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A PIADA DA SEMANA

Direção:
- GASPAR (Santa Catarina) - Sábado, 24 de Julho de 1954
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Será instalado brevem nte o magnífico reló-
gio' das torres da Igr J'a tatriz :i:!:e·�i·IE::;.�1::';::��:��·:::.• o dia. 7 de setembro proxrmo.

..

Obra realmente notável.é tradores
.. T�cni?os ren.01�a- PERVERSIDADEl I DESPEDE-SE

erande � moderno relógio dos da indústria relojoeira
.

.

FR'E I�u: o revm? p.adre Roque, d.everão aqui chegar �.tt,� o SOLTARAM A. BA.LBA DO . JUVENAL
dinâmico' VIQ.:árlO da nos,$a fim de agosto para a insta-

BVI GHIOR
'.. Comovido agradeci-

par6quia, fará instalar
. n.a lação da_grande obra. Se o fi_l. mento de S. Revrna.

Igreja de São Pedro. 8e18 tempo nao voltar a pertur- Pela segunda vez a' balsa Mais um pouco e iria ao «Levando em meu coração
(5) mostradores

_- tres em bar-se com. chuvas excess�- municipal que dá passagem mar, perdendo-se' irremedi- sacerdotal, recordaçQes ines
cada torre-com o diâmetro vaso conta o reverendo vi-

ao peva do Belchior, Baixo àvelmente, A corrent� fôra
queciveis do povo de Gacpar,

ne dois metros, visíveis a gário poder entregar ao pOYO e Alto, foi solta por mãos arrancada e ,desapa�ecera. . .pela recepção com que fui"
grand� distância, pres�ar�o o 3:. sober�� obra a

. .7 de s��eI?- desconhecidas, saindo à �e: ., Ago;-a "I,) e �reclso �u- acolhido, pela estima e cari
utilíssImo serviço de indicar bro próximo-s-dia ?a. �(11,flE\) riva da correnteza, rio IL..'1.JaI xá-la ate �el?hlOr, serviço nho com que fui lraiado, pela
as horas a todos que e�ti- Ess� ,est�lpend� mIcI:_tlva, afor

...'-t.. que custara am�� �astante generosidade com que fui pre
Yerem. em . Gas_par. f- .

noite, �Iue vIra. ?ar mal� des.��!�e I Sábado último, pela� 9 hs. aos cofres mumoipais. En- senieado, qu.ero tornar públi
terão ilumin çao elétrica su- a nossa ja grandiosa igreja da noite o balseiro deixou-a tre�en:.es, ? povo daquela co T{teJJ agradecimento e dize,
ficient! para serem tão b�m de. S. ,Pedro Apóst�lo, a pro- amarrad� junto à margem, regiao nca Isolado da sed? e

um sincero «Deus lhe po.me»observados quanto de dia. veitará, c0IT,l0 é eVlde�.t.e, a
e ao orocurá-la domingo, bem de Blumenau, .s�frend,J In-

ao Revmo. Pe. ltigàrio Frei
Além disso, o relógio se,rá todos, catól�c0s e b'Cato�lCos, cedo; não a encontrou, re- cômodos e prej UlZOS. Roque e demais sacerdotes, ao
dotado de u� engenhoso dl�- sendo, por ISSO� . S0breG�ld�, parando que a corrente que O verg�nhoso e revoltan- o.b. Prefeito Municipal; e
pOSItIVO luminoso que assi- de rele�ante utlhdad.e públi- a segurava tinha sido eles- te ato, alem de denotar au- demais autoridades à Dire..

.nalará .a hora exata para tô- ca. ASSIm, nad� mais ��tt�- prendida do moirão, não res- sência de,sentimentos:é C�I- ção de .« Voz de Gaspar», a
da a Cidade: Uma

, luz.,v�r. ral que o auxílio de 5�) mil tando dúvida, pois, de que ME, punível co� dOl� a cm-
meus pais, irmãos, parentes'melha acend r-se-a diària- CI'UZelfOS prest�do em boa

a embarcação, durante a CO anos de cadel� (:od. P,:- e a iodos os gasparenses, quemente às 20 horas menos 5 hora pela Prefeitura, o qual, noite fôra solta intencional- nal, art. 261)! Indivíduos tao não medindo sacrificios aeor
minutos, apagando-se pro- entretanto, só será comple- mente por indivíduo ou in- perversos e nocivos, qu.e a-

reram à,s minhas festas prieisamente no momento em tado no segundo semestre divíduos de maus instintos, �entam contra AOS legítimos miciais, levados pelo espírito
, que os pontei�os marcarem 8 de ] 95? O ,custo total el�- Somente quinta-feira, após Interesses de toda uma PQ- de Fé e proiund« retiqiosi-horas (da noite). Estas so- var-se-a possivelmente e: mais exaustiva busca por eru nre- pulação, devem, mesmo ser dade que sempre iem.earode-
arão inteiras, em meias e em dO.,:.,,150 mil cruzei�os.. r gados da Prefeitura, a balsa I segregados

do rodo "s�cial. Conclui na 4a. página
quartos. Por dever de JUStlÇ�". ao foi localizada, já próximo a Oxalá, possa a Prefei.ura •

Já há alguns dias foi con- encer!arroo� esta auspl.clOsa cidade de Itajaí, no lugar identificá-los entregando-os Espelho Políticoeluida a armação interna, n?tí�la deixamos aqui re: «Salseiro», onde providen- à JUil�iça par� receberem o
O Vale do Itajaí contaentre as duas torres,' para gistfado ao rev.mo: padre f�eIII cialmente tinha. sido detida. mereCIdo castIgo. com mais um candidato àreceber o grande mecanismo RoqU3 o nosso SIncero e 1r-

KE representação na 'Assembléia..do relógi�. _N�. próxima, se- r�st;i�o louvor.à sua extraor- H'ERC I' I..JIO DEE .' Legislativa. É o nosso pre-mana tera InICIO a constru- dmana capaCIdade de tra' .

,....

Ar:l.ministradores pois, não zado colega de imprensa,ção dos andaimes em iôrno balho cujos efeitos desper- . . _.

d t' Honorato Tomell'n, dl'r�torh
.

se ImprOVIsam; sao pre e.s 1- _de cada torre permitindo tam o recon e:d1mento 18 .a nados. Nascem jeitos, na ju- do brilhante bi _ semar'\ário
preparar as abertm\lS

.

onde admiração de to a a co etl-
, LUl\'IE', edl'tado em Blt','me-dic_iosa acepção popUlar. lV.serão colocados os seis mos- vidade zasparense.

---�-------- Resta apenas aos gover- nau. O nome do ilustre jor-

ProteJ· a-se "alçamento nados, nos regimes liberais, nalista foi lançado pelo 1?RP.O v saberem discernir para, com -O sr. Trineu Bornhausen,
Há pouco g�stou a Pretei-j volumosos cam.�nhões· de c,arga () seu voto, terem o govêr,. governador do Estado, é o

lura alguns m.dhares de cru- que nela estacwnam. no que mereçam. Ser-ão; as- atual presidente do Di! et6-
zeiros no cunsêrto do calça .. ! Uma rápida parada de um sim, um povo feliz. rio R�gional da UDN, ten-
mento da rna Cel. Aristiliano, I um ou dois minutos poderia Outro não é o caso de do sido éleito fm rec.ente.

que tinha afundado em di- ser lolerada. Não, porérn, o Blumenau,. a laboriosa e convenção daquêle partido.
t1er80S trechos. que fazem certos Trotoristas prÓspera comuna vizinba cujo -Como é' sabido, o �dmi,:"

Ora, sabe-se qllt1 êsse.[l de- deixando seus caminhõeR ?on- eleitorado, no pleito livre de rante Carlos.da Silveira 0ar-
jeitos foram cau.sados pelo pe- go tempo (horas, às vezes) no 1950, por expressiva maioria, neiro declinou, expressa e ina-
80 excessivo de caminhões com coração da ci lade. Quem pre- escolheu o cidadão Hercílio pelavelmente, da indicação
grande carga cuja pre,')são, cisa ou dr:-seja parar com de- Deeke pª,ra seu 10. manda- do seu honrado nome à d(�pu-
quando demorada, sóbre ter- mora tem mn recurso fácil- tário. taçâo federal pelo PSP de
rena menos firme, já-lo ceder, Conclui na 4a• página

. . " As colunas dêste jornal Santa Catarina. No entan-.
donde os desagradáveis buracos 'AdmInIstrar '-a .�OlS�. p_u- seriam peqm nas se preten- to, os ;ornais que publicam
a que vimos nos reÍerindo. CODv.enção do PDe blica é arte das maiS.�lÍlcels, I dessemos referir especifica':' a chapa do mencionado par-
Nessas condições, para pro..,

..

O Partido Democrata CriA- mor�ente n?s febr�rltantes damente o que vem sendo a tido continuam insêrindo o

lega o património público e, t.ão iniciou ontem,em Fpo is., 8 n,gltados d13.S atuaIS, qua�- obra. administrativa do gran", nome do ilustre militar e in
em última análise, o dinhei- a sua ConvençilO regional, a do os 'problemas, extraordI- de preff'it@. Melhor diremos telectual patrício. Quererão,
1'0 do povo gasparense, con- qual CO'Ilta com represen- nàriamente agrav�dos pelo -e com duas palavras-que porventura, demovê-lo da.
vém que o sr. prefeÜo, com a tantes de todos os Diretó- número e complexIdade, de- Cnnclui na 4a. página sua intenc;ão 1 ...
colaboração da Delegacia de rios municipais já instalados safiam a capacidnde de qU8m

Polícia} tome providências no 00 Estado; que o são em quer que se proponha resol-

sentido de ser proíbido o es- gra,nde número.
,�

vê-los.
tacionamento de caminhões- A Convenção cujes traba- Nessas condições, somente Medida de

.

precaução
reboque carregados e de quais- lhos serão encerrados ama- se revelam efiCIentes e aptos No turbulento encontro futeboliõtico de domingp ú,l..;
quer ouiros 'Veículos de gran-!! ,hã, domingo, escolherá os os homens dotados de v�?a- .limo em' Tirnbó, no meio do enorme rebolico da sequios<:de peso, na rua Cei. Al'isti- candidatos ao Sen!ldo e às çã? para � mando, ,;�queJ.es torcida do União, um cauteloso acompanhante da embat
liano, salvo o pequeno trecho Câmaras federal e estadual. CUjas quah?ades. prat�cas de xada visitante joi abordado po} virulento indivíduo do
sem calçamento. Essa medi· Afim de participar do �Inpor- -vi'lão; a!rôJ�, dmarDlsmo e

grupo agitador que o interpelou bruscamente:
da, ademais, virá aliviar 80- ta,üteconclaveseguehoJepara tenacldade',sao U�I1 comple- -Você também é de Gaspar?
bremodo o nosso ü;ânsifo pe- aquela capital o dr. Helio menta d� suas

vlrtl1d.es;mo-, . -Não senhor, eu sou. carioca! ... respondeu, pronta-
la rua principal, seriamente Fontes, presidente do Dire- ral e �ívlca, de honradez e I mente o tímido gasparense.

.

prejudicado pelos pesados e tório local do referido PDC. amor a sua terra. '-.-.--�'------

HÉLIO I,'O�'fES
Gerêncià: CART...08 B. FONTES

Núm. 4,8
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INDU'STRIA GE'RAIVIICA de Svlvi.o João ZimlllermannRua Prefeito Leopoldo Schr�mm sino. -�el. ru , 11 Caixa Postal, 32GASPAR STA.CATARINA
Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos t:'

tijolos curvos para poços '

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, CQMII·�_�������C�U�M�IE�I�R�A�������..�����_�_�._,�,�g���mn�,�����������R�A�P�ID�E�Z�,������.

LACTICOL
Marca de Garantia

Composto' de caseina
para pinturas em geral.
COLA A FRIO PAUA MADEIRAPRODUTOS DE QúALlDADE C01l1PROVADA
Fabricante:
ALBEpTO FRITSCHE

������������������,��l!!lIi�§il>.m-
�

C ASA JULIO SCHRAJ\1I\1 oferece para pronta eritrega a p�eços ao .aIcan,ce d� �Odos:\
.
...

..

-Fouões Econômicos-Lustres, dioersos hpos-Batenas «Delco»-:B�c�cletas
J

,F�rragens em geral,-L�qlUdij�9a�ores-Desno!ade�ras-Espmgardas ;:J

-M' ninas joio rájicas--Filmes «Ansco» e« Gevaerd»-Arltgos plast'

Radws da ajamada marca «Phillipev=Lampeoes «Aladwp-Dcspertador�s . aqd t gv -

lr -aniidas pr;r 15 anos=Cristais+Pi- tco
-Malerial saniiàrio+Enceradeiras «Macsiar», garantidas por 2 anos·-J'vlaqnmas ecos ura � ujore P, çaronuaas pc ex__II' Visite sem compromisso a CASA JUtIO BCH_B.A1/IM e nela faça a �a compra que será bem�endido._ iiiiiiI;;;;,'!

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiBiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii___ aazi'ji!!'_

,Registro ,Civil
Fàço saber que pretendem

casar-se:

Mechilde Lenzi
.

e Renata
Bornhausen, solteiros, natu-

: rai� dêste Estado e residen
tes à estrada de Brusqlle'lÊle, lavrador, filho de Fmí
lio e d. Linda Lenzi. Ela,
doméstica, filha de Dorval e
d. Maria Bornhausen (edital
n. 1664)

_

-Raimundo Koser e 10-
landa de Oliveira, solteiros,
naturais dêste Estado e re
sidentes em Belchior. Êle,
motorista, filho de .Jacó e d.
Evelina J(oser.' Ela, domés
tica, filha de Ernesto Jacó
de Oliveira e d. Alice de
Oliveira (edital n': 1665).

-'Milton Teodoro Fagundes e Maria de Lourdes da
Cruz Machado, solteiros e
.naturais dêste Estado. Ele,
mecânico. residente em Ita-
jaí, filho de Teodoro Mar-

BLUMENAU _ STA. CATARINA
, celino Fagundes' e d. Eme-
'rentina Maria da Rocha. Rua 15 de Novembro 900 - Caixa Postal 73 - Fone, 1124Ela,

'

doméstica, residente em
Figueira Gaspar, filha de

Par') a esta'cao l'nvernal,João da Cruz Machado ed.:::.t
,Inês Weber (edital n. 1666)

- Nelson·Bernardo Mens
chein e Teresa Hames, sol-

o teiras, naturais dêste Estado
e residentes em Belchior. -

que acaba de receber grande sortimento de sweters.Ele, lavrador, filho de Ber
nardo MeRschein e d. Maria
Zimmermann. Ela, domésti
ca, filha de Adão Hames e
d. Maria Will (edital n.1667)

C B
-Francisco da Silva e Ma- 'a �

�u r g,'e r.
ria Navegantes, solteiros, :Q.a-

,

,

'turais dêste. Estado e resi-
dentes à estrada de Brusque. artigos sempre novos,Êle, operário, filho de Fran
colino Francisco da Sil va e

· d. Lucinda Josefa da Con
ceição. FIa, doméstica, filhade" d. Margarida Adriano.(edital n. 1668)
-Lauro Simon e Braulia

Pereira, solteiros, naturaisdêste Estado e residentes à
Margem Esquerda. Êle; pedreiro, filho de Manoel e d.Cecília Simon. Ela, .doméstica, filha de Paulino Pereira e d. Maria Américo(edital 'no 1669) dalena Adriano de Jesus (e-·
.-.João' Inãoio Machado e dital n. 1670)· Teresa Machado, solteiros, Se alguém souber de algumnaturais dêste Estado e' re- impedimento, oponha-o nasidentes à' estrada de Brus- forma da lei.que. Ele,:.operário, filho de Gaspar, em 22-7 -1954d. Rosa Júlia de Jesus. Ela, Edmundo dos Santosdoméstica, filha. de d. Ma- Oficial do�gistro Civil

_NM g; 4 bk '4 & 'Ili!§ê*

(

Caixa postal, 30 End: Tel. <LacticolsR.UA DR. NERE-U RAMOS
GASPAR Sta. Catarina

fi

Banco I11d1istria e ComéIcio de. Santa Catarina B.A.
.

- Matriz: IfAJAí - :1Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
Endereço Teieoráiico: "INCqHCAPITAL AUTORIZADO Cr$ 50.000.000,00FUNDOS DE RESERVA CR $ 46.000.000,00

DEPOSITOS EM 30/4/1954'" CR$ 880.889.533,90
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DOESTADO DE SANTA CATÁRINA, NO RIODE JANEIRO E CURITIBA

Taxa» de Depósitos
Depósitos à vista. . . . . . . . . . . . . . . . . 27éDepósitos LÍ1nitados '

Limite de Cr$ 500.000,00 . . . . . . . . .. 4 %Limite de Cr$ 200.000,00 .... 'j . .. 4,1/2%Depósitos Popularee
Limite de Cr$!iOO.ooO,OO ... ..... 50/0

(�etiradas livres)
Depósitos a prazo fixo

Prazo mínimo de 6 meses 5,1/2 %Prazo mínimo de 12 meses 60/0Depósítos de aviso prévio
Aviso de 60 dias .. . . . . . . . . . . . . . .. 4%Aviso de 90 dias

-. . .. 4,1/2%Aviso de 120 dias. . . . . . . . . . . . . . .. 5%
,- CAPITALIZACÃO SEMESTRAL-Abra uma conta no "INCQ" e pague com cheque

faça suas compras 11:(1.

CASA BUERGER
-

polovers, coletes, capas,' chales e grande variedades

em lãs e casemiras.

Marmoraria - Serviço 4e Túmulos
Figueira -:

- Gaspar
CLAúDINO CARDOSO �

(Administrador do Cemitério Municipal
--x x x

Executa com perfeição,· critério e rapidez todo' e qualquer serviço concernente ao ramo. Preçosdesde 500 cruzeiros.Suaves condições de pagamento.Dê preferência ao que é gsparense 1 Consulte-nos sem compromisso.

por preços vantajosos
Rua 15 de Novembro, 505, bem no coração da

cidade
- BLUM ENAU-

Oficina Técnica "Blume"
de J. J. l\1üLLER

Limpesas, Consêrtos e Reformas Gtlrais ern Máquinas deEscrever, Somar, Calcular e Duplicadores
Rua 15 de Novembro, 1369 - BLUMENAU - FOne, 1542Mplhol'PS informações na redação deste jornal

Farmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)

.Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES PIRESGrande variedade de reméd ios e drogas - Avia Re
-- ceitas com pro ntidão e cuidado -Edifício próprio - Praça G�túlio Vargas - Gaspar

TOSSES I BRONQUITES'

VIBRO [SEOSOTADO
(SILVEIRA)

GRANDE TÔNIOO

Leia êste semanário
Assinatura: Cr$ 50.00

1'ELlfA::; FRA�CEZAS, COLONIAL PAT!;TLI8TA.COLONIAL PORTUGUEZA E rrELHAS PARA

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



V02 bE tiASPAlt
���'1��a�hi�na�����������,������������������a•.....r � qa;-' «ali" la aiA f

: : >

• - '&LU IM'! 7�
�

Num ambiente de grande hostilidade o. União
,

b
- ·

T" 5 1
IIVTENSA GUERRA DE lVERJ;'OS DA TORCiDA

50 repIIIO"U o up· I por a' TIMBOENSE-AGRAVOU-SEAINDAMAIS
;"'" �i '

.,. I .

z1f ANIMOSIDADE REINAmE ENTRE OS

DADOS TÉCNICOS DA PELEJA - OUTRAS lVOTAS __E_S_P_O_R_T_I_S:__T_A_S---:-D_E_G_A_S..,...P_A_R_E_,T._J_M__B.,..c...J_-_-
Amanhã, em Brusque:

Carlos Renaux x

c b intensa expectativa atuando bem, pelo menos no
...,0

tôd a população que se refere a coordenação
de quase � a c a,

d dos o C A de passes entre seus dian-
d duas Cl a v ,

••

�spí foi a Tirr:bó cumprir te.ros. Contudo o União vol

seu compromIsso na tabela tou a marcar, valendo-se das
o

d L B F S 1 •

de falhas do trio final visi tan-
oficial a . . . amam

teroão os gasparenses que te, onde Itinho parecia indi-

��a desagradável recepção ferente a sorte do sau qua

lhes fôra reservada pela dro, tal a displiscência com

'rande maioria da assistên- que atuava. Enquanto isto

�il.í presente. ao carnJ,J.o d,a o goleiro timboense defendia

s. D. R. União. d� TIm.bo, de qualquer maneira as bo-

"em represália a atitudes IS�- las que eram endereçadas ao

ladas, se bem que cond.ena- seu arco, inclusive um tiro

veis, de certos desportI:'lt�s de Walmor à queima roupa,

O'asparenses, quando da vi- que o expedito guardião de

�ita dos timboenses a esta fende a de cara. Seguiu-ao
cidade. outro ataque dos «índios» q�e
As «gentilezas» da torcida arrernes.aram com o arquei

alvi-rubra ultrapassaram, po- ro fora, do seu posto. tendo,

rérn, à previsão imaginada porém, a pelota sido a �ar

pelos dír��entes da agre- rada por um dos zagueiros
miação alvi-verde, que esti- sôbre a linha fatal. O juiz
veram na iminência de 01'- prontamente consignou a fal

denarem o retorno dos seus ta máxima, que muito Lem

atletas antes mesmo do iní- cobrada por Antoninho foi

cio da prélio, caso não fos- transformada no primeiro e

sem serenados os ânimos da... único tento do Tupi. Exer

qusla onda de agitadores. ciam os visitantes forte pres-

Diziam os exaltados que são sobre a meta timboense,
as suas atenções estavam quando surgiu, inopinada
concentradas sôbre apenas mente, o 4°. tento dos 10-

dois ou três indesejáveis, mas cais, fruto de um ataque
o fato é que- nenhum dos despretencioso em que Vieen
visitantes escapou às ofensas te titubeou e Itinho permi
e provocações de um grande tiu que o avante Chico al

número de indivíduos que cançasse a pelota no risco

não regatearam impropérios da pequena área e Juzibsse,
para dar vasão ao ódio in- abrindo um en��,;ne _ .Io:mb?
contido contra os desportis- na rede, que nao rcsisttu a

tas de Gaspar, sem 'exceção velhice ... Ainda assim, não

alguma, Após a dispersão da esmoreceram os rapazes do
onda de revoltados, que por Tupí, que continuaram lu
vezes tentou agredir um dos tando por uma melhur sorte,
visados da turma visitante, mas "esta lhes foi madrasta,
o árbitro Wilson Silva tri- pois coube ao União ampliar
1011 o apito chamando para o marcador para 5 a 1, nu

campo as duas equipes. ma de suas cargas isoladas;
.

Apupados pela torcida 10- Coti, acossado por dois 8,

cal, os rapazes do Tupi f'_- dversários, procurou desviar
dentraram a cancha domi- a pelota à porta do gol e

nades de um nervosismo con- acabou aninhando o couro

tagiante que muito contri- no fundo de suas próprias
buiu para facilitar a tarefa redes, ao faltarem apena.3 3,
dos donos da casa na con- minutos para o término da

secução do triunfo. ..J á aos pelêja. .

10 minutos de luta, depois S,.freu assirr o Tupí um

de 'dua3 interrupções para duro e imerecido revés, cuja
evacuação dos assistentes qíle contagem não espelha com

teimavam em se
.

postJ,rem fidelidade o que foi o d�sen
atraz do gol de ltinho, pro- rolar das ações durante os

curando pertrrbarem as 8ções 90 minutos da �orfia, já q�
dêst , os unionenses abriram JS gasparenses ameaçaram
a 'contagem p'ur intermédio 3eguidamente o reduto final
de Sansf)n, que desviou de. 'os. seus adversár!os, tendo

cabeça um centro da direita. sempre desfeitos or:� seuS ar·

Aos 35 minutos Mengarda L'cmates pelas ocasionai$ !n·
, aumentou para 2 a 0, sem tervenções do inexperiente
que o guardião tllpiens� fi- arqueiro Lauro, que, em lu
zesse qualquer tentativa para gar· da classe e recursos té
desviar a trajetória. da bola. cnicos que lhe faltam, usou,
Nesse primeiro tempo os com vantagem, de ardor e

«índios» exibiram um futebol entusiasmo para desempe
vistoso e mesmo eficiente, nhar com sucesso a dificil
porém não conseguiram va:- tarefa,que lhe foi confiada.
sar a cidadela de Lauro, gra- Como verdadeiro contras
ças ao oportuniomo e aI rojo te do seu oponente, o Tupi'
do «keeper» alvi-rubro. teve em Itinho um goleiro
Reiniciada a segunda fase, apático e desinteressado, que

os gasparenses prosseguiram .t_Jouco ou nada fez para evi- ,

,
'�.

24-7-19�4
:�Q

tar a queda do seu arco por
cinco vezes. Se bem que a

zaga tivesse falhado por inu-.
meras vezes, Itinho, com a

agilidade que tem demons
trado em outras ocasiões,
poderia ter evitado pelo me

nos três das bolas que fo
ram ás suas redes. Bétinho
e Vicente completaram os

pontos vulneráveis da de
fensi va tupiense, por onde os

timboenses encon traram o

caminho da comoda vitória.
Os demais integrantes da e

quipe «índia», salvo Sabão
e Aloisio que não passa ram
de esforçados, atuaram com

destaque, notadamente Co ti,
Pevi e Walmor que cum

priram soberba performance.
Também na preliminar os

aspirantes do Tupí foram d,

batidos pelo escore de 4 à 1"
mau grado a falta de pre
paro físico e a, ausência de

alguns dos integrantes da

equipe secundária, que atuou
desfaldada de três dos seus

titulares.
A. renda do encontro so

mou a apreciável quantia de
Cr$ 6.035,00.
A arbitragem do sr,Wilson

Silva merece elogios no to

cante à sua conduta enérgi
ca no gramado. Quanto à

parte técnica, S. S'. praticou
alguns erros, dos quais des
tacamos a tolerância de um
clamoroso <off-side» no lan
ce que antecedeu o 4°. gol
do' União,

O prélio em si agradou ao

numeroso público que o pre
senciou. A nota dissonante
de domingo último em Tim
bó foi, sem dúvida, o tur

bilhão criado por elementos

irresponsáveis que se tornam
« válientes- no meio da massa

para espezinhar tôda, uma
representação visitante, sem
medirem as consequenei}ls de
tão condenável atitude.

.

Graças à intervenção de
cidida do sr. Delegado :Re

gional de Polícia daquelti.
cidade, os arrojos de violên- .

cia foram contidos e não ti

Vemes vítimas a lamentar.

Tempestade em copo d'agua ...
Esqueçamo�, pois, o inciden
te e preparemo-nos para re

ceber aqui os timboensescom
a hospitalidade de povo ci

vilizado, para que êlês reco
nheçam o quanto estiveram
errados. :
A finalidade dI) eSJ,lorte é

bem outra que não a desor

dem, a violência ou a fa.lta
_

de cavalheirismo, ::

CACIQUE �

TupíEstá ma.rcado para ama": [rem caro a derrota. ;- ';'1.}nhã, no campo do tricolor Também a preliminar en
brusquense, o' encontro en- tre os aspirantss dOB .m�3Ino8
tre as equipes de aspirantes clubes' aparece como nrélío
e titulares do campeão es- de, grande- importância; poi ..tadual e do C. A. Tupí, o vencedor da, mesma terã
desta cidade, pelo, campeo- transposto um des -ma iores
nato da Liga Blumenauense obstáculosparaaconqui6tado
de Futebol. campeonato desta categoria.
Trata-se do mais sério -Completando a rodada,

compromisso que os «Indios» de extra-proíissionaís.. tere
têm pela frente na disputa mos, amanhã, em Blumonau,
do .atual certame. Emhóra a pelêja entre Olímpoo x
li ,vitória do Carlos Rena�x Guaraní, cujo confronto es

seja tida como certa, os gas- tá sendo' aguardado com

parenses estão possuidos da muito interêsse pelos despor
firme disposição' dé ' vende-:- tÚtas da v�zlnha cidad�.

Re'sultados da 2a. rodada
,.

do Caín.
peonato da )�L." ·B. B,�"

Em Timbó: União 5 x Tupi 1
.' União 4 x· Tupi 1, (aspirantes)

Em Blumenau: Palmeiras 1 x .Guarant 1
Palmeiras 4\X' Guaraní 3 (aspirantes)

Em Brusque: C. Renaux 6 x Vasto Verde O
C. Renaux 9 x Vasto Verde O (asp.)

, .

Prefeitura Municipal de Gaspar
·E o I T A L

IMPOSTO PREDIAL - 2°. semestre
IMPOSTO. DE LICE�ÇA - Gado abatido - 2°. trimestre

De ordem do sr, Prefeito, torno público que, no mcs
de julho andante, 'arrecada-ee, na Tesouraria- desta Preiei
tura, os impostos acima meneiotuulos, corresporulenics ao

corrente exercício. "" .

Os coniribuinies que' não saiisiizerem seus pagamentos
dentro do mês acima, .potleriio ainda jazê-lo nos ·mt:$,es d:
agosio e' setembro, 'acrescidoe da multa de môra. de ,10 e

20%, respedioomenle, sóbre 'o líquido.
v

,

Terminados os prazos em referência, serõo i eur.iidas
certidões de 4Jvida pura a devida. cobrança e�e�utiv.{L.

Prefeitura Municipal de Gaspar, em. 1°,de julho ded195/t
Jose Alberici -,� Tesoureiro

Vende-se um terreno com a área aproximada' 'de
=====1.100.000 m2 (4,5 lotes), sito no' lugar

Fundo Pocinho, fazendo limite CO'q). o murrieípió-' da 1-

tajaí (Ilhota), próprio 'para arrozeira, já estando pre
parado 'para o plantio .de mil .(1..000) sacos: Águà' su-

ficiente .para grande plantação. : .__ '..
\l'� u,

Tratar com o proprietário, 'sr. Artúr SchmiH; no' local.

Rádios das afamadas' marcas� "SÊMP" e ..

"TELEF'UNKEN"?' \ ""I

Bicicletas da Conceituada Marca "Goericke" (alemã)
Preços desde Cr$ 2.300;00 \,

Rua_';CeI. Aristiliano Ramos - EdifíciQ Alfredo,
GASPAR STA. CATl\.RIN�\:

1111111111'1IIIIIIIIIIIIIillllllli 111111 IIII1mlllllllllllllllU 1111111111111111�'lÚ.l i i II � 1111 W (um�I ...
,:.:;:

VANZUIT _t\ f� �'
GA;:)f!A1i,� ::l

MARIO
Rua Cel. Aristiliano Ramos

x-

FERRAGENS E CEREAIS ',Í'
_

de Atacado e�) Varejo
')

-x-

ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR
DA APRECIADA AGUARDENTE

"5 CANAS"

LOUÇAS
Secção

AUX. TRAT. SIFIUS

IMPlJfifZAS DO Sf.NGUE?
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..v oz D}1: G A-S P A R 1 Correspondência=�==;�=====-==;====;'==:==='-'C==:=� Do farmacêulic? sr, Anf�ANU II - Sábado, 24 de julho de 1954 -- N°. 48 lóguio lVun:es ,p_ll'eS, I!r�SL-denie do Direiôrio Municipal! i de Gaspar, do Partido Tra-PELA 00CIrrDADE balhisia Brasileiro, recebeu o• "=�==
. D liL .

===== diretor dêsie jornal, bacharel- - _- -

Helio B. Fontes, na quaii-ANIVERSÁRIOS mann, abastado industrial dade de presidente do Parti--

nesta cidade. do Democrata Cristão em
Fez anos dia 22 o sr Vi- Dia 30 - O sr. Isidoro Gaspar, atencioso convite po:

dal Pamplona, ativo e pro- Corrêa, antigo e correto ra a Començão que o PTBficiente funcionário da Casá f
.

á' d Prefeitura h- ,

'l't'
uncion rIO a n realizará. aman a, apos a u L-

.Júlio Schramm.
Municipal. ma missa, no Cine União, comFazem anos: VOZ DE GA;;;PAR cum- o fim de escolher os seu� c.an-- primenta os aniversariantes. didatos à Câmara MunicipalAmanhã - O sr. Aleixo'

local. O cenviie é extensivo aPereira. BODAS DE PRATA
lodos os membros do PDC.Dia 26 -Aexma sra. Irm- No dia de hoje vê pas- Agradecendo a gentileza, a�i. gard S. dos Santos, dig- sar o 25° ani versário de seu estará a representação conutna consorte do sr. José E. feliz consórcio o distinto ca- dada.dos Santos, funcionário do sal sr. João Amâncio Rebe-: -O ilustre almirante CarInstituto do Pinho; \10 e d. Ana Dias Rebelo, los da Silveira Carneiro, co-

- O' sr. Pedro de S(Ju- residente à Margem Esquerda mandante do 5°. Disiriio 1'va-za, hábil sapateiro. Aos muitos parabéns que val e diretor do Curso de Ex-Dia 28 - O nosso prezado ambos receberão, juntamos, pansão Cultural, em Flori-
O P

.

d D
amigo sr. Silvio Zimmer- cordialmente, os nOSR08. '\anópolis, emnou-nos amãsiêl arti O emo-

telegrama de agradeciwento crat» Cristão, d(JS Parpor motivo das justas reje- tidos Políticos, é o que maisrências que lhe fizemos a pro-
propugna pela moral crist.ã epósilo da sua estupenda e pa- pela intransigente Doutrina -5a.-feira,às 8hrs.:- Pro.

1". novena, 3 de. agôsto: Anesia Spengler e Celso Fran- trioiica iniciativa visando der Social da Igreja ditada pelos grama d�lplo; .

cisco Spengler, Edeltrudes Spengler e Heriberlo Schramm, a Sauia Catarina a sua En-
Soberanos Pontífices Pochui ! lvIevwgt�!ll

Marlene Maria Zimtnermann e Aqenor Zimmermann. ciclopédia.
GASPARENSES! ALIS- MALDIÇAO DAS S�LVA�

2". novena, 4 de agôsto: Maria Amalia Schramm e

TAl-VOS NO P .. D C. ! O autêntico drama da ba.
Xavier Schmiiz, Ida Maria Schramm e Salésio José da Sil-

I
• talha pela vida no coração

va, Maria Cristina Soares e. Voldemar Pereira.' Hercílio Deeke Gentileza de FreI das selvas, do Sião! e

3". novena, 5' de açõsio: Silvio Schmiii e Jucira Oe'}
(Conclusão) J 1 Johnns Mac Brown em

Schmili, AdoUo Isensee e Braulia Carvalho, Cirio do.'
uvepa

IdDTAr,DO como BRAVO�
Sanlos e as Professôras do Grupo Escolar «Professor Ho- o sel� �rabal�o em prol da Com amável dedicatória Áventuras, ações, tiros!
nório Miranda»,

I coletividade e de tal vulto ofertou-nos a cada um, di-
._._._,

FESTEIROS:- Srta. Monica Schmitl e sr Vitório que assombra a todos que retor e gerente dêste jornal, C· S
MUller, sra. Ana' Eberhardl e sr. Rodolfo Pamplona, sria. visitam e percorrem Blu.IDP-

o seu retrato de ordenação �lne ãoSelma Zimmermann e sr. Pedro Benigno dos Santos. nau. Só no tocante ao e�- sacerdotal o nosso estimado Hoje, às '8 hs.belezamenta e desenvolvi-
e piedoso conterrâneo revmo. Mais um ótimo filme dementa urbanos, Hercílio De- frei Juvenal Sansão O.F.M. John -Gariield; o grande atareke fez e continua fazendo Agradecendo, desvaneci- já falecido:algo de notável, que propor- dos, o cativante gesto; re- A ILHA SINISTRAcionará novos e grandes dias novamos-lhe vot8s respeito- com Rosemary Laneà, sua cidade.
sos de longo e fecundo ma- Não se esqueçam: SendoGregos e troianos reco- gistério, para a maior glória um filme de John Garfield enhecem e proclamam o ex- de Deus. sempre um filme que agradatraordinário surto de pro- Cens.: Até 14 anosgresso que experimenta a Co_-

EMPRL�GO No progr.: Jornal Warnermuna sob a chefia dêsse ci- r4 .
.

d" .
- - Próximo sábado;

P t· Leia êste semanário dadão de méritos 111 iscuti-
O. H.ospltal.Sao Lucas, de

O TIGR'E DE BElNG.ALA

ro eja-se.·.. (Conel.)
DAS �

o de encostar o veiculo numa Assinatura: Cr� 50,00 veis e raros, que por ISSO Curitiba, precisa de D
.

.._

Barioti IV/c Lane e June 1 ravis
mesmo, dia a dia cresce no MOÇAS, de boa apareneia,

das ires ruas perpendiculares
consenso unânime dos seus alfabetizadas ou não, para

à c« Aristiliano (17 de ,Feve- Frei Efrém O.F.M . ' .

mumcipes. serviços de enfermagem.
reiro, S.- Paalo,ou S.Pedro).E A h t idade VI'n O bl -

c a-se nes a CI ,'- povo umenauense, nao Oferece hospedagem, roupa.
claro que os casos de carga ê des- do de Blumenau, o revmo. padere dúvida, soube esco- lavada e o ordenado mensal
carga têm .de ser j,essalvados. pe. frei. Ef.rém Mrose�, que, lher o. seu prefeito, q';le se de Cr$ 650,00.
Fora daí, a prozbição se 'qula local SUDstltU f d d f I

na paro ,
-

ez Igno a sua .con lança Melhores informações nn

impõe, e os srs. prefeito e irá o padre Paulo da. Cruz,_ e 'já é credor da sua estima I redação dêste jornal.
delegado, zelando pelo inte- recentemente transfendo pa- e gratidão. Iresse público, devem efetivá- ra Joaçaba. Hercílio Deeke aniversa- ==�=========la com urgência. -

Ao virtuoso e ilustrado riou-se dia 15 último. Nós,D· d -
frei Efré.m, que é n�sso. �o- que sinceramente o admira-.

espe e-se (C�nclusao) lega de Imprensa, pOIS dIrIge mos, lamentando o involunr�z�do meus cont.erraneos. Ao o ,«Luzeiro Mariano», dese- tário atrazo, estamos ainda,de�xar nossa cLdade, elevo jamos feliz, e prolongada num eco das jus�as home.mu�ha
.

alma ao cé� numa permanência em Gaspar. nagens que lhe foram tribu-prece, l�plorando sobre lodos
tad'as, estampando esta no-

as bençaos e graças de Deus. A produção é feita para ta para levar-lhe os nossosPadre Frei Juvenal B.Sansão»
I o homem e n�o o homem p�rabens, mui c.ordiais e a-

, Gaspar, '21-7-1954 para a produçao. (P.D.C.) mlgos.

Jubileu de Prata de
O. Daniel

D't v e r s
õ

s,

Mogk
(Bons filmes e boa prOjen''íUo)
Amanhã às 3,30 e 8 hwendeü Corey, Mac D'nald Carey e Ellen Dretv

�

A VINGA.NÇA DE en�

, .,,' JESSE JAl\trE�'I'écnicolor da PararnOUntque retrata alguns episódl'..J •

t d . 0,ua movimen a a eXJstêncidos irmãos James qUe pu�seram em polvorosa os E,tados Unidos rio século pa::.

rl ,sano:

Acomp.: Nacional e Aluali.dades Francesas

CineNo próximo dia 29 de;se
tembro, D. Daniel Hostin, o
eminente bispo de Lajes e
nosso ilustre conterrâneo,
completará o seu 25°. aniver
sário de sagração episcopal.

O reVIDO. padre Roquees
tá promovendo, em nome da
paróquia, um movimento
para a aquisição de um mi
mo que será ofertado a D .

Daniel por ocasião da gran
de data. Querr quiser con
tribuir poderá assinar o Li
vro de Ouro que será bre
vemente apresentado aoS ca

tólicos gasparenses .

Outrossim, uma caravana
deverá dirigir-se à cidade
serrana para participar das
especiais homenagens que se-
rão prestadas a D. Daniel.

-3a.-feira, às 8. hs.:
Van Johnson, Dorolhy M�Guire e Rulli Roman em

O CONVITE
(Metro Goldwyn Mayer)A história artebatadora d�

uma jovem condenada pelndestino.
O filme feminino do ano!

Festa do Sr. Bom Jesus,

6 de Agôsto de 1954 - Nesta cidade

Pedro
Eleitor gasparense!

\Para depuíado estadual, vota no teu conterrâneo WALDEMAR BEDUSÇHI (Marzfnbo), e terás 1nele um arrrigo e esforçado defensor dos teus in
. t.eresses na Câmara estadual.

fi) 001---
Para deputado federal ninguém melhor queHERCILIO DEEKE, o dinâmico prefeito de Blu-

I rnenàu, que, na Câmara Federal, continuará a'llutar pelo progresso da sua terra o Vale do ltajaí.

Nàe deixe para afllll�)hà o

que pode faz e r hoje. sua
Ga ra nta o futuro de

Iam ilia com uma apólice de
Segur'o de Vida

- da-

"A Equitativa"dos EstarloH Unidos rio BraSil
Sociedade muiua de Sf>gurosDr.Clãudio 'figeni:e�e�;:a'praça:Bedusc111 Carlos B.· Fontes

-

�ua Cd. firídfíLíano �aIltOO
(Edíficio Joanirn)------,---"�

B A R "U N I Ã O"
O melhor da cidade_

;

Cirurgião-Dentista
Trabalho Esmerado e Garan

lido
Preços Módicos

Consultório:
Rua CeI. Aristiliano Ram0s

Leia êste semanário
Assimdura: Cr$ 50,00

,

, P��N����EN��GAS :p r e f i r a m a·

Transportadora 'lVolfram L�d�.MA'I1Ü': Blumenau-Alameda Duque de Caxias, 166, Fone 1379. - FILI�IS: Cun�lba- Rua Joao, Negrao" 1683; FoneEm São Paulo: Rua.Carlos de Campo�, 272; Fone 96655- No RIO de JaneIro: Avemda_ Preso Vargas, 3440;, Fone 431399.AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-�2° anaar
SERVIMOS BE1Vl PARA SERVIR SEMPRE

2423
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