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Triste Fim De V'erão

Chuvas torrenciais' voltam
prejuízos e inquietação a

Chove há 4 dias - 1-1:stradas intransitÉ veis' e lavoura arruinada - Gomo se apresenta 0 rio Itajaí
.
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I 'D:'� �-IH�� � A. .eituação em Gaspar � Continua
'Triunfo, de N;' ,e . e Fátima Q2E!.�jE!.e«u_2�'��f �, J"

,.:
o mau tempo "

'

Prosseqiu: a peregrinaçcio\ diária e sucessiva,
.

que ocor- -, ,'\, - . Nq:comêço do .mês de·mar- de Tijueas.. @ certo -é que,
da. imaqem .

de Nossa S.ênh()� (e às 18. horas, é .,formado AmverJal'lóu-Je :
iJ'IO -dia dt Q? tindo, desabou nesta re- o ônibus do, Correio, prece

ra "dç, Eálim[l' pela ,; cidade. p0�1' esses rne�m.()s iiêis, e n?- onte�l. � exmo, c :,revl1;lo, �Offl ;�1ào um grande temporal dente daquela capital, assim'
Em cada Lar visitado�e já ia-se que cresce cada vez mau , D_antel fJoótfn, DfrtuoJo' bldpC, que causou consideráveis como o que procede de
o foram inúmeros-a Virgem assint ',c�:n0 cresce. o fervor �LOCeJanO -: f2afleJ (', rrq0MC estragos à lavoura e às es- Joinville, via, Blumenau, até
recebe comoventes homenaqens dos cârl'l>,LCOS e d,as o�açoes, tluJfre conferl'â�e(J..

,. tradas, tendo mesmo, os ôntem não.tinham aparecido,
das respelicas famílias. Já tão ..q�:nda e a e- fi data, pO/1, pm"�lCl4fAt<men- municípios de Indaial e Ro- determinando novos trans

_
. Surgiu o piedoso costume nhora de Pâ),.�ma do' nosso te ao» gaJparen<4led e-Tlo4 mul» deio solicitado e obtido do tornos ao povo.

de os vizinhos se associarem povo, que, por' .soliciiaçõo "do to cara., govêrno do Estado um au- Neste município, 'o arroz,
às manifestações tributadas sr. {; ítor G. Rosa e espose 'DO� D6,. Gs4SPA'R com xílio de 100 .contos para que.é a sua maior riqueza,
'à Nossa Senhora, de modo d. Ester, visitou a �ábricc prarzer � =r= ,a" lV�gídta 'Para, atenuar-lhes' a situação. 'e que estava em plena CO�·

que o iêrço
.

rezado em sua de Conservas' «Sã� Jiuias Ta' ()u.trodd�m, lunt� aOJ ioio« pela Agora, novamente o mau lheita sofre duramente, acre
honra. é acompanhado por de-I deu», . de pT'opl'le�ad/� dos -: Jaude, e 'lJlda Longa e iran- tempo, que' desde terça-lei- ditando muitos lavradorea
zenas ele pessoas; principal- mesmos, onde tambem se lhe q�tLa, re�/�I}'mal' ao 'PaJtol' que- ra reina em todo o vale do que se perca mais da" me
menie senhoras: Também o prestaram tocardes homeua- =, ioc,.-o o' eeu i"delecilveL e Itajaí, e mais além, está fá- tade. Outras 'pltlntaçõeE! es--

..

correjo para à trasladação (C_?llclui na lJ�i); P�g·) J<edpedo.do apreço, zendo e ainda fará outros tão ameaçadas de serem to...

_. , .

....

estragos e, infelizmente, bem talmente arruinadas pela" e�...

Convenção Pessedista .. I �Í{OCI:SSÃO DE maiores que os de março. xurrada,
'. \

O Partido Social Democn 'lico, conforme vem pu,bll.� fN .S. DOS PASSaS ;ê��:ed;u:s�i��� a�es:��v�� . Na cidade, .a barranca de-
aq,ndo a imprensa, marcou a ata de 25 de abril Ii�óxim(j Amanhã, domingoda Pai- vêm causando' danos mate- rio, devido à .erosão da- ehu-
"'pcira, em Florianõpoiie, reunir a sua Convenção h!erJion(l� xão, realiza-se "na _ca'pHal do riais enormes, s-endo impos- .va, desabou' em algtln� tre-n,dinária, que escoLhel'à' 68" cemdiclaloB a seiuidor ff.. depH- Es�ad(f Õ:;{��Ulâr procissão síve�.' calcular, por tira, a: ch(JS� preocupsndtr. 'OlP mo
tadús Jederai--s e estaduais.

-

"

'de Nosso Senhor dos Pas- quanto montarão. As estra- radares' ribeirinhos ante a
--

sos, de que participam r_ni-' das e plantações são as' mais 'ameaça às suas -residências.
lhares d� ?�ssoas;. �ncluSlve I

atingidas. Para Brusque o I O Itajaí-açú, entretanto, não

O BR-Ag IL 1 do� mumClpiO� VIZl�hos, a- trânsito está interrompi.ao se mostra muito cheia, �al
. trald�s pela .dev�ç�o �ue por causa de uma barreira vez porque' tenha chovido

. TENTA O PAR'TIDO COl\JUilISTA (DO BRA1"JIL E' lhes inspira a belíssima nna que. desmoronou sôhre a. menos nas suas nascentes.
QUE NÃO!) A REVALIÇÃO DO REGISI RO lJ)ESSA �ém transportada, do mei- estrada, próximo a esta ci- Até o momento em: que es-

. � l'vEFASl A, A�GREjvlIAÇ;fO RUSSA, JlJNTO"AO '60 e -torturado Nazareno dade. Entre Itajaí, Gaspar tamos .redigindo estas .notas
SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL: cujas feições comovem até e Blumenau ainda há comu- .{16:: horas'. :tle sexta-feira) 0,

Como seri� ele esperar, a O regime democrázico po- o.s indiferente,s, tal a angús- nicação, mas a est·rada es�á seu 'leita teria' !iiubido pou-
reação que se faz sentir con- de e deve admitir ;tôda,

.
f tm qu.e exprimem.". em petição de miséria, traus- co mais de ? metros; entre1

tIa a solerte p!:et�nsão dos I qualquer corrente de' OPI- MUltas g_raças tem. con.. formada em tôcla': a exterr- tanto, contmUa chovendo,
traidores da, Pátria, já é nião, exceto, é claro, a que cedido. 'o Senhor dos Pas":' são; nu� amontoado 'de bu- de Jnaneita que há:.:: perigo
'grande em todo o País. Re-I fôr contrária à sua própria �os, e � procissão vêm o� racos que sacrificam por de- 'de inundação ,(de quê Deus
pi'esentantes do Senado e da existência, A menos que: pre- t:lvorecIdoflfl,grad.ecsr-Lhe pu mais os: veículos e os via- nos g.arde).
Câmar� dos DepJ).ta�o�/têrp. 11' fira suicidar-se. --- blicamente, a.companhando jantes. Chegam-:-nõs notícias Assim; 'por 'eq:qua.nto, é
se mamfestado cqntranos a,o

I P d' d C '. É;'
com fervor ar milagrosa ima-. de�que a ligação para Flo- impossível prever o montan ..

deferimento do pedido. Por
J 1 arda lan o

, atx,las, r ,lmd
-

gem .. A solenidades, que em- 'rianópol'is também 'está in. te dos prejuizos d'êcOTl'-ente$
.

I
.'

. ',)0 o e urr a pa na g .Hlll e I C't I' b
.

'd
..

"," I'" fI I' toutro ado, os sentlmentos, b d' .,' '. O po g;am a
, apr a arnga- terrompl a por ter a agua (este �ge o que ora a Q�

1" •

d
" I (:, no re, Igamos, pOIS. , d tA 't �t' ,

d d' flirellglOsos a nossa gente I B '1 f' S.
ver e, em cara cr pra .lca- invadldo a. estra n, perto 0,8 age.. '. ' "cU' '!'aSI con la que a upe- f' 'I t drevoltam-se ante a sImples, J t' El't I

. mente OICIa, es an apre...,
perspetiva' dê verem' êsses nor us .Iça ('l ora· saI- sentes ao cortêjo à�tas au-

. "

; , ...

d ba cumpnr o seu dever, re.,. toridades, inclusive o gover-mIseraveIS InImigos a re-. I' d t d
'

.

I' '_

d f '1'
'

,pe ln o o can o .e sereIa nadar' do Estado.IgIao e a am] la a gozar , .

I ' .

d
.,

d t
�

dI'
. dos desprezlvels acalOS (;

. 'lhq pro eça� a eI para me-
JVloscou!

,

ar cumprIrem os ·seus tor- .

,

vos e criminosos desígnios. • Retira-te, PC, que não és
Poderia 'mesmo haver maiqr brasileiro, e, com a graça de
contrasenso�

.

Deus, nunca o serás!
'

trazer
fado o Vale

PERIGO 'ft:._ VISTA,

DEFENDAMá�

Muito bem, snr .
Advogado!

CORRESPONDENCIA

Uma carta
,Recebemos:
Ilmo. Sr. Diretor de VOZ

R 1\· f \,

t
· DE GASPAR.

e s um o n o rm a I v o
'

Venho; por meio desta. se

, horas consecutivas; tendo si- possível fôr, levar á publi
COM a condenação do tte.-

do os debhes acompanha- cação o que abaixo escre

aviador Alberto Franco
dos. com "viva cUTÍosidade vo:

Bandeira, a l' 5 anos de re- , Tendo ll'do no J'ornal «A
I

-

5 t t por uma assistência que en-
".

c usao, por 'vo os con ra
h' l' I . d' Verdade» m-rt artigo com re�

2 t d h
.

'd' c la Itera mente as epen- f " .

L d d, como au 'or o OfiICl 10
dA

.

d 1 d '1 . erenCla ao ..
snr. í cr a

d b .,.
.

A' A •

L
enClas a sa a o JU ga- .

�on,{��ai;� q���fia����l� I ment�o. /

.

..

. ;�i,o��ronaar�:�n�i�i�e q�:s�
Rio de JaneirQ - te�'minou pELA tercelra� vez, fOI a- Uder .ao discutir matéria
um dos mais r�morosos pro:- gredido fisicamente o jor- 'de interesse' do 'lVlunicípio
cessas da história forense do nali�ta Carlos de Lacerda, durante uns debates. um
País, O tribunal do juri fun- diretor da TRIB{;NA DA pouco acalorados, teria châ-
ciQlloU durante mais de 24 (LoncLui na 4tt. pag.) ,

�Coalllui aa ú.ltiMa pa,:) .

Sob o fundamento de que ·todos são iguais perante a

lei, segundo texto expl'esso da Gonstituição Federal (art.
141, § 1'), um advogado do' Rio de Janeir,o, ',cujo nome

não conseguimos colher, impelroú, nq Vára ,da Fazenda,
mandado de' segurança para poder iirtportar-, - Uvre de im
posto, apenas pagando as despesas de transporte e segu
rO,--um aulomól1el, assim como" é facultado _ aos ..oJiciãis
superiôrés das._fôrças armadas e aos senadóres' e: deputa-
dos federais. ';

,

Tem; todo 'o direito, certamente', o" irripeiranle! A le.tra.
claríssima�' da Constituição, 110 tocante� a(), asstmto, não ad...

m.ite, ·lógi0amenie.., à impugnada distin:ção; ".
'

..

Agriardemo�;' erdretalüo, o· desfêcho 'dó pedido.

E' o SEU' JORNAL:

" .'.:",
Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANOS
A N' O S 46

16.790 dias que as tradicionaisS· ,Im .... São

ESTÃO VENDEl\;DO SEUS TECIDOS MARCA "OLHO" DIRETAMENTE' DAS FABRICAS AOS cot-SUMIDORES.r

APROVEITE POIS, ESTA GRANDE OFER1 A QUE ESTAMOS OFERECENDO DURANTE O MES DE MarçoPOR' MOTIVO DE SEUS 46 ANOS DE EX IS'TENCIA NO MERCADO DE TECIDOS.COLCHAS SOLTEIRO BRANCAS
RISCADINHOS A PART_IR DE�COBERTOR «CASAL MAGRO»
SEDAS A PARTIR DE1
BRINS, PARA[CALÇASf

INLETT SUPERIOR'
CHITAS «OLHe»,
OPALAS ESTAMP.

IPETER-PANSORGAN�I «OLHO»

Cr. $ 16.50 .

Cr. $ 6,80
Cr. $ 6,30
Cr. $ 9,80
Cr. $ 14,00' .

Cr. $ 48,60 ICr. $ ·6,00
.. Cr. $ 32,00
'. Cr. $ 1Q,80 I'Cr. s 11,70"

\
,

RETALHOS: DESCONTO DE 20 OTO

Rua 15 d,e Novembro, 563
Filial de Blumenau

Banco Indústria e Cornércio
de Santa Catarina S. A.

- Matriz: I rAJAr -
Fundado em 23 de Fevereiro de .1935

.1
"

Endereço Telegráfico: "INCO"CAPITAL AUT-ORIZADO Cr$ 50.000 .. 000,0.0FUNDOS DE RESERVA
.

C R s 46.000.600,00

CASA PAUI�O
WEHMUTHLtda
Rua Dr. Nereu Ramos s!n,
Caixa Postal, 2 Telefone, 14
Gaspar - Sta. Catarina
Fozenda» - Loucas - PI,I!Pr(t
gens - A rmarinhoe ,-_ Se,
coe P- Molhados - E�'C]Jo'i'�
fação de Cereais e A({1w,?',
dente - Serraria 6 olinha.
mentos - Reuendedores
da Standard Oil Conlmany

'111,1 IIIUUIHUIUl1IIIIJI]UHlllll! I! III

•

T f ti li 11
.1

M lU S U tA
RÁDIO C·E EM CftSIl!

DEPÚSITOS EM 28/2/1954 C R $ 875.012.145,40
I· AGENctAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DOESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIODE JANEIRO E CURITIBA

Taxas de DepósitosD 's't ' .

t 2 or.epo 1 08 a 'VIS a . . . , . . . . . . . . . . . . . /(7Depósitos Limitados
.Limite de Cr$ 500.000,00 . . . . . . . . .. 4%Limite de Çr$ 200.000,00 4,1/2%Depósitos Populares

Limite de Cr$ 100.000,00 ... �. . . .. 5910(Retiradas livres)
Depósitos a prazo fixo �

Prazo mínimo d@ 6 meses. . . . .. 5,1/210Prazo mínimo de 12 meses &%Depôeitos de aviso préJJio
Aviso de 60 dias .

-

.............•..
Aviso de :90 dias

.

Aviso de 120 dias
.

. Café Beduschi
Uma. tradição na Indúetru:
de café. Sempre bom; e P11/tO
Azuardente de Cana :

VOVô e APERITIVO
Satisfaz o mais exi.oente

entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI.
Rua São Paulo - Gaspar -

Santa Catarina

Um ró dto �q "00 pode otan.
der os pr Jferêr.ciQ$ d<l tôdo
o lcrnll!o, Resai"o Opto.blema levondo poro <;'050
mais um ródio G,F... fstf}
modêlo propo rci\):lQ rscep
çõo mundio:, com Ineompc
róvel sororiéoJo.

�
MOl>ho MA-2:!S - 0,,0. faixC/s
de ond ,JS; t;/tance excf;pcío
na!; 5 vó/vu/as G-E; 5 'côres
dilerent.Ii!'; elegaflta nével.

r VENH� VER

! OS RADIOS

I

DE 19521

4%
4,1/2%
5%

Industria lfextil Gas:par S, A.
TECIDOS }!'l!JLI'LJUOS DE ALGODÃO

--x--
TOALHAS DE TODOS OS rn=s NAS MAI�

LINDAS PADRONAGENS
TECELAG.EM

"T A N G A R A' "

de
Irmãos Santos, & Cia.

Fábrica de Tecidos e Sacos
de

.

Algodão .

End. Telegr.: "Tanga1'á',
Rua Nereu ' Ramos

Gaspar - Sta. Catarina

PISOS PARA BANIlEIJeOS, R9UPõIlS
�r. (Cõres firmes)

Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19
End. Tel . "TEXTIL"

G A SPA R STA. ·CATARINA
Este é O' seu 1 PARA O SEú SECURaJ O R N A L DE VIDA, PREFIRA·A

["A UT 't t' "
Leia, PJi�uJgu.e e Assine-o

.

fiqUl alVa
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Guaraní Tupí
partida ao faltarem 18 m-inuto�

I Má Vontade
e Cooperação
o CLUBE ATLE'TICO

TCPI' fez realizar, domin
go último, em seu estádio,
um festival esportivo cóm o

fim de angariar fundos de�
tinados ao pagament e a

mortização de dividas con

traídas com a construção
de sua modesta arquíban
cada e

.

outras benfeitorias
ali existentes.
Como. sempre acontece

nessas ocasiões, os organi
zadores da festa designaram
uma comissão de prestimo
sas senhoritas da nossa so

ciedade para angariar do
nativos, objetivando resul
tado financeiro eapaz de re

gularizar os compromissos
atribuídos ao clube, oriun
dos dá cons trução e manu

tenção da nossa bela praça.
de esportes, tão admirada
pelos desportistas que nos

visitam. ,."
:> "".' f

A tarefa, corno seria de
esperar, foi bastante ingra
ta, posto que não faltou
quem, numa triste demons
tração de má vontade e

ignorância, negassé coopera
ção ao movimento; uns por
que são .refratários "�e indi
ferentes aos apelos em pról
da causa comum, outros por
que, alimentando ódios e

paixões, confundem a pes
soa do seu de feto com a

pensonalidade do clube. Só
porque vêem na diretoria
da. agremiação um inímigo
pessoal ou adversário políti
co! recusam-se sistemática
mente a dar o seu allxíÚo.
Da grosseira recepção d08

obstinados derrotistas, ape
nas lamentou-se a (alta ds
consideração . e cavalheiris-

B I f it d Olari F C mo dêstes para com as gen-e o el o o la e e tís senhorinhas que tiveram
Corno parte principal do programa da festa popular o desprazer de procurá-los.

esportiva promovida pelo Clube Atlético Tupí, tivemos

I Quanto
à sua recusa está

11m interessante e
. c_onc<:_rrido t�rne�o de futebol, que perfeitamente Justificada pe

C?Ilt�U com a l?artIclpaçao dos seg�lDtes quadros: Ola-lIa falta de con:pr�ensão.na li .C., Cruzeiro E.C., Tamandare F.C. (Poço-Grande), Dentre os que timbraram
�elsa F.C.·� Intern�cih[:al F.C. (Blumenau)! Cruzeiro I e!ll negar cooperação .ao fes
.i.' .C., de It.aipava, Figueirense F.C., do Morro do Sara- tival do clube alvi-verds
fim e juvenis do . Tupí. . surpreendeu ° gesto descor-
Cumprindo uma destacada atuação a representação do tês da administração de cer

Olaria F.C., que tem a sua frente a figura dinâmica do to acreditado estabelecimen
sr. Laudelino Puccini, le�antou com mérito inegável o to industrial, que, 'para Iu
título de Campeão, depois de alcançar nada menos de gir à franqueza da recusa,

.

3 vitórias.' ficou para resolver se con-
Em segundo lugar, como vice-campeão, colocou-se a trihuiria ou não para o em-

(Conchn na 4a pag.) (Conclu-i ait última paI.)'�,-'('\'
- --.

prélio
Conflito provocado pelo bandeirinha levou. o juiz
para o seu término -- Confirmado o 4' =-p_,.,,;----t-----S�· h -IIgol do Tupí -- Serão disputados na O S O etarde de hoje os minutos finais da porfia

•:::A!UtÍlIUGI:i19 ...

,

Inacabado O

Percohendo a imprudência que haviam cometido, os de-
.

fensores do Guaraní se dirigiram ao juiz interpelando-c f

sôbre a validade. do gol, visivelmente agitados.
O sr ..Amaro, cautelosamente abrigou-se.no reserva

do da Liga e negou-se a. prestar declarações, ao mes
mo tempo que anunciava a suspensão da partida por,falta de garantias.

Sob ameaças e safanões dos adeptos guaranis mais
exaltados, as autoridades da LBF deixaram o reointc
apressadamente para que o <catatal» fosse destrinçado
pela Junta Disciplinar, o que, aliás, foi resolvido na

. reunião de terça-feira última, quando aquele órgão deli
berou que a partida tivesse seu têrminc na tarde de
hoje, com as necessárias garantias.

Até a altura dos 27 minutos da fase complementar
o marcador· era de 3 a 3, com tentos de Acarí 2 e Sa
biá, para o Tupí; Michel 2 e Corrêa, para o Guarani.
sendo que Acarí incumbiu-se de lançar para o arco de
Daniel, quando _

êste abandonou o seu posto para inter
vir na briga, consumando .. assim, o 4' tento dos visi
tantes que, mais tarde, soube-se ter sido validado pelo
árbitro.

O TUPI' formou com: Wilmar, Vicente e Coti, Bé
tinho, Peví e Pacheco; Alois.o; Ninha, Acarí, Nana e

Sabiá,
.

*&2++& "I!WH -'Pi §4P9t4M __iA#'

,
....

�_.�J.__. I I

INDU'BIRIA CE'RAMIGA de Bylvio Jôão Zimrüerlnal1ll

••

versus
a suspender a

RUA GEL. ARIST. RAMOS - G A SPA R
. .. Gasolina e O'leo

Lavacão e Lubrif'icacão de autos e caminhões
Batel:ias "GOOD-YEAR" -

Bicicletas "MARATHON"

se ,&3. .; M.

!:\ r

A imprensa falada e escrita de Blumenau tem se

ocupado durante tôds a semana do rumoroso caso em

torno da parti ia entre Guaraní x Tupí, que teve por
local o campo de Itoupava Norte. Jogavam os dois bU-1!grinos uma peleja regular, quando o bandeirinha Rodol- .

fo Engerhardt entrou em cena para subjugar o árbitro A_T_E_N_._D_E__D_I_A__E_1_N_O_I_T_E__
Amaro Júlio Bento, levando-o a modificar a marcação F<:l rmáeia Santa Cruzde- uma pena máxima a-ssinalada com precisão pelo -te-. "... \..) "-

meroso apitador, Com o apoio dos jozadorés do Guara- (Fundada em 1926)
ní o faccioso bandeirinha conseguiu fazer com que a Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES PIRES
falta fosse cobrada fora da área, o que salvou ó trico- Grande variedade de reméd ios e drogas - Avia Re-
lar de um tento quase certo.WApupado pela torcida gas-

-- ceitas com pro ntidão e cuidado __o

parense o auxiliar do árbitro entrou em luta corporal Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar
com um assistente, originando, então, um tremendo <su-.

Irurú>, no qual tamhém tomaram parte vários jogado
res, dentre os quais o goleiro Daniel, enquanto a bola 1!

permanecia crr jogo. Os defensores tupienses, que nao

estavam dormindo, continuararm'avançando em direção
à meta abandonada e chutaram"para:dentro "das redes.

ATENCÃO.

"

Rua Prefeito Leopoldo Schramm slno, - Tel. nr. 11· Caixa Postal, 32
GASPAR STA.CATARINA

�'_:':··�'���"""WG."""'J"�;· .. -,-

-'�_MJf';��:-�I'.' ,�",�.,;...... '''''.� """.' "-.U· -

Tijoios comuns, tijolos perfurados de todos os tipos 9

tijolos curvos para poços
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM

RAPIDEZ.

TEL.I:{A� FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA,

I COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PAR\A
..

CUMIEIRA
..-

lijr �F.!�����iR==.i••����_E*w.=ti ag 3AAWq�=wi==s�U.fiD� _.D'.�i =-..aban�PG.�ml�!nm�C44__cw�.__&�� fig��mBaoc.&a cw_.

De 15 ele Marco 3_ 18 de Abril,

Grande LIQUID�ÇÃ0 DE

AN IVERS ÁRIO
DA..

Casa Buerger
Com Desconto de 10 a 50 OTO�.J • __ . ,,�. -�.,;t,:..
Seus pl'eC(>$ foram bai xados ao mínimo !
Empregue hem o seu Dinheiro, adquirindo Te
cidos da mais alta Qu alidade récem chegados
do Rio e São Paulo !
SIGA O NOSSO GONSELHO E NÃ'O SE AR
REPENDERA': - NÃO DEIXE DE VISI-

TAR A GRANDE VENDA DE
liquidação do .11' Aniversário

DA

C A � ABU E R G E R
Rua 15 de Novembro, 505, bem no coração da

cidade
BLUlVI ENAU

m
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T ransportadora Wolfram L tda.
"".

MAT1tlZ: Blurnenau-Alameda Duque de Caxias, í66, fone 1379 FILI4IS: Curi�iba- Rua! João Nf)gr�o, 1683; FoneEm São Paulo: Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96655- No Rio de JaneIro:. Avenida Preso Vargas, 34.40, Fone 431399.
"

, 'Cf' AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar
. ._-_

.

.
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o S E R vr MOS BEM P A R A S E R V I R SEM P R E

lo advento do robusto JO.sE ·A.FONSO, ocorrido noANIVERSÁRIOS: '

NASCIMENTO. dia 22 de março findo.
Faz anos hoje o nosso O lar do nosso amigo sr. Desejamos, sincerame.nteconterrâneo sr. João Liiiz Afonso Schw.artz e de sua I ao. garotinho e se�s. ditoso�Beduschi, industrial em P,t- espôsa d. Marta Rosa Sch- pais, completa fe�ICIdade.to Alegre, tendo residido lcn- wartz acha_-_se_e_m_f_e_s_ta_p_e_-

_go tempo nesta cidade,
. I f .

"

. �F.esteja seu aniversário, . R e s u m .. o. '. n o T li a .t 1 v o
no próximo dia 6 o sr. Ri- IMPRENSA, do RIO. A- eorporal em plena sala dscardo Gamba, co-proprietá- chava-se êle em companhia refeiçõés. A altercação agra.rio da fábrica de J\ló-.eis do ministro da Agricultura vou-se com a intervenção«Gamba Vailatti», desta ci- de um deputado e de outro 'le um terceiro personazen,dade. amigo, nUm, restaurante da Q sub-chefe da Casa Mili·- No dia 7 fará anos a I capital federal, quando foi tar da Presidencia da Repú.gentil srta. Norma Erna, fi- interpelado por um filho do blica, que também 'investiulha do sr. Engelbert Sohramm sr. Osvaldo Aranha, que, em contra Carlos. de Lacerda,e de sua espôsa d. Lídia seguida, 6 agrediu; Lacer- sendo, porém, dominado porSchrrmm. ' da defendeu-se e, em con- um dos companheiros do- VOZ DE GASPAR I seqüência, 08 dois se engal- jornalista.cuml rimenta os aniversari- finharani em violenta ]utn Foram causa da agressão asantes. críticas desassombradas que

f) sr. Lacerda, na sua nobre
função de homem de imo
prensa, tem feito pelo seu
brilhante jornal à atuaç.ão
do sr.. Osvaldo Aranha na

pasta. da Fazenda.

rvôz'
.

dé »Gaspar 11t.':;;l'�;:;;;:;;;"ê ;t=t;;: ;;--:1i'd: :; ';�� ,_

.
_

_ ,_ANO I - Sábado, 3-4-1954- N° 36

SOCIEDADE
W"W'W"W"" _ ., .. lIf • ., �. >4 ':" • __ • :- _ 18! '!"_ _ ••••• _ _�

Má Vontade e ... CORRESPONDÊNCIA
(Conélusão da Sa , p"g.) (Conclusão da ia. pag).preendimento, . decisão' esta fiado o sr. Prefeito de la

que até hoje não Ioi tomada.,.
,drão.�ntret�nto a' intenção pro- Esse artigo é por demaisposital desses elementos não mentiroso porque o sr. Preesmoreceu o entusiasmo e feito não foi chamado dedisposição 'dos incansáveis ladrão, e mesmo isto senabatalhadores do esporte gas- uma calúnia que todo gasparense, ao contrário, deu- parense de bom senso e crilhes mais estímulo para le- tério teria a obrigação devarem a cabo o seu desi- não acreditar, porque a hoderato. 'l nestidade do sr. Júlio Sch-Contando com o apôio ramm como. homem, públiincondicional da maioria da co-e corno comerciante, tempopulação, Q festival foi co- que ser reconhecida pelosroado de pleno êxito, tanto homens de todas as correnna parte financeira CQmO es- tes políticas.portiva, Uma festa que sa

tisfea plenaraente .à. sua .al
ta finalidade de proporcio
nar momentos à@ 'si diver
são aos

.

gasparenses di to
da! a-s classes.
Está, pois; de parabens o

€. A. TUPI'.

---00'---

I Comunicado
.P.R.P.

Diversões
Mog-

(Bons filmes e boa pro
jeção).

Amanhã-às 3.30 e 8,15
..Patrícia Medina e John- JA no dia seguinte, na Cá·

ny Sands em:
_ mara, por causa do lame»O GElvIO DA LAMPADA lável incidente Aranha-Lo:Censura: Livre cerda, desentenderam-se e des·Mais .,,;;ma veio brilha a iroioram-se os deputados' m·lâmpada mágica das Mil e lac Pinto e Flores da CU'lba,Uma Noites, iluminando ce- e' de tal modo que a : certaiiãrio« maravilhosos. altura êsie sacou de um re-O gÍtnio da lâmpada trens- vólver fazendo mencão de ai.-Do sr. Carlos Góes Bes- porta-nos à maravilhosa Bag- »eior o sr. Biiac, '0 que sósa, presidente do Diretório dá.. não SI' verificou dada a pl'on·Regional do Partido de Re- No programa: Complementos., ta inieroençiio de coleqas. Opresenta�ão Popular em San- 3a• feira-às 8��5. . presidente Nereu Ramos-dvta Catarina, recebemos co- Danul Bruce e Cristina MLl- aou a descer ao plenário. Omunicação .de ter sido, na ler em:. :nais curioso da ocorrência éI C:0nvenção Regional do Par- PE.RFIDIA SF!L V AGE1Y!

.

que . ambos os parlomenu»tido, em 8 de Dezembro de Filmado em cinecolor.
res eroliados são dã mesma1953, reafirmada a sua linha 5"' feira-às 8,15 bancada=a da UDN.política. que, neste Estado, Ouiro grande sucesso df«é de cooperação com o Go- Roddy Mack Dowall:vêrno e de efetiva participa- VINGANÇA DA FLORES-ção DO mesmo». TAE êsse, aliás, o desejo do Domingo - dia 11

presidente do Diretório Na- RIO SAGRADOcional, sr. Plínio Salgado, Sensacional filme premui-consoante sua recomendação do.
.

ao líder do PRP na Ás- x x x---sembléia Legislativa, con- Cine São Pedrofirmada posteriormente em

telegrama dirigido ao snr.
presidente do Diretório Re
gional de Sta. Cata.rina.

Lamento. ter que dizer
que o jornal «A Verdade»
tem seus ataques um pouco
grosseiro e num mau portu
guês. Creio que se as ex

pressões do mesmo
. fossem

em outro! termos, haveria

quem desse a elas mais im
portância, pois as espres
sões do artigo de Gaspar
são palavras indecéntes. Não
sei .qual a origem desta lin
guagem. E' apenai minha
opinião.
Muito grato, Sr. Diretor.
Seu am". obro . -João Ba

lista Beduschi.

Cine

CLUBE ATL'E'TICO TUPI'

AGRADECIl\IENTO
A Diretoria" do CLUBE A.TLE'TICO TUPI' vem,

por êsie meio, apresentar seus efusivos açradecimenios a
.todos que, de qualquer maneira, contribuiram para o êxi

to do seu festival esportivo" com donativos diversos, com
a sua presença no local e ali auxiliando moraL e mate-rialmente o Clube. '. .

_

Destaca-se, neste agradecimento, a banda do Clube Musical Sõo Pedro, cujos' responsáveis, com a melhor boa
vontade, emprestaram inestimável coLaboração,' abrilhantando a festa' com a execução de belos números do seuvariado repertório..·. .'A iodos, pois, que mais uma vez [ranqueorom tão generosa cooperação, o seu caloroso agradecimento.Outrossim, aproveita o ensejo para comunicar que arenda líquida foi de Cr$ .5.206.,00, a qual será totalmente aplicada no. pagamento de dívidas contra idas com a
construção c' conservação tia sua praça de esportes.

Gaspar, 31-3-54.

do

Mcralizar os costumes da
vida pública, sem admitir dis
tinção entre moral privada e

moral político" (P,D.C.)

Ultima Hora
Avistámo-nos há pouco com

') prefeito sr. Júlio Schromta.
que nos disse lerem sido ver"

dadeiramenie catastróficos os

estragos causados peLa enxur
rada no interior do municí
pio, tanto ' às plantações c�
mo às estradas, pontes, bue>
ros, etc.
A.duziu s. senhoria. ter fa.

lado pel� telefone com o Go
vernador do Estado, e êsle
prometeu vir (I "Gaspar para
cerlifiaar-se pessoalmente t

4: in Loco» da grave situação.
Voltaremos a8 assunto na

próxima edigãQ..

:Selo feito 'dó
Hoje- õs 8,15 hs.

Humphrey Boqori e Gale
Page em:

EXPLORANDO, O CRIlHE
S.

.

Um filme de grande seti

saçõo.
l\ro programa: Jornal War-

ner Palhé.
Censura: Até 14 anos

Preço: Cr$ 6,00
Dia 10:-

TALHADO PAAR
CAMPEAO

com Edwarri. G. Robinson
Bfdle Davis e ll[lffi,hr�y Bo
gart .

Olaria F. C.
(Conc"�JãO da 3a. pag.Jforte equipe do Tamandaré, de Poço-Grande (MargemEsquerda), o qual, pela vez segunda, vem da participarcom sucesso de competições dessa natureza no campodo Tupí. \

'

-, O terceiro lugar coube ao Cruzeiro E.C., da MargemEsquerda, que também se houve com brilho, abatendo (Conclusão da 1& pag.)ao juvenil do Tupí pela contagem d� 3 a 1. ge�s, incLusive peLos operá-
; Após o encerramento �d08 jogos fez-se a entrega das rios' dessa .

importante indús-taças 110S ·vencedores. iria.
.' Como partida de honra, prelisram as equipes do Cru- .Â romaria continuará porzeiro, de Itaipava e dI:! C:A. Gasparense, local. Esta pe- todo o município, calculanlej'& merece� a �tenção do numeroso público presente do-Se que dure cêrca. de irespelo equilibrio de fc.rça. e entusiasmo dos litigantes com an_0s. _Acha-se atualmml,'· aa vitóri� do «on�e» de Naldo pela contagem de 2 a 1. v�rgem na rua São José.

Triunfo de N.
de Fátima

.
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