna;:em adl,ração.· dezembro, evocar a todos 1l promessa ' de 'se mesmo
distinçã} de cJa-q�ws. despl'r- no vl�mho Est<:t�o :de Sta l:l.

Cheio de vergonha, humil· Jesus ilOS mansos e humild2s de coriição: «Êleb verão,
. ou desde Jogo profunda e I Catanna, um bellSS11110 ern�

dade e tl'l�steza, o pinheirinho a feus». :nde'évpl f:;im�Ht;a no seio "pIo que ostenta nada menos

estava wT'vado. Do chão ou A fest.� do Natal, ent ã0, deixaria de ser' mera-
,. r

• do que ."" torres e se acha.
..

dos ga�parenEeR que t.lven.m
" :. .mesmo cio aUo da ma!2g�JlJu- mente s',ntirnental para ad:.Juirir o seu exato e e!pv,;do .', d

i h" locanzado numa coltn(\ que
, • T b o ImeniSO prazer e coo <,-

•

. " '.',
"

c.',ra, onL'e o il1.enuw tJeslJ.S es- seMido. que se consubstancia no apélo aOE? iomens
:;eA_1r) Não r)oJrria de,outro domma a alegle Chlaae. v.tI

lava, a ArlJ()rez;nha na-o eT'J t J� d "O!
l " ,�

,
,.

t J um a esc a,«. ! para que..l'3e amem un') am; ou 1'08, como o te .. enl,
"

hdo, passar dpsapcrcé1.:.ido se ao emp o _por 1

,;'
�

vi�ível; mas, d3 r,ima, do c:u, '1 �?s tem armldo, rnorrrendfl por nós na Cruz ; fato de ter s, excifl., na daria de gramto, com ] 5,0
aquela rliferença .:.nlrr:. m

lataforrna da �bta(ào, . se de�ráus com lllargura de, 1�.árvores não podia deiXe?}' de P
c dl' J "om O -:ovo' metros. Coloc,.ido Dé>,S tOl reiS,t ..1 conl un \ u '-,. !-J', na, l'

. .

8ser no alta.

I AO:5 n08S0� lcitorcs, anuncian1cs, assinantes, . d át' a-
.. la frente· tem o n,oglO011 d d l d' i mal� beIs e emo(�r'. Jca v. ,

d'� t d"w,n "o e. á �

e c,un�, e,� a�)�:� col�boradores c amigos, r. os prezado€> contc:rrâneos, dtudf' de um mandat�ric m03tradures �o lame ro e

f;l eslrela.s.--u e.�tr�la ue Bt� II enfIm;

I
.i_o Povo. O sr, ( até Filho 2'A5, metros En�re as to�r:8em. - que condUZ.lu os ,:�('s

I Que Deus a todos conceda um Nata! muao_ .

ve-�e uma estatua de ... :n.o
R sem dúvida, com esses ges-. elfl Mago.(/, nue 'ünha. ao seu aI�RT� e um ano de 1955 p]eno de paz e felicidáde. f I d'

- Pedro. sôbre a qual eX:dto
d

'1 "ô '1-' tos idal!.;c!'l e. compreen;.;ac,re 0/; milhares de outra>: es-
uma ..;âlllpa.daelétric3. de 1:500

I '[ E d exalta o pf)der que incarn<lreas. cad'l qual mais lind1.· sta e l'ça-0, . Watt.s, que 6 acesa preeú:-a-
l...."d· d h' e â própria Democrri CW.e m(tÍs brilhante J� . lção e oJe: OZ D17 GA SPA R Dessar�e, a par d8. hon- meute: às 19,55 horas, apa-

/lias !IS estréias, lá em ci- 1')
" (OIIl, quE' V . J .. <C, "

..

1 L,ra:-do-se àS 20 . horas cm"" pagmas !. ] ti' q I nos hi cOilcefiiua, , ....ma, t'11eran> p;eu..Jad ..� do p;- l'lssma a o ranSCl.'T'30 ( a ma�- ra \ e
t· t../ · p C @ 1 00

.

ríJnto, por Irem (e mel;�L-
nh .. h

.

d i'e,�o: 1",<1P ,l
I Wl. data do Natal,:3ó foi st;I1tirnos, os gHspan.. nscs,

delrm n, (j1.le tinha vm o - ni::smú li:!�ido 80 re}fg'lo, (rl-
d "I I I' I ri s Ta ...,,,ne ver,:;ad(>i:'n, nlegria com �' ue tão l()/I.qe, e que só por

' ' p"s .. nve. graç�8 (I l�' ",'h� ,-
,

. hora f'erta par,;t'acila-I
.

r d 1 :l t 'la "if-;;ta presidc.n!'ia1, hl:rLm:an-eas esta,a serd" pcrcebirln E o Me.nino. eS,lls na .man_- orn (;oopera;n.o (3.111f \l� "L.

mnLtrl.nres num
E/... do com,f.rci o e d.3 rJartí �u lares,

I do,
'001' is!.:() III (, 311",0, fps,;:e

.
'

,� t' então, fi-:eram cai, sêl'l'e liedou."'a vm o pnore' pW!/,el- "
, '"'I -"ro d '" .j qULom� Tl •

a àrvorezinha lmw dnu:n dê ,rinho (' (I ahençoou, cnm o A todos. P(l!S com f1 re- ela ão CU:·tR, 11.)l:� {) "r, tHt-. O
>� �G...

Ln solenemer t �I
•

E
'

-

d ,,' '" voto;:; I,'fé FmJ" ;Jcrm m 'c�n pntre
I'

relüglO
,. ..1,' � ",,11 1.... '",as, indu a bT,i.I.!'("'l�fr.', L:.�fr'e� .. se'l SUl/Lo S(lrnso, - '.. paI' novnçHO os ·,.,lnceruo:>

de" C" ( 1v <, • '- ,. .. L
, '. '.;....,

•

.

'LO" ; na \l 'rI I ra o n) "U"', ,) v '.

la de Belém colocar-se no ,:�S(), que se usa enfeitar o de Boas Festas e I+-e:lZ Ano. nos apenat) 01,,0 LlüIlil

h�')
,

1.
l,' t n t '''11UO

I [\/IU I.TO O-!llor ter ,le '1)1'0::33:'0:"'];1' v ia, tu oro (lO COT.rcn �.
a .1),

.

,

......seu. fomo mais alto,. e as. de
.. I)in�eiro Wl. nai'te de. ,j�.atal. N,ovoo, o no,sso l'

'1""1 1 - 1 ' ). 'RIGADO gem para ItaJ'al. ('-.)unc�Ul na 1:2". pagu'.l·ma�s :ws galhos mats baLXOS. (D:'!-, RéYlsta dQ Enslllo) .1L .' "'-_
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GfJf:;,'1>'�"'� r
- Fábrica de Esquadrias -

Rua Dr. Nsrêu Ramos, 76 - Caixa. postal.. 2

Gaspar Santa Catarina

, I

Le JOÃu DALLA ROSA
Tecidos em geral, chapêus , sapatos e s rm arinhos
Rua CeI. Aristiliano Ramos - ex. postal, 42

Carlos B.
FOllteR

lh.l� ""! amigos e fregueses

E::::�di�Çã�O�Ê�sp�e�ci�al����������������V�'�OZ�D�E�.!..IIIIII!G�'�A�SP�A�R�'�������6��2�,.�Q�ii�-�--�;l'!!'I;�w�'��:a'=----- n-12·1�54
� ��

1954 Clllnprimentarn desejcndo �..

oas Fe�� e Uln P_!_�E�����,2..... ���o 1955
.

. . �

lNDU'STRIA DE MADEIRAS CASA L)ALLA ROSA
GASPAR LTDA.

Aos seus fregueses e amigos

Escritório Comercial

. Fáhri, a de 1 .acticinios
.. - (Lact.icol)

--00,--

Casa Paulo Wehmuth Ltda
Fazendas, armarinhos, ferragens etc.

Rua Dr. Nereu Rsmos, 74

Aos Seus fregueses e amigos

Afonso Schneider

-

Aos seus fregueses e amigos

, üE ALBERTO FRITSCr 'E
-,
----

CONTA RILIDADE -,

SEGUROS
30 -u- Tele '. « Lacticol »

Dr. Nerêu Ramos, 71
Santa ':atsrina x x x__

-p O STO

DEPOSITARIA DOS MELHORES PRODUTOS

TEXTEIS DE STA. CATARINA

! ------------------------------------�--------------------------s----------- _

RúA CEI,. ARISTILIAIVO RAMOS GASPAR Santa Catarina
Armazem de generos alimeniicias - Bebidas-Armurinhos, etc Gasolina e Óleo -Lavação e Lubrificação de

.

autos Q caminhões - Baterias
o

«GOOD-YAR» _ Biciclitas «BAXTER» -0- ABERTO DIA E Ntrl'l E -0--

Rua 15 de Novembro, 25

Cumpriment agradecendo a honrosa preferêncir
Com que sempre foi +ístinguida, formulando votos de .Ios seus prezados clientes

um Alegre Natal e 'osperidades no decorrer do e amuios
. Al-."' Novo ,�

Enderêço Telegrãfico: «Distribuidora»

v I S I T E

Fones: 1128 e 1757 - Caixa Postal, 157

BLUMENAU (SC)

AS NOVAS lNSTALA.ÇÕES DA
-

CASA ALOIS T. SCHMITZ
-----

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

Dínamos, Fogões (econômico e a querozene) e

outros artigos domésticos.
.

Oficina especializada em consertos de rádios
.

.

Alois T. Schmitz IRua CeI. Aristiliano Ramos, esquina Pr. Getúlio Vargas
[GASPAR - STA. CATARINA I

1'OISOI lU_lU'

� IIRlI tlUnUDI
($I LYIl ....'

G"'ANDE T0N100

S H E L ]_J

A os seus fregueses e .am r:qns----�-------------

L.•

Gráfic

........ ';'

II Grande sortimento de canelas-tinteiro

RUA 15 DE NUVEivlRIlO, Nr. 533

w���J;JIt�a.I���_��:���L��A��?:�rvf�l[�T�.�".*�""!4\��.�"��I
Rua Dr. Nereu Ramos s!n.
Caixa Postal.B Telefone, '14
Gaspar - Sta. Catarina
Fazendas - Louças - Per rtt
gens - Arnuurinho« - Se·
eos e Molhados - Expo't'
tação de Cereais. e Agua?",
dente - Serraria c alinho-

o mentos - Reuetuledore ....

da Standard DiZ CO?rLpuny

Os lindos e variados

D=I=ST=R=IB=U=ID=O=R=A=G��A=T�AR=I=NE=N=SE,=D=E=T=EG=lD=O=s=S=,=A. •
I
I _

11 ()D�RECE PARA NATAL
I

���������������������������������������_��S�;����i���'bWW�·�'"�'#�.�5���E
....,..-

R I II QUE DOS'

./

I.

INDU'STRIA G]I"RAI\IIGA de Bvlvic JOãO· ZimlJlefl11ann
•

f'
Rua Prefeito Leopoldo Schramrn sino. - Tel. TIl. 11 - Caixa Postal 32

.

1
GAS_PAR -) STA. ��TARINA

'

'lELlfA� .J.'{CEZAS, COLONIAL PAULISTA. tijolos curvos para poços
.

COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM

CUMIEIRA'
. RAPIDEZ

Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e

ARTIGOS PARrl PRESENTES
Livros em Português, Inglês e Alemão, dos

mais afamados autores
'----

-----Riildt*W? IS *"#1 ++ .dm Fi
-"_

-'
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FUNDADA EM 1938

s eleicõ
,

EleitoI.ado: 4.63.4�6 Serafim Bert..so 8.897 P. R. P 9.fW31 Clodorico Moreira 3.008 Parlida Social Preqressisu,rotantes: 328.295 Orlando Brasil 7.904 P. u, C. �i.5;��i Antenor Tavares 2.822 Pelagio Parigot d.
SENADO fEDERAL Rodolfo Tietzmann 6.815 p, L. 1.225 (eleitos 15) Souza

S d P 1 C
.

-

'7794 P tid T b lho I B 'Z' Leopoldi Olavo Erig 2172i: ena OI' dU.O 'arneiro 4.152 Votos .. ar i o ra u. isui rasi eiro

Nereu Ramos 160,980 Arquimedes Dantas 3,340 Votos ,� L!.795 Braz Joaquim Alves 4.36h (eleitos �)
Saulo Ramos. 145.627 Somente legenda 508 Votal 328.29;) José de Miranda Ramos :::.983 Partido de Repr. Popular(eleitos) Total B6.:�3'3 Votus vá,:dos 323.500 João Colodel 2.580. Vicente João S"hneidp.r 3,1l8
Adolfo Konder . 13E.UW5 União Democrática Nacional'Quoeien " eleitoral 8.295 Estanislauftomanowski 2 1.75 (eleito)Aristniano Ramos 135.530 Jorge Lacerda 20.2-:i:? Vai' çã, preferencial Olice Pedra de Caldas 2.05"1 Partido Democrata Cristão
Votos em branco 72.138 Afonso Wanderley Jr. 19.723 i'ariidf Social Democrtdico (eleitos 5) ...... Rubens Nazareno Ne-
Votos anulados 5.110 Waldernar Rupp lG.893 Osni Medeiros Rrgis

.

�'.579 o veS (eeito) 2.095
Total 656,590 Hercílio Deeke 15.946 Alfredo Cherem 4.498 ===='i=;=='======= ,=========Suplente de Senador AntôniuC.Konder. is15.755 João Estivalet Pires 4,202 r--"''''''<'-
Franciscu Galloti 160.879 (eleitos) Valério T. Gomes
Rodrigues Lobo 145.615 Celso Ramos B .nco 9.418 Lenoir Vargas Fr

(eleitos) Lauro Carneiro ..uoyola 9.147 Lecian Sh)vinsV 3.955
Genésio Lins 133.900 José de L.Rodri�ues 9018 JoséB. S. B'}o1encourt 3.865
João Bayer Filho 135'.362 Fernando F. de Mello 3.530 Orlando P i-toE 3.824
Votos em branco 72A31 Ermenegildu Corbelini 1.012 Oscar r•. da Nova ;s,815
Votos anulados 5A03 Somente legenda 197 Pau} J Preis 3.487
Total 656,590 Totéll 125.886 I,') Silveira' 3.479
CAMARA FET>ERAL Partido Social Progressista edro Kusf3 3.326

Leqeru'us
. ,I R 1, d C R ,i 5' A A' G À Al id 3 28·Quueus .. 8 . auen L.t. () I

I
: ntômo . oe

..
nnei a o. '.

Aljan�á Trahalhst a 146.333. Ângelo Novi 1.755 Heitor de /\.. Guima-
União D . Nacio ai 125.886 Cid R cha Amaral 1.429 rães Filho 3.249
P, Social Progressista 8.720 Clá»dio Borges 631 Epi tácio Bittencour t :'L 1 94
P, Democrata l ristão 30,350 Alcebiades C. Pinheiro 392 ,(eleitoE 15)
Votos em brai co ,12.615 Somente legenda 11 [mião Democrática Narionol
Votos anulados 4,391 Total 8.720 Afonso Ghizzo 5.'748
Total 328.295 Partido Democrata Crislão Paulo K. Bornhausen 5.6n
Votos' vál'dos 323.904 Harry BaLT�r 20 303 Mário Olinzer IJAI)9
Quociente eleitoral 32�390 Pascoal G, Librelotto 1).680 Francisco E. Canziani 4.467.

Votação preierencial' An tônio M. Krügger 304. Geraldo IvI. Günther ;3 8 O
Aliança Sacia, Trabalhista Mário Moretti 5'7 Laerte Ramos Vieira 3.699
Jcaquirn Fiuza Ramos 20.1"'�'" Somente legenda 6 .Iosé Waldorniro Silva 3.685
Leoberto Leal 20.71:..

["'"
ital 30.350 Mário Orestes Drusa 3.6:28

Ad.e�'b31 R. da Silva 20.488 sembléia Legivlativa Antônio Palma 3.603
AtlllO Fontana 1/.420 : [eqendas

" IRuy Hülse

3.48�1======'="'�';====== ======"':====;=o<.-=i...�(eleitos) P. S. n, ] 10.096 LUIZ Sousa 3.4;16
.Neleu Ramos 16 66�_ U. I? N. lLO.D81 �OãO �. lv�ac Donald 3.:242 ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALO/Sr.Sa,ulü Ram?s .

9.61:,), I P. 1, B.
_ 3JV Benedito 1. Carvalho

_ "�.� I SCHMITZ - AS. MELHORES MARCAS E OSElias Andaime (eleito) 8.981\ P. S. P. 19.ó'b_,,_R_,_']_0:..::::::=== �J MELHORES PREÇOS -RI UAT ES CO�_��9�!.S:������UE����d���_�.�,�w�,,��������� ���������������������;;�����OOW�AE�=�����

Rua Dr, Nsreu Ram03. 360 - G A SPA R - Santa Catarina

Telefone, 27 Enderêço telegráfico: � CíRCULO»
<,

Cumprunenta aos S 3US empregados; clientes e amigos; dê. 2jando
um alegre Natal e um ano de 1955 próspero e feliz
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Júlio Schramm'
para fazer com economia. as SU, J compras de Natal

Comemorando c 10• aniiereôrio de instalação C[U sua nova ·loj'J" lôda a merctul: "ia vendida durante o mês de dezembro (secção de presentes)

lerá o derconio 'de 5%, sendo que no dia 13 - data do micersôrio _- o desconto será de. 10%.
---00--

N. B. - Os descontos somente recairão sóbre as vendas a di .heiro,

, - .

asoferece aoportunidade lhe

A· Os proprieiôrios dos acouquesVISO dade avisam os seus [requeses
partir de 2 de janeiro de 1955, sbmenie venderão
dinheiro à vista.

desta ci
que, a

carne a

Dr, C1Cill � 10
B8Q�l8çrj

Cirurgião-Dentis t9
Trabalho esmerado e r : ranit

'

Preços 11ódi
1Consul tório:

Rua Cei. AriRtili��!amos I
I

GASPAR, 2·12-1954.

Preseutes. •

Sugestão para o melhor e mais útil presente de Natal:
1 Guarnicão de toalhas Adamascadas pi mesa.

1 Coleção '\de Toalhas fel pudas em lindas côres
1 Grànde Toalha para banho
1 Jôgo de Toalhas cf 6 peças
Tudo d a melhor qualidade no maior sortimento I

-----------

encontrará V. S. na . CASA PAULO
Lc'a Gabri8l· Farr-iora

TOSSES' IIICMJlJfTO t

flUU CRfOSDTUO

(

NOVIDADES QUE TENTAM ..
QUALÍDADES QUE CONVENCEM.
PREÇOS QUE ·SEDUZEM...

Casa Buerger
LTDA.

TI:CIOOS - CONFECÇÕES & l\tIODA ;

Blamenau, Rua 15 de Novembro - 505
<,

I

I 15 de Nocembro, 1100 - Blumenau
Bem como uma bem sortida Casa Je' Tecidos

I'
Novos resistentes e de côres firmes.
Linhos - Ana Ruga - Organdi - Xadrezes -- Loniia
Camisas da melhor fábrica; apresentação moderna com

desenhos próprios - CHAPÉUS SO NELSA
Cintos - Suspensórios - Meias - Lenços - Etc.

Laia Gabri8l Famt.cra
Tem o artigo que V S.�procur3, pelo preço que lhe convém

WEI--IMUTI-! Ltda.'
I Rua Dr. Nereu Ramos s!n, Secção de Roupas para. Ca-na e Mesa .

I Caixa Postal, 2 'Telefone, t4 Secção de Rendas, Fitas, Fios, Bijouterias e Novidades
/

Gaspar - Sta. Catarina Sec. de Roupas Brancas, Lingerie f:ip ,Cintas e Soutiens
Faeendas - Louçtui _ Ferm- I Secção de Noivas e Enxovais ara Casamentos
qene - Armarinho» _ Se- Sec.de blusas, sáias,' Peingno!J s", "Shorts" ,"lVlaillots"etc.
cos e Molhados· - gmI01·. Se0. de caserniras, linho' e aviamentos

tação de Cereais e Ag�u:!,\'" �
(omaior .eôtoque dr stado)

.

dente - Serraria c alinna. I Sec. de carmsas eQ� A ce e de luxo, melas, gravatas e lenços

Imentos - Reueiuledore« I
da Stnmdartl Oü Com]j(w,'!.-I I ---==,.,.-

Continam as 'Iantásticas e incríveis- vendas de N- A�T A L
.

k '"

DAS AFAMADAS

II
�
II u ".. d d" f

i
.

m mes inteire e presentes para os istintos rcgucsesI Um colossal estoque de tecidos para todos os ftns estão a sua disposição e pelos

jpraça, nas Casas Pernambucanas -0- ElS VIVIA PEQUENA

II
I

Acolchoados. ores; luizines lisas, alvejdos, obitões, levantines, tricolines, linhos) caserniras em cortes, linhas, casacos, colchas de
a lgcdão e eeda, L .L�umeros outros artigos a serem oferecidos por preços 'incri'Je]mente baixos com DESCONTO HE 10 A 40%

Algodão Locomotiva
Superior
Extra
Danubi
Especia
Família1
Indio
Cangaceiro
mais 50 tipos

0,70 de 10,40 por 8,80
0,65 de 7,9ú por 6.70
o 80 de 10,90 por 8.70
1,50 de 29,50 por 22,20
1,40 de 24,80 por 20,co
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-

».

»

»

-»

»

»

»

-E
-

,

TeInos ainda:

IFaça-nos uma visita.
,I .

CASAS P N1 __�l."�M���e:�wk��'��-=�

menores preços d=

Al\10STRA:

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

Garantimos que ficará satisfeito.

1 iBUCANAS
Rua 15 de Novembro, 563
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A-fIISTORIA DE LAEN�EC
Iniciam()� h()je o pri1't�i!'o irm�o :resident� no Quartier] mo 1 no Je sua f?rmatura,

de uma s�rle de 12 ar�lg()S Latn. Na, capital tranc�sa, Laennec lê na SO.Cl.edade da

�ôbre a »ida de La?nne� Tr«- por essa époç�, nomes c�le- Escola de Modicina uma

i -se de um irabaho �l(/ Ct�f:\)- bres na medicina prendiam memoria- original, acresceu

�a do nossO colaborador Dr. a atenção dos moços estu- tando ela. ,�� 'as à elas

�:res Rebello, que há muitos dantes, tais como Bichat, �ificaçâ.\J le Bichat havia

�os vem escrevendo sõbre os grande anatomista e que, no estabeleci; o acerca dos te-

an . l J -'A
r

-

• },. f 1 '1-'
. I

,,", .

'incipatS vu los (La cicncia ano seguinre a ecia, __)upuy- cidos e das esõos anatõimcas.

PI 1
-' t

1 E- b '1 1 Ih

(dica. 'erõo assim os nos- tren, no começo ao seu apo 'sse era a, 10 vs ,:n- e

rn li J'
. ,

. f di
� D

os leitores, numa inçuaqem geu na me reina opera torta uma .0 "e nsc-issao COTll 11-

�esumida, porém deym modo e, sobretudo, Pinel e Corvi- puytren, adversário leal e,

claro e ao alcance de iodos.oe sart, ambos Iamcà s e tarn- sem dúvida, também dr

principal:s falos a reli/peito da bém queridos pelo' seus jo- muito valor. Ambos, anda,

vida do, s�bio ql1� invenl;JIl o v('n�" al�lnos. l'

grandes pesquizadore:s: Du-

esieloscopw, ou sela _o miu.do Corvisart era COnIl?Cldo puytren nos domíni0-N 1 �:

da auscaUação meciaia,
_

como um dos? restres inde- rurgia, enquanto -1ue .aen-

_,_ O pendentes, como anato-no- nec nos domír .os da medi-

I Na cidade de Quimper, patologista e citado, ainda, cina clínir- E a proporção

situada no norte da França, como grande - clínico sendo, que os
-

anos se passavam

na provincia da Bretanha, inclusive, médico da )\Tapo- nov!' J e interefsantes cornu

naecia em 17 2-t7!H, Theo- leão. Seus ensinamenfos ba-' ni ações de Laennec iam se

philo Laennec.. Seus pri- seavarn-se no realismo mê- .jvulgando quer nas asso

roeiros estudos toram feitos dico e se distinguiam pela ciações científicas, como a

no colégio de C r", tór o, po- observação cuidadosa. Os Sociedade Anatômica, quer

rém não tardo 1 muito em cursos que Corvisart pro- na imprensa especializada

abandoná-los puf ser obriga- Iessava brilhavam pela liber- como o «Jornal de Medici

do a deixar a .Idude natal. âa,cL� de opinião e pela jus- na>. Eram observ3ljÕ8tl que

E isso pelo fato de que seu teza das couolusêes e preci- se faziam sentir pelo rigor

pai, embora com recursos e são do diagnóstico. Consti dos detalhes e pelas oonclu

desc0udeIlte de uma família -tuiarn lições instrutivas para sões a que chegavam, ver ..

da antiga nobreza, resolveu seus ouvintes pois tudo lhes dadeiramente magi'ltra's.

confiar a um irmão os

CUi-lera
mostrado e onde o sen- As ruinucias com c�l1e es

dados educacionais dos pro- 80 clínico do mestre mais se tudava os assuntos. a ca pa

pr.os filhos. O motivo que s cen tuava ao procurar ver cidade crítica com que co�

o levou a praticar tal af",
.

i nos mínimos detalhes de um batia se� .c8:3Sar as �8�r�a: I
t3r ficado viuvo, t�esto jus- oente. as razões de um di- p, 0'3 espíritos doutrmurJos I

tificátivel, sem dúvida., até I a�"<1.óstico difíril. Laennec es- então reinantes e sobretudo I

certo ponto, sobretudo para colITe Uorvisart como mes- [1 verdade cientifica que de

um pai que, embora afetu- tre e '-lindo suas aulas seja va acima de tu(!o, nunca

Oi'iO, era rrin('ipalm�nte in- 'com uma <fel::.: Oflão das mais saiam do seu pensamento e

�?nstan�e. M�s o pequ6Uo ob�tinadas, catalúg", -...
em 1.35/ constituíam. sem dúvida, o

lheophIlo mUlto lucrou com \prtIgos,· corno um pel '" I arcabouço da já então vitú-

a deeisã� paterna,. pJi:i ,a alun_o e'D, dioso, os �tfo_ri8mos: rw;:j"'""1 ",__
-�Q�l � L3P..JJl1cc. fi

S AcompanhIa de seu tiO, me-l,
colhldOf! nas Drc,eçops do I �C,vn1tmw) I� r'

_.

" :111,." C Im'o
diCa re�ldente �m, l\dntes.

I s,eu �rofessor. ,os esforcos I ' lJ�UOi.' �

-

e de cUJOS hOSplt<.US na che- 00 aluno são tà.� "l'gamen-
I �

.

Iil'. II

fe, foi-lhe providencüd. te compensados que u"'" ho- i Hu \ :.5 de Novem b1�O, 900/94 C' P I 7 {

Ghuilherme Laennec, assim ra da entrega dos prêmios CASA PAUL() I BLUMENAU -- hTA, CAT��iN�sta,
;

se c amava, tornou-:se real- que o, Govên,o <;,ostllmav,a \VEfIJ\1UrrI-I Llrl I
mente para Sell sobfJnho um conce<1er bOS estudantes hOI�

> ': T·
,,\,A_a. i UE:--:PACHl);:3 - -EXPl!,;DIÇOES

__ o,!

I
exemplo e uma voeação.Mé- siStfls, L:->enrlec recebe doi� RU!i 'Dr. Nereu RalHos :;In I REPRES�'�N'rAç()l�S -- CONTA PROPRIA

dico generoso e possuidor de do� qUdtro que são distrj· C�lXa Postal, 2 Telefone, 141 AH.MA�E�S E THAPICI-IES PROPRIOS

grande cultUrE., vivia exclu- buidos.
Gaspar - Sta. Cat.ar111a I

siv3�ente para �eus doe�1t�s ..

E e�sH enorme sa.ti�:��ção ':'azendas - L01..�ças - Pm·�(t·1
e orIentava seu Jovem ,d:�Cl- P ImedIatamente comumcadü �e�Js -, A,rm�nnhos - .I.)e i
pulo .para os, eSlhudLl� t:1m,- 80 Eeu tio nnma lnnga. cart2 ;��� �oíChaa()f3.

- AE'J.�]JO!": ex,

cus os qmns c amav�� os em QU>l Laennec, comu pro- "ç
e erea'1.S e rnw/r

mais dignos de um cortiçâo va de reccnhecimpnto.re!ata
dente - Ser1"aria c ahnha

I Rhumano '\'1
.

f I' t
' 1 '{ d' """'e'ntos Rvove·'I,(,I.�",n,·"o·l"e,,' eprese.n�antt ,no fj.o l�e .Jsneiro PAULO P. DE SOUZ A,

• • .LV a-5, In e Izn10n e, va to' _q s as ases e sut\
fI� f _. ,C f R 1\1- ,-

�
d St d d O

ua laryrll{_ Velg8, 28 - 2°. andar - Sala 3
,

.

nao eram só I1S imagens de vitória. '
,a an a/r il CO!/'i]J.an,y

urna prúÍü:sti.o hurnüni"ária - o ---

que circundavam hS vidus P 'illleiros trabalhos-Dis"

felizes e pacíficas do tio e cussâo com Dupuytren-A
do sobrinho, pois em 1793 ye:-dade cieutUica acima

a cidade de l�ante:;, SO'ÚtIl- de tudo

do o's horrores de uma guer- n. /,

ra c' v'i b
-

t"1 d I 1>_ecebendo o grau de dou�
1 I J o fIga a am' la O-I

.

dr L<
"

.
tor em 1804 e com apenar,

. aennec a se muuar po's 23 d'
1 .J

'

sua r
- '" '" "--,' 'd

'

Anos e loaue, sua tese
eSlOeUCla tlcava sr�ua a . A' 1

' �.

exatum t '1' .

'

lllLltulou-se «ProposIçoes so-

.. en e no OL:1.tl onde, d ,-' d l:r'
,

haVI'am' '1 I
• bre a OlnrJna' e J.lpocra-

,

lmn,8.él.UO uma gUI- . .

lhotina.'
tes

.
:'el8,tlvarnf'nte à

mechemã prática». Com b-

VI'
0--- gr,l.nd'3 béJse adouiridü e do-

agen'l para )\a1'l';;: CO'1""
.' � . , .

- Q .. 1UO �aao de um '"'' 'r"to CTlt'co

hol�' ·t� D" l :l

I
�c, ' e;:)�., j • 'A'

lSi� a
-

, l'_;,C�pUJtO l. e, e d','" ,,)C l'� r ""fol'�c)� tua'o
C. r"'

J '. ,.... j_ LlH..., t--)t:.L \" l; ti, .

orVlsart -

'1..0.... �'e-SllplA,l".
•
.'

�.�
.

.l""-uU<
era de 8c!p,-'rar de um juvém

Com d018 Hren1.'o� dOíS" -
'.

� r
A '" n�é;lIco eúLDO Laennec CU]it

quat, f'O que fotarn
.

- carreira acadêrnica tinha tli-
dist!'ibuidos do das miJit-l nrofícuas. Do-

Em 1801 o j!)veJYl Laeml,�c minan:1o, l1i-nc.ia; lingÜi:1s cu

pa.rte para Paris afim d� ré- mo o greho e Q latim de uma

�l�ar seus esLudos de me-I maneira perfeita. bdo e:!st'

dIr,In�. YÍaja corno bOlsístaleabt'dal iria nl rir-lhe ns por

e se lllsta_]a na casa de um tas da glüf,:1. Logo no mps-

5
23-i2-1954

STUDIO Ali1�E
Do lIAlVS G1SDEHProf.

.

Fnln( rajias em geral
Casamentos, [os. Comunhões, Festas, de.

Iielralos simples e o cores

ESPECIALIDADE E VI FOTÚ� Il\FANTIS

Agora em suas novas instalações, no prédio Leopo.lo
Ttehmnlh, on 18 atende no sezuinte horário:

3as,-jeiras: 15-18 i«. s,í!Ja {os: 8-.t1 ; 15-18 hs.tdomin

qos 9,30- 12 l/oras. Demais dias. hora a -combinar

. f}le�de tambêm a domicilio - Preços módicos

Residência: Rua Nereii Ramos (Ao lado da Ularia Kcc'i.
,

,

)

Um delicado jresen'e de NATAL?
[iTII. lindo retraiu do STUD10 ARTE.

LP f
· �g" ,-Bt".lle ,flgeraU.ores· ras emp

Vendas em suaves prestações mensais

BOUZlt & elA.
It

. ,

l aJal
p03tal, 0

Santa Catarina
End. Tolegr:. Sarvel - FO�le 184

,sr' '.'.:a:lE:�j':ElfJl�. IA"
_ ..

Industda Textll GasY')ar·B�'l\.r·
l'b'GIJJO):) 11 l}JLFU L US DE Ai.J(J-UDAO I

1-'ece]agemTangaT q _' - X - - I'
de 'TüALH\.S DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS

Irmãos Santos, & Ola LINDAS PAlJRONAGENS

Fábr.ic::l de rrecidos e Sar' PISOS PARA· BANIlblHU,,), ROUPõES

de Algodão (C
A

f' )
'�

'ores 1,Tm,es

'iJnà. Telegr.: "Ta;nqrl/f'i, I) ('< J
)

.ua "ão osé S/11.0 Caixa Postal, 19

Rua Nerel' R,al11,o;�• -'- End. Tdgr. ((TE'XTIL" iGaspar, - Sta. Catarl"" G A SpA
n

"

�"'�--'EY,*;W..m��CA:AR�: I:

o que há de ;Telhor ern artigos para I1JillCLS você encontrará na
I

.

Camisas.- t::ll�[ldos, carteiras, cint.as, �,r,J.vata", 'tneiaf-l, CaflE:mlraS, etc.

Z O 1\ I

CASA JULIO' BCHRAI\1 Iii ., Rua Cf l. Aristilúmo Ramos, 44-1 - GaRp�: L

t
"I
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Edi�ão Especial -"'--- �,-"--- .--.. ::----:-'�.�."'.. V 1) Z n R (1 A S 'P A no�__��r�Z�N'_���_���_�����,=��==�t=���-�.��&. __ &:iii""- r,�!L
1�1. Cumprimentam de�jando Boas Fest?s e um prósoero Ano Novo 195:J

_.�
l

Helmut Becker
Armazém de Secos e Molhados

aos seus fregueses

SAPATARIA, 'SOUZA
de PEDRO DE SOúZA
aos seus fregueses e amigos

Livraria São Luiz
de Luiz Franzoi

aos seus fregueses e amigos'

Arnoldo Krauss & ·Irmão
B8R=:�niq,n18nto e Ex-porta0ão de Arroz

\ RUA BA RÃO DO HTO BHANCO 5jN°.

GASPAR San t-a Catarina,
Endereço telegráfico: Aldoir>

aos seus iortiecei'ores e compradores

Salão Neves

INDUSTRIA' TEXTIL GASPAR S. A. I ALOIS T. SCHMITZ
_ _

.. .. .. _. I Casa especializada em rádios motores e bíeícletasRUA SAO JOSE S/N°. - CAIXA POSTAL, 19 - TELEGRAMAS: «TEXTJL»! aos seus ami -' s e fregueses I,

'-----_

�Casa Oscar DippeRúA 15 DE NOVEMB o, '800 _ BLUA1ENAU aos seus fregueses e amigo�

, d= Pedro Neves

Serias - lãs - tecidos 'para senhoras e, "

, ,

artigos finos p81:a cavalheiros Hélio B. Fontes

/ Advogadoaos seus fregueses
aos seus amigos e clientes

TE<":IDOS FELPUDOS DE ALGODÃO

AOS SEúS FREGUESp;S E COlVSUMIDORES "T ,,,
, UplGASPAR

1',

Industrial Rosa
� Ltda.

Fábrica de Conservas São Judas Tadeu
Rua Barão -do Rio Branco N°. 86

-n�':'='''':
Telegramas: «INDROL»

Aos seus fregueses, fornecedores e amigos

S. CATARINA
torcedores

Banco Indútria e Comércio de
Santa Catarina S� A.

"INCf)"
AGf:NCIA DE GASPAR

'ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONÁRIOS
aos seus clientes e amigos

I

CINE· MOGK
(O SEU CINEMA)

t

Café Pamplonao MAIS POPULAR DA 'CIDADE

SORVETERIA, BAR E CONFEITARIA
aos seus D�ezados freqüentaàores

aos seus frequentadores e amigos

-----"
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Aos seus frequentadores e amigos
GASPAR �'o- S�nta Catarina

Wi Ihelm . Wichern
Engenho de Beneficiar' Arroz

End. Te!.: WICHERN

GASPAR -0-

Caixa Postal, 23

Santa \ tarina

Aos seus iregueses e fornecedores

Café e Bar
-:� DE -:-

Roland Schoenfelder

(O ponto chic da cidade)

�- ..----

(A lfaiataria)
Artigos para homens

Rua Cel../-Aristíliano Ramos; 25�
GASPAR

.

-.0- Santa \_'_

Aos seus fregu-ses � amigos

ÁRIO VAr�ZUJTAA rmazeru de Secos e Molhados
Ferragens, Louças, Alumínios etc.

\

Distribuidor da Cerveja
,.

AN1'ARCTICA."
,.. End. Tel': «V A N Z UI T A» -:0: - Caixa Postal, 16&." . 'o- .,,,.�.;r� I �...... '." ..�.....--"".. -

-GASPAR Santa Catarina'1

'� Aos seus fregueses c amigos

Indústria de Bebidas Gaspar Ltda.� ..•'l\(_ M. _�........-\c _...w�..-.=:""'..r� __...- ......�."....,...._-.' ..... , ..

, .

�_.-.

Rua Pref. Leopoldo Schrarnrn, 's.n.
,

Aos seus fornecedores

e compradores

V itório
.

João
AOj seus eonsumid0res'

.

e ,amigos

PADA'Rl�_jTàN;iUITAr ;a·ASsm 'gmiU • '* "'a*S'iPZ+ iiiiW......,

Müller

I
clientes • amigo,

I
seu proprietário, coJnunica que está

Aos seus fornecendo pão fresco duas vezes ao dia)

Afonso da Silva
Armazém de Secos e Molhados

Louças, Armarinhos e fazendas

A'JS seus frrguezes e amigos

Oficina Mecânica "São Cristóvão" Ltda.....--
- --------

:Ji;&'''(Sucessora de LA URO Z MMERMANN)
.�elificação de motores, Vendas de peças e acessóriosIil;,�_, .�. _ .

'

.;»

Solda a oxigemo

.,_

Aos seus clientes e amigos

INDÚSTRIA BF EFICIADO
RA GASPARENSE S. A.Engenho .de Beneficiar Arroz e Serraria

Telegrama <Bengasa » - Telefone, 25 _. Caixa postal,Gaspar -0- Santa Catarina �
. . .

Aos' seus fornecedores e compradores

de FERNANDO DUCHENE
Uma tradição de eleqãncla e bom gosto

Aos seus clientes e «migos

Sociedade Cultural e Recreativa « IVDl
AOS SEUS DISTINTOS ASSOCIADOS

,

"- --- -J-

'_

-,
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lf154 Cumprilnentaln d,esejalldo Boas Festas e um próspéroi\no_ Novo l�

ARTIGOS DOME'STICOS

"ASSU'" LTDA.

Irmãos Deggau
Oficina de consertos

(�OLDA A OXIGENIO)

Rua Dr. Nerêu Ramos - Coloninha

ao seus fregueses e amigos

SIL\IIO J.

IM

Gamba, Vailati & Cia. Ltda.
-o - Fabricação de Móveis e Esquadrias �o---

Comunica que recebera nos prõxir'ios dias grande quantidade fie móveis
.�.__.;;--:

de todos os tiros - ons, bonitos e baratos -

Aos seus amigos e fregueses

RúA SÃO· PEDRO, 140

ZIMMERMA���
Tijolos e Telhas de todos 0$ tipos pelos' melhores preços

(Entrega 'no local da obra)

Aos seus consumidores e c1ientes
t'

Indústria Cerâmica

Rua Pref. Leopoldo Schramrn

Fábrica de Artefatos de Madeira

Rua Gasparinho - Caixa postal, 4

End. Tele6�:. «Àssul>
.

-0--

�os seus empregados, clientes, fornecedores e amigos

GASPAR

Café Beduschi
I

- Torrefação e Moagem -

Rua São Paulo, 59

Aos seus consumidores e

fregueses

ESCRITO'RIO DE CONTABILIDADE
De SILVIO PAULO SCHMITT e ADOLFO BINI

aos seus distintos clientes e amigos

CASA JÚLIO SCHRAMM
o maior empório da- cidade

- DúAS LOJAS PARA BEM SERVIR À COLETIVIDADE GASPARENSE-
� -

Aos seus funcionários, fregueses e amigos

Hercilro Zimmcrman-:

BAR� CAFE E UESTAURANTE

Rua CeI. Aristiliano Ramos

Aos seus fregueses e amigos

Amandio S�eqg!p.r
Arrnazern de S

Ao se)" regueses e amigos
_- "', .,...., 0::;;;.....

HILBE'RT GAERTNER
Açougu� com frigorifico

(CA_RNE1 FRRSCA. TODO, O DIA)

Aos seus bons amigos e fregueses
- '""

COl,ONINHA -0- GASPAR

Indústria Ceramica
De VICTOR KOCH

Tijulos comuns e perfurados -

Telhas

Produtos de alta qualidade

Rua Dr. Nereu Ramos 1- GASPAR

Aos seus fregueses e am igos

Servicos
,

Aéreos «VARIG»
A PIDNErRA

NO B R A S I L

lot:�. ,,;.._

r».asoçeiros - Cargas - Encomendas _- valores - Reembolsos - Fretes a piuior -. Redespaclws
...i..:_�.....::::'��';;_?:_1."';4:;:;_.. Agente nesta cidade: CASA PAULO WEHMUTH

Aos seus e clientes passageiros de oniem. hoje e amanhã

.

Agora também aos domingos - para Rio e São Paulo
_�_,_..�_.�_'�_,��'

...."r;_"i":!__
'

lC?iiiii....

·

'

__'_<'_7_;''.....__ �,i -

�--------------------�-------- �

-
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Criação e elevação FA'rO DA SEMANl\ Notícias escolares
I

v
í

sí tade comarcas Doeu-nos, como se �rosse I centenárias de Nova Yorlc 7-cnfüme fôra .noticiádo, Esteve há dius neste reda-
pela lei estadual na 1

.

.171, com o nosso dinheirinho es- 8 Municipalidade' g}\stou ape- r.�a 1zo.�1-se, lJ�, l�la lC�' '

do
I cão, dando nos o prazer de

J lOdo corren.te, Iorai» quivo, magro e estéril do nas oferecendo hãnq' lete'j ��H,f( n ce, 11]0 .

a ao «

rl:::5i.O,' 8�a VÍS1: a, a professora .::e\,
T_du t te l c lé '1

d c- J '

vid J [\.�l» a solenidade (le en- I -

M "i ll d r
" das as seguiu es se I:' lA) egrnno e l-ao ose. pars o qr 01 crnvi a.ia 8

t
'

d 'f"",
o�

I
ma, ,rma arisi.e ra, o, 11�Cflrni:larcaR, todas oe Ia. er » E' ror isso quc nos envol- Rainha da Iolandav e o real �egal' os c-l,e-rtlC,!crrdos1\,.usre-,venato Coração d» .Iesus,GO "

1 d glnna istas no urso : orm·J'I:l Gtrância: . , .

ve uma triatesa avassa.ac 0- censo-te. Entre nós não há R
�

" 1 Prof j,:
.e (e aspar.

-

Mondaí �m.umc:pl() d,e ra, Sempre esperando que medida.
d eg�nul

« r()f�s�ur 1ernan-1 A Irmã Maristella veio,
'J'lond9,í, Itaplran.ga" ?, MI· as coisas melhorem, temos AtéPID F' .nia nópolis moem- _Od.· achado Vlelra -. desta

I
em nome da superiora, rev ..IV

D 'C I " - Cl ade
I

.

C Ii tel,d'Oeste e 10mS·lO er- em uear Ü1SSO essas suces- se cem contos prra um2' ma, rmr, e ma, razer o�1,lejn'l); Palmitcs (Palmitos siv�s desilusões am ugas e festa pobre de «Mil e Urna
ta �o ato,. ;n� esteve ha�:, agradecimento d� refer aoQ1s CarloS); Xanxer ê (Xan- prejudiciais, que sur 'TI com Noites», n e concc rrido, cv�fare IJuvenatu a este Jornal pejaee ê e Xaxim): Capinzai inteI'V3;OS 1 ão peque) :f'.. Isto vai riscar na pele
ceram as altas �ut�rJaadeb' colabora�ão, aliás prazerosafCapinz::! �, Pi�atuba); "ItüÍ- Se fosse alguma JOisa de do povo. t

,lndo .pa'�,nu.ado a. e csiontânca, que prestou
O'polJ's (,Tt,.nlOpo!Js e" Papan- acadêmico oue p o estou D' t '

it I urma de regionar.s as o sr, ao memorável Concur-o lasc , '1 ' ,
-

mr.eiro pouco fi] mm .o
p f F'. t J

� 1\,11' hi J, J' .;' I.

) Itll"oranO":l' e Turvo ras 'e nas costa' do PO\'O tirad d eÓ:

rblic
- ro. 101 a van e oao .viaro 11, Bonecas Vivas das N açõesduva; ,I'. ·0:'" ,'.." 15" " ,t;, , re 1r9.110 oeran lU ICO ees- ,

'_ i '" "', _"

O rnulllCl}11u de Nova Tren ainda seria sofrível. banjado Jev;". .rmento é zota Qbu,e1hPronunclOll, �� r:casl�r), I recentemente encerrado CI..HUd t
'

C M _

é
.

j
o n ante e entusiástico dis- t Iinátodeixour;,perencera .0' asnao assim. desangw''''',Jpovoques'!Tlgra., F-' .J, jexraorcmanoí-ucesso.ruarca de 11Jl�cas para ]U- Queremos referir-nos àpos-

_ (Do Guia 8er!'�no) cU,r,�o, OI. o�allorC; d 1 ,tur..r:n:� Agradeceh?O a gentileza,risdicionar-s(� a de Brusque se do novo prefeito da Ca- -�.- ,

-_ = -=. -:- -;
a DIta, Anm.]\�ary uOS cantos

apraz-nos reiterar às reve-
Foram eley-ª:d is para a ,�;a. pital, sr. Osmar Cunha, C .fé Bednschi Vem R.ss1m o Cl,Jl''':) Nor- rendas Irmãs a nossa ina1-

entrâpcia (últini1) as comar- N1Flsnpm bem à pOSBe mas l.nna tr-adicão na Indúc;f'J)
mal Regl(nal-«P�(;.L Fernan-Itelável dispollição de conti·

C"8 de Itajai n Tubar!lJ, ao ato rL Câmara Mcnici- ,) f' C"'" b do. l\ll.acha(�o . Vl�mt» cum-, nuar emr.ret)tando a nossa" (1€ r,a e, �...,(),1npre O?n e P"11'(1 n d f I d' d
l'

.

que l:e�'ão dois J' uizes (da I
ci r.)o"l (�L". Flori,ano'poliF, que A

. � r,n iO a ma 1
.

aur. (,:,_ue,' e- mod�sta coo"eracão em }.I,';·O.l
L

• rcg'uardente de CaTl�: -

f �

t-'

Iii, e <.':a. varas" As comaf- votou magnammamente cem VOVÔ e APERITIVej terrr:..nO�l a

s�a /rl.lçao, or- de iodas as suas benemen�
caS de Bru::>que, Joaçab..t. e mil :_,ruzeirô;; pua serem tor- maçao e pro essore., capa- tas campanhas.1 Sa,tisfaz o mais eX1"ue" e ze' pal'a a� escola rllr'sCriciuma foram e.evadas rados nas festas do novo ;; ;::; ;:, a] ,

A ' ente'ndedor TeceJaaem'Tanaq'" 6na 2a. para a 3a, entranC18.. Prefeito.
\ F b

. o
b o (.td X '

, a ,ncante:
dAs comarcas.. e 'apeco, Mas onde é que est.amos? AUGUSTO BEDUSCH: _Com singela festinhEl, no e

Concordia. e S. Joaquim Que significa a entrada de dia_ 15 do corrente, pela, ma-I _ JT1,�1ãoS, Sant�s, & (ha.1 1 <) f
'

'd' Ruq Sf-in flau10 - GaS\l'�H 1 .-

G E! D" ""h T d Sra8svrar;n oe a. para a ",a, l...m pre,elto na VI a lW co- _

_
n,la, o rupo' StO aI' «1. ror. r êl""l"lCo. ue

'

eCl os e ar(·ientrânCIa, . letividade� l\l10 deixe pél."H i:l1Il,,�Jlltl () Honório MiraIJdu», de«ta ci- de AlgodãoNão foi ainda, fixad0 o Por es:sa8 e por outras é /1 yU(· P')t!p h'zpr' 110]('. dade. encerrou suas ativi-,

1
-

d .. ". Garanta o fUtUI'O df� e,lll ?nd Telegr' "Tangar.'ft"aia para a l!13ta ..t.iaJ i '-l.! ue o Brasl1 não mGlleIta. f8.milia com um,,' Hp61i,'f' de d::.des escolares dG
.

corrente
t.:J

Rua Ner�� Ramos'novas comarcas, ministro da Fazenda, o SPg'u"o de Yida ano, send.J entreglles na oca- n., "" _. Sta. Catarl'ja.mar!). \ieiro' que est{J bO;1) blm� - da - sião, pelo diretor d�, f'stahe- I J'a._,,_p_Q,_l
_do ,:igu,,: o purão das f:rian-

I{

A Erruj t8 tiVe1_" lecimento, os certificad0s'aos tivo todas as escolas àOI,;nn-
ças 01'13811 4POlll.()U Oti gas- , T' I, ,aluDos que conc1uiram o �lIr- nicívio, passando o desfrutar,�, f' ,'" "

, ,', d �o� Est.a.dos [J 111(,0'; d� Br'ê1>;11 ','

J�(�S C::-tS ,estd ttmaIJoS_�:1 Sociedade I11UIU3 dA 8oguros so prnHano e em8ntnr. alunos e vrofessore3, de n;f.�
cao Pfluio, comoum tetc >!I.� rle l'id:'l. x X x----- Irecido período dêféfihs,{:u;�desajuda �eu kâ.balho. Ageule em Go.gpar No mi'sma data tivCraI11 se pnúmg(}.rão até 15 deE anota "e nas fe3tas I per'odo lp i ..

ano vindoul'(>,

1li!li1!Ii!'iE���.� fiLil .4ta tt-M%AJAi4i#bi1tWW3tírPWCZT"m &9W#t*##�WWWfrl·"R',.t,: EiHiFtttêhft'F'i&'#f.�··

fDEIU){O

t}lf�J nãir,e' fauJ iut U#ta ent.
==- -_ -------,_-�

'"\ 1,�1�/ 1i5_.l2_e����[_C!A1ri PRE(!/$.1._I!!
� ,,� ])f UI1l!c.
'" \ -----

=-

�I

---

!

a1áÚ f........---

\

�-�----------�-------------- ----------_....._-------------_....._--.......,� "--'-"-.�� .. ��-
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e ·:?am1lia e Família
.•...•. " .•

,,!(": •.•

, .

IDr. ABELARDO VIANNA JOÃO r. DOS REIS

e Famíliae Família

AFONSO HOSTINS INGO SCHRAM11

e Senhorae Família

NILTON BPENGLER

� � -- .

e Senhora e Senhora

ANTONIO VENHORST
-e, \T I'P-

tlVlOb , ._�""'oJJ.
e Família

HERBERT WEHMUTH MARTINHO ROSA.
.

e Senhora e Família

I

Ano Novo desejaJn: 1955
-......

..........•oe,

e Família

JOÃO BEDUSCHI

e Família

·e

SILVIO P. SCHMTTT

e Farnflia

VIDAL PAlYIPLONA

e Família

PEDRO' VIEIRA

1954 Boas Festas, de Natal e Felizt"'-------------.:..:..:..:...-
I I 'I .r �lILLY FERNRER DORVAL RODOLFO II LEOPOLDO '\VEHMÜTH I ENGELBERT SCHRAl\IM

I PAMPLONA ......

.

,

e Família
/'

e Família
e Família e Famllia

I .

-

r:

�ILYIOJ,ZIMMERMANN ALBERTO FRITSCHE Dr. GLAUCO BEDTTSCHI

e Família

Grupo Eh -olar «Prof. Honório Miranda»

e Família'

�--

Ao.. senhores pais

LINEU BLEY MIGUEL SILVA

e Família

,
--

----------------------------�--------'--�------------------------------------------------------

e Família

CARLOS B. FONTES

JOSÉ CUNHA

e Família

DARIO BEDUSCHI.

e Senhora II
.

• .. r-ee- "'....",....
I

"," ",'"!<:-,/:,,. I
e Família

Aos seus conterrâneos

JOSE CORDEIRO

e Família

: �::.�:'._�'
\

.., ",. '.'� .. _ .' �.. '_"',"' r.., "

.

�- Ó.' .;- _"

,-

PAULO \YEHMUTH MÁRIO VANZUITA

e 'Família

I '

I NOBERTO· KO;ERICH
e Família,

e Senhora

-

e Família
•

-""'f.,-,? iÓ»
"

'.;, �-�....

MANOEL BERNZ

e Família

IARNOLDO
I

DESCHAMPS

e Família

'J

". ".-"'�.
"

,,",,;�'

\VALTER HEINIG ANTONIO B, SCHMITZ ROLF ZIMMERMANN Dr, ALVARO BEDUSCHI WALDEMAR BEDUSCHl
e Família e Família

LAGOBERTO GüNTHER ANDOL;�IO OESCHLER

e Família e Família

'.,_"" ..._.-- ....._._

AFONSO SCHWARTZ AUGUSTO BEDUSCHI

e Família

e Senhora e Senhora

'I /
l,' J

II '

'LAUDELINO PUC:CINI

e Senhora

ALFREDO KROENKE

JOSÊ GUILHERME
VANSt:ITA

.

,
e Senhora

1.1

1- .

)

IJOÃO TEOFILO DE SQUZA

e Família

l�. �

. �
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v o � 1?E .!!!..�.!!.�,"w_" "'&�IJ!!I!'�M�a��"�L�J�::�".�,��3i:�?i.,4SrlIÇ�'!l!fWIliI)l$!!�..uwe,Mid!Z&Ü_I II Ji1.....,_lftm...,b..W .. l'�__
�

���--;.--

o Tupipreqou:II

I I 1 I 'lO'" d· "" do seu apr-irnoraclo conjunto e do fator <cbatice,» o Carlos Hennux au reorr-se pc a corrtagern c,e t,., a ,{.
- .s l.!th 10;,;j\1ercclutaram com galhardia e denodo - Ernpa te de 5 tentos na pi'f'!,iminar - Vi.hrnu (1, púhilC'} nas alia"; pe�1'.;m1.

ndo suas ativid!1-1 goleiro Mosiman, quando o pagam entrada, e, quando o IEncerra . 1 1 "

h id f ' .

o de s''-c;osertame rrgrma: o e mesmo ja se ao ava venci o azem, e a preç , ,

d S no c' c

1 I'
�

de_ Tupí e Carl.os Renaux em ambos �s anc8B.: nsis- ou meno.r�s.
'" o c�� I19J4d, rn o público despor- ttrarn 08 tupienses no ataque. quem brig óSfS valer.tões

Ib 'u a."a , '

J , , .c: 1rJ
'arorrell 80 estádio sem se preocuparem, entre- procuram ui seussao ou ue-

t,jvO ql1\ptos com um bom I t.into, com a marcação dos sentcndimento com qualquerdoS eUC1L
'1

.

1 d .t d '.1 COl� os01, ,:ujo espetacu o

H.g1'a-1
avantes trrco ores.

.

o �l:else (.O�ce,. or, ou amua

'.,d;-::_futeb cheio pela grande valeu o veloz Teixeiri. na pIOprW8 at atas, par i errtáo �Cl!wiiGAA��nn��.::.�doU .emntação e cornbativí- para transpor tôda . ddesa encenarem a agitação e bal-
I _mOd�:a�S disputanü�s.. I«índia» e c?llcluir cor êxito, burdia. J? é tempo ele pôr r l\1ALtIARIA E C(JNFECÇOES,da' o'õcs da torcida 10- aos 32 minutos. D por termo a este degradaute es-As em Y

I"
.

d de ooi
.

,

-

dtiveram início w�, trans- .uan te ueoresceu o l usias- tfl o e COlE�S, pois nao e-

cal, da partida preummar, mo dos « alvi-ver s> que, vemos permrur 'we " ç�cur�o�_ o' brus:'1uenses apru-I afinal, quedaram dnte o pe- de esportes do 'A. TUPlquanu;, '1 '

rÓ» '. :'1 1
, d-).�'? do « sOIH:lmbulls-1 so do seu .grande adversário, continue a sen 1 ue 'pf1:CO a

I1,J�a�o arquf'iro Aldo! ba- o qual além .d'1 eficiên_cíh, do cenas tão er ...<f�náVels comoD,� af!im as redes tupienses seu h.&rmomosG conj Il.n to, as. que a]f -'d.SSlstlmos no, doIa ç
ínco vezes Em vibrante leve ainda como madrinha mmgo que passou.por CI

"

7'

ão os comandados de a «dona sorte».reflÇ , ••

IN' d '

AI inho consegllll'í'm igua ar 1 em p01'l8S0 po er-se-aVI
J b »Ó» •

di
a contagem, a�0i: uran o o o s?ure�er o

. ��nto ll1 l�- •

Civil'titulo de vice-r Ir!>p�ã? da cutlve� (li: vitória d,? tri- Registro
2': categoria ria D1\llSaO de campe.,o, como tam�em ne- Faço saber que pretendem
,tr:l-profissionú.3. gar o valor da equipe do casar-se: O Monumento de Cristo, Redentorex

O préJio \pl'in, ipal, s?b as :�U!jJ, que �eve na tarde do Francisco Alv. s de .An- No alto do Ccrcovado, um I (E;tcet:o)
,edetls do pOjJULr Paulinho, últi 110 domingo uma de suas drade e Maria Rosati, SGl- dos morros que dominam a Entretanto a piedosa in;�lJe desinf'umbiu-se com g-r- mais, destacadas atuações no teiros, naturais dêste Esta- baia do Rio de Janeiro, a tenção daquele s.rcer.Lte ,) o

10 e auLorijade, chegou a certame de 1954.. do e residentes; em Poço uma "ali.i Lude de 704 metros veio a efeúvar-pe por' ocaempolgar o mflis frio tSPC'", Se bem ql.1e o alvl-verde Grande. do nível d0 mar, erl!;Ue-38 B. s;âc) do centp.wirio da iride·
t.ildo�, TIocad.mf'nte na eta- tenha decepclOnado aus seWl Êle, lavra'dor, fi:ho ele monumental e",tátua do Cris- pend�ncia, por sugestão de',..l E h

d t"'l' .
(pa inicial, quan;.J.o o marca- faliS com uma campan a qpa-' Joaquim Alves de Andrade to Redf'ntor, 11m grupo e ,ea OlICOS, :'t;,n�jOf acusou, o empate de U l gada na segund,a etapa do

e de d. Adelaide AI VE;::> de De dimensões giga n tescas, do o projéto de construç-ãotrnto. Nos últinlJs minlltOt:5 "" mpeonato, quando conse· .\ndrade. "mede o monumento a6 me- da gl'andiosa estátua de au

dê,sse pelÍoJo, 'J Carlo�. �{e- gtllt. pen.�s uma vitó

.'.!� s�- Ela. düméstica" fiJh,3" de I troE de altura, inclusiv� a, I toria �J engenh.eiro a�q�ite-naux teye u::na p",na maXlal, bre o ,ao, a sua eXlOlçao d. Maria. Scb.ran;m. 'base, A efltátua 'aI Inge 30 to He,t')r da SIlva Cos.v:>desperdi�ada pO,�r Otáv�()�'que frente aD .... R�nau�

:�r�>uxie
(edital Dr. 1,730) [rnetro:1 de

',a.ltura,
c.:..m

um,
O grande inccntivador d:l.àw ensejo ayma s,ens!'lcwna. novo alemD s OSlçao aos

-
I

pêso de 1. H5.00U quilos. obra foi' S.' Em. o Anebis·oefE'sa de Itlribo., Marearam abnega,:os e .per�", 'antes Ambrósio Zendron. e Re-I Repollsa f. estátur.. sôLr' ;JU D. Sebastiuo leme ,bO
'

10 d t t -l

I i.!'j •

(,. l·. I�s. tentos: tavlO, aos" '

p.spcr :sta,s ,.. c:N�\:mos .' � .ta Silva, soltcir
..
I:s e na- um pedesth: de li y iiletruEi _"LVeW.i .}ntm, coaü.]u lor ,�')filOUt.OS, numa confus"o a as luLa�esavnll'__lOSd8.S101- trncw:> _.'" Esta':!,. ClW � " :)J !)CtO [iPl'

C'I
,"" ArCOY8,de.boca do gol dos 10cê:-lÍs, ��riu n'-!.das �utura". Si�, porqus:> I Ele, residente a l'Yh,n-�("lrrl Xlmaao rre ;:n-.\" '

'

•. ) \ « eh a;a pala fi hEC8D �e,acontagem para_o AtletlCo, compe�lr da maneIra como I Esquer,la, industrial, filho qüe eleva o pê::u tots.l do a estát.ua do divino 8:.11'.3-e Néo, aos 33 IlJlnllí.OS, em- o TUpI o fez no S' derra 1e Bonifáclü Zpn'lron e dp m(mumento a cerca de 1.650 doI' é a primeira imog,em npat'u para o Tupi, desier'in- deiro comprcmisRO d. Maria. Zf'ndron. "oneIadas. surgir d':í.' obscuridade emao um tiro certe,rú no can- d.errotadn, conforta e t'1�tU' Elct, l'I2sideote nesta Cl' j� gigante3ca imagon do que estiverá mequlhada :�,lo, esqwrdo da meta d. e �o- Slasma 8 todos que apreciam dade, doméstic8, fi h,t de Cr sto, cujo D,reabouço é,de terra e a recfbel' [I saudaçiç}
1 '1' 1Slmlll�. lOgO !la;:, pnmeuas

I
o esporte. Pedro Antônio da Silvf1 e (;imenru al'l1lf.ld: ,..; 1'(''''8, ,t��la cu _a,ü\), (�G. (Ala, que. a,epo�s,manubras da fas� cOlllple- --- o .lo d. Rosa Poncueroli da l,e Um rr'o'; i.")' L e V�,;r:i SB.- de (nv01\'e-la em .sua iU!..lU"mentar, Petruski, em

situ-I' Lam:;ntamos apfnas que, � Silva.
J.

bão, a mssrná cnn! que tra nosiJ2tdc radiante, forma, e�\ação dgvídosa, desempiltou bg}a ta�d� esp?rtiva d",. d�- (edital m. 1.731)

I
),..oIhou o Aleija.Jinhij. ,

tôrno de sua r.abeça, no mo·

��ra o C.�,rl?s ��.nàux. �,�s I illl:1go �I,tlIno tO;',8e pre_;l:d,- -S� algll�m s()nb�r de. a1- A c ;be:� d� ?'-'i �tr'2 ll'pd( mento du c'ca 0', &. út1i a lU'tI. m" ?l.avlO ,..,a::;Sl��a�uu o ;)n '1 c�aa �e'�l J.l:ese�ça ..TI? ,��t�- qum lmperlmlf'�to, uponfla-r 13,75 m. As maos tem 3,20,m" réo a IitdaJeiramente dlg�l.f,l,tento parfl o� Sé,�h. CO"l=; d.o dt elem".rltos lt1u( /i.,Ja na forma da. lfL Cü l I u:ua. A t' üt'll�j,\) Lv, a lu Homem·DeL.s.
'

cluindo um e:splbndiJo puss\:} i veis, que pJI' vezes �á tt'n- Gaspar, em '},O-12 1951t. da extrúmÍdn,de de U :lia mà\ De noite, a iiuminaçã,; "6d0 AntuninllO, Tuta clmt.çu i taram provocar de:30rdens Edrnundo dos Santos i outra é,de ��q me;"rOB, pf: feita por poderosos focos lu-defeituosamente; o zag;ueiro 'I' naquele lo.,:a1. ,\ diretoria do Oficial du Regislro Ci!'il Bnda elida §U�(;J C:{;I'f'a dt minosy;; yue projetam liQIvo t�ntou um recha.::;sJ vi- Clube, em eõrabJração C�)iD oito tOIL�Ltda', :'irmam2nLo a argB!'ltea in:u ..olento e dC8v OH fi. peluta I o �ir .. udegado di:l Polícia,
, A pr.im::l.iia da idéia de gem do'suave N:::\,zaleno com;,�rajo.fund.0.l,�e suas,re�:",lde,'e_ adt)t3r med�laE,debPr�- D ela'UQ"�O �rg',ler-(")e 0" coi)�SRI mCH1l1' os brai;os Rbertos, a ",���,n ...

,aillf o' a vqLancíll. oe lVl.O-1 VBnytiO fJaru, cor(�t;r o 8 uso r. � 1 me lto coube a nm m';:l;�iODS,�, .)rar aI) nnsso 1 ovo rCJIgl; �ol)llJa.n. Nesta altura do l'né- que ah v,�m se vprifican'lo.
B ri' }-' rio J::l'larista, o Padl'ç Loss ) c'lho que é devido 3.u t., li110 os «Índ;ús éSdoçar:nrr me;mJ p;:,rque os individuos 8\...luse l : 1 lue teria txelam" 1\), a') JivÍno Coraç'ã').nutável' reL1çào procurando q,ue S) propu'�eram a per-, Cirurgião Dentista 'vistar o' Corco ado, q'lau- A�sim a cstát�'a GC C:iJ�e�;�beh:(er novo emtJate, que I turbêlI' a 1J"d m nas compô- do transnunh:-t' pela 1 r mt'i :,t) éT:y;iJ,( sêbre a eanitf;l d�lena surgido se nâo fôfu. o til)ÕeS L vadas a efeito no Trabalh() esmerar/o e '�""antd(;

ra v;�z !/ol...Tra dJ R:o tiL I BntJl, a'_sume a signJi('uçj,Qa�aso irifeliz. :/ois OlTPflH:,s-.jcamD(\ do Tüp', �ãD Rssisten- , Preços Módi.::o, .;'anei,ro _ �'�ll<e .0,10 pe !c::l-ldB um bl\,e-ão espiI'Ítua1ís�,aos endereçados às redes tes gratuitos,L r ',os ou ',q)l'O' C msu]tóno:
t�l para. ?m,�" e,�tátuà

<11 e,3tarnp�H.lo nu Leu b:a':)ileil'o».hocaram-�e n(�s traves 'do I vei�adorel, que l'&ramente Rua CeI. Ari .... ",ilianu Ramos l\lOSS'j benllorl»r.�'t'-
,

'

,,��.�'" ,;,.0
..

,
'

';':,r�"'" ",

����������������������������

II

um no tri
..".

u to c

de mcior preferência no género

.soc. SUL FA BRIL LTDA.

R, Itajaí, 948 ,- Cx Postal, 243

BLUM.ENAU - S. Catarina

�'O'rtJ�J' ,

.

- �
.1 PREFERIDA POR" TODOS PELA PRESTEZA C01H, QuB E.YECUT�4' li ENTREGA.' DE C.iNCAS E' li.:\CUJ\.:ENDAS

Tr�n(A
' dora Ifr

MATRIZ: ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS, lô6
I,

Cunlorimenta aos seus' cljentEs e éUl'llgOS. c!es9j2 nc1o-LhES II'�,','um F'eliz Nata! 8 pY'ospero Ano, [\0\'0
g

FONE, 13 9 BLU\1E�AU

i'

i
i
:'
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GASPAR'v-oz DE
ANã II - 5a. feira, 23 de Dezembro de 1954 � N°. 70

--=== PELA SOCIEDADE �
SONETO DE NATAL

Um homem,-era aquela noite amiga,
Noite cristã, berço dI) Nazareno.
Ao relembrar os 'dias de pequeno,
E a viva dança, e a lépida cantiga,

Quis transportar ao uerso doce e ameno
As sensações da sua idade antiga,
Naqueia mesma velha noite amiga,
Noite crislã, berço do Ncuueno.

Escolheu o sonêio, ,. A fôlha branca
Pede-lhe a inspirnção; mas, frouxa e manca,
A pena não acode ao gesto seu.

E, em vão lutando contra o melro adverso,Só lhe saiu êsfe pequeno verso
«Mudaria o Natal ou.rnudei eiâ»

MACHADO DE ASRIS

, '
.

Jornalista Hélio Gran(le Oportu'nid adeFontes Está sendo organizado em uma grande'd d oportun'dnossa. C! a e �m CUf,SO pre- para as pessoas ,'jUe.
1 a�eCom destino à cidade de a t' d st d \.

.

c � "

p ra ono. e::s ma o as � es- possuindo o curso i ,.�aoJoaçaba, onde .e demorará soas, maiores de dezessete �1
.

di 1
g nüs1alaté princípios de janeiro anos, interessadas em obter I

"

e�edJam , IPI om:l�_.se em CUl:, . .

d . �
. .

."' 'lOS e llJve me'llo (1
proxrrno vm OUi o, em VISl- o oertificado dp conclusão bilids d .

tífi COUta.�, r � ; s
"

J " lIa e, Clen 1 lCü ela' .
'

a parer=> -umao ,VIaJOU, (o curso ginasial secundo o 1)' '�SICO. t f" h -
.

-,

.
b

•
norma ou mesmo eo

'qual' a- eira, � .d man a, o artigo lH da LPI Orgânica neOt.estimado e competente dire- do Ensin� Secu�dário. re;btC cargos etmb �ep�rtiçõ�8tor desta folha, Dr. IHlio O referido curs . já em bU 1, �s, es

t e e?unento8Fontes, que se Iez acnnpa- adi-tntada fase de
'

organi;a- H.�CarlOS, aur arqUl3&, et;nhar de sua eXILa, eSpÔ8& ção co m rezular numere de Cll�O pl�para9tàrio ao;d. Belony Anzanello Fontes canrijd�Jos inscritos e qua- exam�s o ar 19O l� é nliI�e de seus diletos filhinhos. dro dé professores já co�- rromls50�� per��ect�va deAo Dr. Hélio Fon tes os oosto mtrará em funoiona- u.m1a me or
_

SI .�aça() 80.'1' d V d '., .. � a, a que nao u�ve fi
seus aUXI lares e.: oz e to em pr'incipios UI:; janeiro Ih' .... CarUi:>.�. formulam .os me- p. vindou ", com aulas no- a ela a nossa Juventude,lhores VO. '8 de uma feliz turnas.

.

permanência naquela apra- Mejiante· o pagamentozível cidade de ....este cata- de módicas mensalidades orinense, augurando ,ll}e Boas curso promoverá a preparaFesta" e um Prósper« Ano ção dos alunos rigorosi menNovo. te de acôrdo com o progra-
ma oficial do ginásio, {JOdendo ó aluno prestar exa-

Lenda... (ConcLusa-o)' fl_lel de todo o curso gina ..

t id f' 1
SIa em apenas um ano, oua, �on age� SI o eita peio parceladamente, em dois ouANIVERSÃRIOS esta cidade o sr. Norberto SOCIO da firma, sr. Rudy três anos, segundo a medi-Dia 24 - O sr. Alfredo Schossland, alto funcionário I:e?�a�dof �chwe�t�er. A fes- da das suas aptidões: É imWehmulh, alto iuncionàrio da conceituada Fábrica de uvi a e OI presidida pO,r S. portante salientar que o

da firma Germano Siein, re- Linhas «Círculo», e dinõmi- RevB�a. DAom 'I.InacdlO KJJ�u -

curso destina-se, exclusivasidenie em Joinvile. co secretário da S. C, n se ISpO UXI lar e 010- mente à preparação dorDia 25 - A sra. Emas « Alrortula», cargo êsse que vlll��.o qual exerceu o sa,- candidatos, sendo os examesGeny Pamplona, virtuosa es- rem desempenhando com des- Cer?OClO -por longos �,nos �a realizados em estabelecim-npõsa do sr. João de Souza vê lo e grande eficiência dês- China=-, com a coa ijuvaçã.i to de ensino designado pePamplons; proprietário do de que foi fundada aquela a- O; ,�r�c� de �aspar, o Rev. la autoridade ('<Jmpeten"conc�ituado Caiê « Pamplona» oremiaçõo.
, ed rtd uque

, rH:rPà.OFrvl. Uma vez .aprovado nos �xa-
Dto 27 - A galante me- Ao Norberto, que e nosso E' e o o o povo e aspar. mes, que .abrangem J mes-nina [vele Pamplona, iilhi- prezado amigo, apresentamos

iiW.1M mas matérias do .iI so gi-
nha ,do sr. vidaL Pamplon'1 boas vindas.

1 I
nasial, o Cl)P �luaio r�cebee de d. Irmgard Pamplona. O· Norberto Schossland o certif' �ddo de CJ:nv1ul::>ãoDia 28 -- O sr, Claret Em visita aos sel1� dignís- e Senhora

_-

rl� J'� curso, que lhe êlS8e-Beduschi, i.ndl1:slri.al,r(3$. iden-Isim_os pais e de mais pal,'enç- l)
.

111g;�ra
todos. os Jj _üos que

t Fi 'L f Ih _1 I
.c1 es_e..la.m titOS ':vu8 pa- -

f

. e em onanopo t.s. - ,.. :n W'
•
�'"

encon. tram-'" -.,1-_ l)1 <>

sao con erIdos àqueles que

II
reines e demais pessoas

nosso pnendp �rmgo, sr Au- de.' h� o.:õU11$ (�W�, .os
se-

de suas relações Boas
I :frequ�n�aram, norrnalm.ente,

gusto Bedusch� e da exma i:mnaflstas Àntomo Moser, Festas e Feliz Ano Novo. 110 gmaSjr durante quatro
sra. d. Berta Beduschi. o. Ernesto Schramm, Fra:ncis-

, ane)"sr. Claret Bedusch"i é pessoà co Hostins, Leonor Poffo,
.

-I Trata-se, fiem dúvida, de1)astamente relacionada nesta Nelson Testoni e Wilson .cidade onde poss·ui um gran- Zimmermann, que, no Sede círculo, de amizades, sendo mínário Seráfico de Agudos,ainda, um grande amigo de!, Estado de São Paulo. ,vêmtil folha. palmilhando o árduo cami-Dia 28 -- O sr. údo Gar- nho que os há de conducia, digno gerente da ú,lIina zir à condição enobrecedoraSão Pedro. de, ministros de Deus, naAos aniversariantes os cor- Terra.
diais cumprimentos de «lt OZ

. \t oz de Gaspar cumpri-DE GASPAR». menta os futuros sac6rdotes.
�BODAS DE PRATA ':MPü-;'iiAsoos�?,

2l�;�::��j;;�:,P�C�; �!�!���Ide prata o sr. Arnoldo Van-
suita e sua exma. espôsa, d. Será iniciado no dia

- Elza, van.mita, residentes nes- 27 O tráfego da E. \ CA s�A
ta c�dade.

F:1 C'1

C
.

IFolgamos em regisirar o •
'.....anta atarlna

'Iauspicioso acontecimento, por- Segundo informação quequanto desfruia o distinto ca- otivf'mos do diligente chefesal de geral estima em nosso da estação local da� E.F.S.meio, graças às suas quali- C., sr. José Vanzuita, serádades de coração e de cará- iniciado, a partir do dia 27,ter, motivo pelo quat apre- segunda-feira, b tráfego dasentamos aÇ> sr, Arnoldo ed. quela ferrovIa, com os se-Elza os lWS.:;OS cumprimentos, guintes horários:
.d e par cvm os melhores votos Trens de passagrirosde perene felicidade.

_ _.' Para Bkm�au: 14,17 horas.
, ',:.� Para Itajaí: 9,52 horas 1'1VIAJA}\T� Litorinas. -

'\Procedente _".f,U Paulo, Para Blumenau: 8,56 e 19,26'onde jôra a passeio, acom- horas.

I Rua 15 d� !\Jovembro, 1080 - Telefone 1408panhado de su'a exma. Fa- Para Itajaí: 6,55 '8 16,55
BLUMENAUmU ia; "regressou, dia 20, a hofas:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiil

CHOCOLATE�, II!![--'--

CARAMELOSDOCES

Das melhores fábricas do BrasilNo maior 8.ortimento -da eidade
ACHAM-SE A VENDA NO

Bar União'
Por preços incrivellTIente baixos

I Faça ali a sua encomenda pára as Festasde Nl'ltal e Ano Nevo

FLESCH
m a

Fundada em 1925 por José -M. Flesch
J n'llDIÇAO E HONESTIDADE

BRINQUEDOS
todos rfJS tipos para todos os

de
gostos.

DISCOS - MÚSICAS - RÃDiOS - PIANOS
INSTHUMENTOS lVIU 3ICAIS

Os preços dá CASA FLESCH s10 a sua
melhor propaganda

/

Natal das Crianças
Pobres

Finalmente, hoje, às 11horas, na. sala da CâmaraMunicipal, terá lugar adis.tribuição de donativos às cri.
a nças pobres dêste município
pre viamente inscritas, cujonúmero ascende 'a maiS de
trezentos e cinqüenta benefi,
ciados.
Prestigiando essa humani.

tária e aplaudi-la ini,;iativa
as exrnas. CSPÔSéiS dos 8;8,
vereadores tomarão a sí o 'en.
cargo da distribuição d»
presentes.

Diversões
Cine Mogk
(O SEU CINE.'V1A)

Hoje às �,15
Heien �l alker e TI' illard

Parher em:

VIDA TENEBROSA
(Impróprio até 18 anos)
--Sábado, dia 25, Natal,

às 3,30 e 8,15 bs.:
Clark G�bLe, A va Gardner,

Broderick Crawfqrd e Lionel
Barrymore em:

ESTRELA DO DESTINO
;-Dontingo às 3,30 e 8,1�
Jon Hall Chri;çfine Larsoll
NOBHE INIM[GO
(Em' Tecnieó}or)
---0---

Cine São Pedro
Sábado. àB 8,15- hs
TRES CADETES

EM APUROS
A melhor Comédia musi·

cal' clã temporada.
Com Cordan lYIac Rae, E·I

die Bracken e virgínia Gíbson
Cens".: Até 14 anos
No prog r:. J olIJal Warne1

BOAS FESTAS
As firmas comerciais «Ar

no. Gaertner e Cia. Ltda,»,
«Transportadora Wolfl'r;rn
.Ltda.», «Prosdócimo SI/\.» e

Representações Almaris, d,e
Blumenau, e os fTf: .. Prefel
to Júlio Schramm e Alhert.o
Fritsch, desta cidade, -eD\'I
aram-TIOS cartões de BoaS
Festas e Feliz Ano NovO
de 1955.

AgradeGidosl retribuímos.
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