
par
ontem. A matéria, porém,a-:---=-------------------
nosso ver, diante da confu- Tentaram matar /0 jornulista O sr Cleofas
são e da escassez dos dados

•

e da.' opiniões contraditórias, Carlos Lacerda Mas foi morto um

uode ser fácil e satisfatõ- major do Exército
r !1gora o

síamente solucionadamedian- Quinta-feira, pela maIru- mais, estava inteiramente a- Cleofas,
te um critério-o da funda- gada, foi o jornalista Carlos lheio ao plano homicida dos tro da

ção do distrito (de Gaspar). Lacérda vítima de novo e sicários, que visavam por Vargas.
Ora, êste surgiu de uma lei' grave atentado. Tinha êle certo exclusivamente à pes- Esse homem revelou, no

imperial datada de 10' de peado do automóvel de seu soa de Lacerda. caso da sucessão governa-

agôsto de 1861. Aí está: Não amigo major Rubens Vaz e De outro lado, infere-se mental de' Pernambuco, o

há dúvida de que Gaspar se �irigia ao seu apartamen- que o combativo e intrépi- quanto é capaz para satis

não teve planejamento para
to sito em Copacabana, quan- do diretor da Tribuna de fazer a sua vaidade e· am

ser colonizado, ao contrário, do indivíduos en-boseedos Imprensa, por cujas colunas bição desmedidas.
-

surgiu ao acaso, sem ter si- dispararam-lhe diversos tiros. vem profligando impetuosa- Para nós, aliás, a condu

do fundada propriamente. C? jornalista e um de seus mente a decadência de costu- ta iníqua de Cleofas não che

Face a tais oircunstãncias, f�lhos menores, que na oca- mes públicos e privados.des- ga a surpreender-nos. Pois,

parece-nos lózico e razoável sião o acompanhava, abriga- graçadamente reinante no se e vimos, 'ao primeiro ace

que se deva considerar ofi- ram-se como puderam, ten- Pai, sem poupar mesmo o no de Getúlio, abalar-se lá

cialmente surgida Gaspar no dq por verdadeiro milagre filho do presidente da Repú- da sua terra longínqua para

dia em que; por lei, ela (ou escapado com vida. Apenas blica,-e'Stá correndo perigo colaborar - como colaborou

êle, o distrito) passou a exis- uma bala atingiu Carlos La- de vida .. Quem acompanha durante mais de três anOf?-·

tiro Assim entendemos e as- cerda no pé, pro.luzíndo-lhe a lula ingente e desassom- com um govêrno ao qual, por
sim é necessário para uma ferimento leve. brada de Carlos Lacerda a- dever de fidelidade partida

soluç�o que não mais pode
_ En�retanto, mais i�feUz foi

....

tra.�és da _sua pena b:�lhan. ria, tinha de opor-se -. não

demorar: dar a nossa terra o major Vaz, que, Junto ao tíssíma, nao pode, aliás, es- pode causar-nos espêcie.a sua

o seu dia natal automóvel; eaíu vsrado pelos tranhar o furor assassino que ati"tuclé de hoje íaltando aos

Seja ele, pois, o dia 10 de projetis, morrendo instanta- a sua pena brilhan.Issima pos seus compromissos e atrai

agôsto de 1861, e o poder neamente.
.

sa provocar entre os que são çoando um homem dos mais

público municipal assim o
'

Todo o povo da capital alvo dela para a condenação dignos para t-ntar galgar o

declilr�, resolvendo' cabal e da Hej ública está revoltado dos seus' atos criminosos." Palácio do Campo das Prin

definitivsmentea a importan- ante mais êsse bárbaro aten- O major Vaz, vítima ino- cesas;' no . Recit�; ,já, lhe re

te questão. tado em que perdeu a vida cente dos covardes scelera- cusado pelos sens eonterrâ

À ilustre Câmara de Ve- um digno oficial superior do dos, contava apenas 32 anos neos no pleito' de 1950. :

readores permitimo-nos en- Exército, espôso e chefe de de idade e deixa na orfan- A verve inesgotável do ca-

caminhar esta sugestão, que, .lamília exemplar e que, ade- i dade quatro filhlnhos. rioca já deu nome, ao' caso:

acolhida, possibilitará ao I'\-1u
A

É cleojcdeza. M.as a 'UDN

nicípio festejar em 1955. a lndia contra Portugal Ido Distrito Federal não acha

10 de agôsto, o seu 95°. ani- Vê a nação lusa sêriamen mará medidas drásticas para
graça. A�ém de te: cen3ur�-

versário e em 1961, no mes- te. ameaçadas .as .suas colô- preservar a sua soberania, e
do o traIdor:. deseja expul

mo dia (um ano depois de Dias asiáticas encravadas na esta responde em termos não sá�lo do partido do. Briga-
Brusque);» seu CENTFNÂ- Índia. " menos ameacadores. d:IfO. Te� _encontr�do, po-

RIO! 'Algumas localidades já fo- Sem djscutir o mérito da rem, oposiçao, velau.a o�.u-

Congresso Eucarí3tico Internacional ram invadidas e dominadas, questão, o Brasil, que é filho berta, ?e .algun� dlfeLoflo�
enquanto outras estão cor- de Portugal, n;10 pode deixar est�duals, mc�uslve, �o:quee

Realizou-se no EstádioMu- pital da República estãu des- rendo o mesmo risco. O go- d lidari b sabido, o catarinense, mteres-
u _ e so 1 anzar-se com a ra- .

nicipal do Maracanã. do Rio de já providenciando lugar vêrno hindu alega que se
-

I 'J sados em cobrir a cleofadeza.
'-' va naçao USl;ana nos seus

. h d
de Janeiro, solene missa cam- adequado e toman lo outras trata: de fôrças voluntária-s, anseios e na sua luta para Ag!'a�demos amare :l. os

paI, oficiudn. pelo cardeal D. providência� pará facilitar a
mas a verdade é que tais manter a integridade de suas aconteClmdentos. Venc1erá a

Jaime ·Ca"rllaI·a, como ]·.nl'cl·o realizaçãu do portentoso es- I t'·
-'

fI d IA
. - ,. corrente os que pe o cas-

, vo un ano:> saú msu a os por co amas, que sao a prüpna. " __

'

do Ano Eucarl'stI'CO, deJ'ltro petácu]o de fé católica, que AI
", -'1 1 tlgo a corrupçao proc'lram

aque e_, que que: repelIr os patria dI atada pe a conquis-'
, c

"t-
do qual todo o País se pre- tornará o Brasil alvo da portugueses da India. As re- ta de terras distantes, atra-

manter fl:eesa a chama Ui 1-

P·arará para o 36°, Con._O'r; S'30 atenção
_

de todo o mundo 1 d
- , , ma do ldeal preO'ado por

� ações entre os O1S palses. ves de «mares nunca dantes T:1'

\.

d G'
. �

1945?
Eucarístico Internacional,que civilizad_'1. .

1
ndu"'r o ornes em

es..tão mmt<? tensas: Portuga navegados», na maior epo",
<>,

• � r nN'
terá lugt'lf em julho de 1955, Aniversário de adverte a India de que to- péia que registrh a,. História. Ou, am�a des la vetz,

a J
_ .

começando a 17 e term�nan- ----

' mostrara que a e erna V�gL-

do oito dias após. I Brusque lância são meras paIanas,

O Congresso será um acon- Brusque, a bonita e sim- ,Também precisam afastar-se já de todo desacreditadas?".

tecimentJo de excepcional im- pática cidade vizinha, come- De acôrdo com o art. 15 da data em que fôr feito o S
portância no so no cr-mpo morou, dia 4 de 2gÔStO, o seu da" InstlU)ões federais para seu registo perante a Justiça A Piada da emana

religioso, como também no 94°. aniversário de fundação. o registro dos candidatos, do Eleitoral até o dia seguinte l\lal entendido ...

sentido sóc!o-econômic.o, dês Diversas fe ti'iTidad�s assi Tribunal Regional Eleitoral, ao pleito. Dois amigos sentaram-se

que deverá atrair, segundo na13ram a grande data, pro- os ocupantes dos cargos de à mesa de certo Café da ci-
,

os razoáveis, massa hu- movidas pela benemérita Soe. diretores e sub-diretores de dade e um deles pediu:
mana supArior a um milhão (ios Amjgos de Brusque. repartição, coletoI" s esta.- O preço. do açúcar - Sirva-nos dois cafJs .

. (1.000,000) de almas, entre Nesta rápida nota deixamos duais e federuis,fiscais e au- Provada a bebida, qu!. por

brasileiros e estrangeiros. eonsign8das as nossas sin- xiliares de fi�calização da Fa- Foi, finfl.lmente, fixado pe- sina! estava friá, um deles

Estarão presentes nada cera;:;; congratulações ao povo zenda e p/REFEITOS MO-:- la ÇOFAP, para todo o P3.Ís, falda:
menos de nove cardiais e al- brusquem,e e, particularmen- NICIPAIS', que' se candida- a seguinte tàbela de preços

- Que caJé horrível! c o

gumas dezenas de bispos. te, ao digno prefeito Mário tarem a cargos eletivos, de- para o açúcar (em quilo):

I'
out,�o acrescentou:

_ .

Presidirá a soleniàade o Le- Olinger, da terra laboriosa vem afastar-se do exerc1cio Cr$ 7,80 (refinado); Cr$ - Quem sabe o homem. en

gado Papal. e quasi cent-enár:a de Fran- das suas f�nç�ões, sem pe�- 6,70 (cristal .empacotado); e
I t_endell mal e nos servÍtt cá ...

As altas autoridades da ca- eisco de Araujo Brusque. ceber venCImentos, a partIr Cr$ 5,80 (CrIstal a granel). J tezes? ..

E' pr
fund

CI o d t mnin
ão d

r, sem mar da

Direção:
---

Ano II
��

HELIO I"O:-n'ES Gerência : CARLOS B. FONTES

G��_(�_�ta Catarina) -, Sábado, 7 de Agôsto de 1954 Núm. 50
!§mf!Piilf!W!fV"�$S5

= i 'J!Fi"W""'R!i:i"MG'!.wwrn.t%'.\§;w?'lf'��1t'�;P,I@'Rh4i4" !3§@q!�;w;a ;;g;�......
'

a
Indiferentismo que não se justífio» - Nossa terra

deve' ter o seu dia - A criação do distrito de Gaspar
o ano passado, em duas

�dições d�s�e jornal, aborda
mos maten2t relevante para

a nossa terra, qual fosse a

. de esclarecer, para poder fi
. xá-la, a data da fundação
de Gaspar. Valemo-nos; a

princípio, r:a falta de ele

mentos mais concretos e po

sitivos, das
_
informações de

um ancião de 84 anos. do

tado de boa memória-o sr.

'Anselmo Sansão,' que aíir-

mava ter visto, há cêrcs de

75 anos, o local onde hoje
'se ergue esta cidade com a

penas três casas, pràticamen-
te inexistente, portanto. A
conteceu, todavia, que ou

tros antigos moradores CGn

testaram os informes de

Sansão, alegando que Gaspar
existiria há 90 anos, no mí

nimol O sr.
_
Henrique Zim�

mel'mann" nosso . ilustrado
conterrâneo, também inte
ressado na questão, escreveu
para o nosso jornal um óti
mo trabalhoint ti.udo-Quan
do foi fundado Guspar-.que
trouxe alguns elementos elu
cidativos quanto à origem
desta cidade. Mas, o certo

é qlle a discussão foi suspen
Sã sem que se pudesse ter

Õomprovado a data precisa
da fundação desta nossa

Gaspar. .'

Agora, decorrido quasi um
ano de silêncio e aparenteindi
íerença, voltamos ao assunto.

Devemos confessar que não
sabemos mais h6.e do que

Tôda a Nação conhece

getulista sr. João
da UDN, ex-minis
agricultura do sr.
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Aos prezados o Partido Democrata Cristão, D
assinantes PARTIDOS POLITICO� É O QUE MAIS PROPUG��

Avisamos aos nossos amá- PELA MORAL CRISTA E INTRANSIGENTE DOU
veis assinardes que es-tamos TRINA SOCIAL J?A IGREJA DITADA PELOS So:
cobrando as assinaturas de BERANOS PONTIFICES.
VOZ DE GASPAR rejereuies GASPARENS�S! ALISTAI-VOS NO P. D. C.!
ao 2°. período anual da sua

circulação, por ter findado o

prtmetro,
Solicitamos, por isso, dos

nossos bondosos 'amigos a fi
neza de procararem a Reda
ção, à rua Aristiliano Ramos,

����������������������'" Edifício Joanún (sobrado), ou
remeterem a importância, por
cheque bancário ou vale postal,
para a caixa postal nr

". 9,
nesta cidade, agradecendo sui

ceramenle a iodos,
Uuirossim, informamos que,

apesar do enorme aumento do
custo do' papel (qüasi 100%
em um ano), o preço da assi
natura continua inalterado:
Cr$ 50.,00 (por ano). €

Registro Civil
Faço saber que pretendem

casar-se:

Pedro Plácido Schmitz e

Lúcia Schmits, solteiros, na
turais deste Estado e resi
dentes em Belchior. Êlf', la
vrador, filho de Pedro e Ma
ria Schmitz. Ela, doméstica,
filha de Sebastião e Cristina,

. ,> 4> ,,( ':\l' ,."",:.,' '< '

;;;::����:f::�;:t:Z��ii� �p �O stõ��S�h"e I '1
residentes à estrada de Brus
que. Êle, operário, filho de I

Bernardino José Albano e

d. Olívia Ana da Rocha.Ela,
domêstica.filha de Amândio
Tomás da Costa e d. Rosa
Maria da Costa (edital n.

1576)-

�"nnllmllllllllllllllllllllllmIllIllIlUlIIIIIIIIIIIIIII)mlllllmmlllnwwwwmml� Se alguém souber de aLgum ----------- -----------,--§ MARIO VANZUIT./\ 5,impedimento, oponha-o na
Si _'-\. � forma da lei.
i Rua Cel. Aristüiamo Ramos - GA8PAR 5 Gaspar, em 5-8-1954
== - x - ª Edmundo dos Santos$i LOUÇAS - FERRAG ENS E CEREAIS § Oficial do Registro Civi'l

1 Secção de Atacado e Varejo' § QUO ,'_', .'"
S ENGARRAFADOR

x

E-DISTRIBUIDOR ' § fUlO. {U81úIJAiª DA APRECIADA AGUARDENTE� "5 CANAS"
== /;:;-.ntu fi IIIIIIIIIIIIIIIIII!n III II 111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 111111111111:'

INDU'BTRIA GERAI\IIGA de Bvlvio João Zimlü8rmanRua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel. nr. 11 Caixa Postal, 32GASPAR STA. CATARINA

,:"".,.
� � /!{�

Inâustría T8xtil Gaspar S, A.
TECIDOS JI'_&'L1JUUU8 DE ALGUDÃO

--x--
TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS

LINDAS PADRONAGENS
PISOS PARA BANHEIROS, ROUPõES

(C;ôres fírr.nes)
Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19

Enc1. ,Telgr. "TBXTIL"
G A SPA R STA. CATARINA

•

'Refrigeradores "Brastemp"
Vendas em suaves preatasões mensais

!
/

,�-_.,

/

Prosdocimo S. A.
Rua 15 de Novembro, 900/904 - Caixa Postal, 73

BLUMENAU - STA. CATARINA

Oficina Técnica "Blume"
de J. J. MüLLER

Limpesas, Consêrtos .e Reformas Gera.is em Máquinas deEscrever, Somar, Oalcular- e Duplicadores
Rua 15 de Novembro, 1369 - BLUMENAU '- FOne, 1542Melhores informações na redação deste jornal

Farmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)Farmacêutico: ANFILúQUIO NUNES PIRES

Grande variedade de remédios e drogas - Avia Re
- ceitas com pro ntidão e cuidado -

Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas _> Gaspar

�J

1'ELHA� FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA,
COLONIAL PORTUGUEZA E rrELHAS PARA

CUMIEIRA

"A Equ�tativa�' .
-,

dos Estados Unidos do Brasil TecelagemTangaraSociedade mUTUa de Seguros de
de vida, Irmãos Santos, & C;'La.

�����
Fábrica, de Tecidos e Sacos

de Algodão

I
I ,

NãO deixe para amanhà o

que pode fazer hoje, sua
Garanta o futuro dA

familia com uma apólice de
Seguro de Vida

- da-

Agente. neõia praça:
Carlos B. Fontes

'Rua Cd. .:ArídtíLiano /RamoJ
(Edíficio Joanim)

---

Leia êsie semanário
Assitudura: Cr$ 50,00

Não perca sua elegância
por causa' do Inverno:

agasalhe-se elegantemente com 08 maravilhosos artigos da
-

CA_SA BUERGER
últimas novidades em casacos, tailers e blusas
recém-chegados do Rio e São Paulo, além

de lãs em metro, xadrez e lisas.

R-ua 15 de Novembro, 505, bem. no coração da '

cidade

BLUM ENAU

liADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.
SCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS
MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇÕES

RUA C;EL. ARIST. R All!IOS _' G A SPA R
, Gasolina e O'Ieo

Lavação e Lubrificação de autos e caminhões
Baterias "GOOD-YEAR" -'

t\)

Bicicletas «BAXTER»
qJ1TENDE Dl A E· NOITE

Café Bed 11SCh i I Leia, êste semanário

<{ I Assinatura: Cr$ 50,00Uma tradição na Indústria
de café. Sempre bom e pnTO

CASA PAULOAguardente de Cana:
VOVô e APERITIVO

I

Satisfaz o mais exiçeiüe
entendedor

Rua Dr. Nereu Ramos sln,
Caixa Postal, 2 Telefone, 14

Gaspar - Sta. Catarina

Fabricante:
AUGUSTO BED,USCHI
Rua São Paulo - Gaspar .

Santa C�arina Fazenclas - L01tçaS - Ferm
gens - Armarinhos - Se..
cos e Molhados - ÉX1)O?'
tação de Cereais e Ag1.lar·
dente - Serraria c alinha·
menios - Revendedore5
da Standard Oil C;ompany

End. Telegr.: "Tanga'rá·
Rua Nereu Ramos

Gaspar - Sta. Catarina

B A. R "U N I Ã O"

O melhor da cidade

'I'ijoios comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e

tijolos curvos para poçosFAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM
, RAPIDEZ

m·-g
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Triunfo "ê '<tég' rico do -Tupi sôbre o Olírrl'pIêõ
Colll uma

equipe desartleulada, o Olímpico não eh egou assustar os "índios" - O placard de 5 a 1 atestà a superior condt(ta

do time local -- Tambêm a preliminar foi vencida pelo TupÍ por 2 à 1. Banco Indústria 8 Ccmorcío de
Aguardavam os tupienses.. que dele se esperava, apro- o 4°. tento para o Tupí aos Santa Catar 'na Cf 7\

f

confiantes, a ho�a �o con- veitarrdo quasi todas as opor- 20 m. e Ninha encerrou a 1 D.li.

fronto com o Olímpico, cer- tunidades que se' lhe ofere- contagem aos 35 m. assina-
- Matriz: 1 rAJAí -

'
,

.::� /
t s 'de que ali estava a gran- ceram para marcar tentos, O lando o 5°. gol para os seus. Fundado em 23 de Fevereiro de 1935 '.

d� oportunid.a.de _para a a1- Olímpico, por sua vez, teve A equipe local alinhou Iti- I Endereço Teleqráiico : "INCO" \ '

ejada reablhtaçao, quando urna atuação apagada, pois nho, Coti e Dema: Pacheco, CAPITAL AUTORIZADO. Cr$ 50.000.000,00

Illria indubitàvelmente que- tornou-se presa Iacil do seu Peví e Gilberto; Antoninho, FUNDOS DE RESERVA CR $ 46.000.ooo;bo

��ada a cafifa do seu' qua- adversário, não chegando.em Ninha, 'Walmor, Nana e Tu

dro no atual campeonato.Se momento algum da pelêja, a ta. O Olímpico apresentou

bem que excesso de otírms- ameaçar a vitória do Tupí. se com Lang, Aduci e Jal

JllO em futebol_ possa �razer Os tentos foram consigna- mo; Brandão, Arlindo e Chi

amarga decepção, os simpa- dos na seguinte ordem: .An- co; Heino, Carvalho, Adir,

tizantes do alvi-verde dei- toninho aos 18 minutos abriu Pamplona e Arécio.

xa.ram o estádio citadino na a contagem, concluindo um No apito funcionou o sr.

tarde do último domingo re- -centro da esquerda: Tutu aos Roberto Paulo de Lima, que

gozijad0� por ter a espera- 35 m. decretou a segunda mais uma vez desincumbiu

da vitóna se concretizado queda do arco de Lang com se satisfatoriamente.

em contagem mais expresgj- um sensacional sem pulo; Pelo certame de aspiran

vs do que a prognosticavam Adir assinalou o tento de te], a equipe do Tupi 10-

os tupienses mais otimistas. honra dos <grenás. aos 10 grou vencer a do Olímpico

O pelotão «índio», se bem m. da etapa derradeira; Ni- por 2 a 1, graças ao esfor

que não tenha feito uma exi- nha aumentou para 3 a 1, ço dispendido pela turma de

bição primorosa, rendeu o aos 16m.; Walmor cons�gtl0U Leopoldinho.

DEPOSITOS EM 30/4/1954 CR$ 880.889.53390
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO' ,

ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO
.

DE JANEIRO E CURITIBA
'

Taxas de Depósitos
D "t

' .

t 2o.tepOSI os a VIS a . . . . . . . . . . . . . . . . •

.

I�

Oepósitos Limitados
Limite de Cr$ 500.000,00 . . . . . . . . . . 4%
Limite de o-s 200.000,00 ..•...... 4,1/21.,]
Depósitos Populares

.

Limite de Cr$ 100.000,00 ... _ . . . • . 5%
(Retiradas livres)

Depósitos a prazo fixo
Prazo mínimo de 6 meses ....•• 5,1/2 %�

.

Prazo mínimo de 12 meses 6%
Depósitos de aviso prévio
Aviso de 60 dias ... ,'. . . . . . . . . . • •. 4%

renses pelo cotêjo de amanhã. Aviso de 90 dias .. . . . . . • • . . . . . • .• 4,1/� r-!
Para dirigir o encontro Aviso de 120 dias. . . . . . . . . . . . . . . . 5%

principal foi escolhido, de -- CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL- .

comum acôrdo, o sr. Rober- Abra uma conta no "INCO" e pague com chequ
to Paulo de Lima, o popu-

�������������������!!!I!J!I!!I!!!��.

lar Paulino, que das vezes

anteriores se houve a con

tento geral.

Cirurgião - Dentis ta
Trabalho esmerado e garantido

Preços Módicos
Consultório:

��; '"'§lW ;;;;;;;p;;;iiIA�A Ai ri1iI&:t Rl!!: C'i.a1-ristj!!�=_ ___!! .bSiM
iISJiIW\_um WP!M?F....... _

'.

CASA JULIO SCHRAMM .oferece para pronta entrega a preços ao alcance de todos:!1
Ferragens em geral--Liqlâdijicadores-Desnafadeiras-Espingardas-Fogões

Econêmicos-Lustres, diversos lipos--Baterias� Delco '»-.Bicicleta.�
,

,

Rádios da afamada marca «Phillips »-Lampeões �<Aladlm»--Despertadores-MáqlLinas jotogr'Ajicas--Filmes «Ansco» e « Geva'erd»-ArltílO$ plasl&cos'

-Material salll:tál'io-Enceradeiras «JI![acsfar», garantidas por 2 anos-':_Máqning,s de costura« Vigorelli», garantidas por 15 anos-Cristais-Pirex..__

L· . Vis!.!:.!�:��!_J1!}�!ua cO!!'f:!�.� SC;� bem_ate:dido,_

. O Tupí receberá, amanhã, a
Empolgante sob todos os I vizinha cidade de' Brusque,

aspectos será, sem dúvida,o líder invicto do atual certame.

prélio de amanhã nesta ci- Os dois times estão óti

dade pelo campeonato da L. mamente preparados e reso

B. F., quando estarão em lutos a sustentarem uma luta

confronto as equipes de ti- titânica pela conquista do

tulu,res e-aspirantes do Tupí, triunJo.IDaí o desusado inte

local e do C.E. Paisandú, da resse dos desportistas gaspa-
--�--------�'----------�'-

._--------------------------------

visita do líder

vVALMOR B}1�LZ'Dirceu em Gaspar Campeonato
Em avião da Varig, viajou Procedente de Brusque,

segunda-feira para a eapital onde vinha dirigindo as equi- juveníl
federal o jovem acadêmico pes de futebol do C.A. Car- Realizou-se, na manhã de
Walmor Belz, que retornou los Henáux, campeão estl.l-

domingo último, nesta cida-
-

aos �s�udos na .Faculdade. de dual, acha-se ?es!�a cid�de o de, a partida entre os qua-
Medicina do RIO de Janeiro. consagrado técnico Dirceu dros de juvenis do Tupí x

Walmor deixou grata re- Mendes, que há dois anos
Paisandú, que terminou com

cordação entre os desportis- atraz emprestou seu valioso
a vantagem dos visitantes

tas gasparenses, notadamen- concurso ao C. A. 'I'upí,
por 3 a 2. A representação

te no seio da família tupien- quando teve oportunidade tupiense, confiada à orien-

se, onde o rapaz adquiriu de demonstrar seu profundo 't
�

d ,T' t
treit

. I Ad' d ,açao e v wen e, surprean-
es rei a amrzaue, merce e conhecimento da arte o pe- d f ., 1 �

.'. eu avorave mente aos seus

seuas taras qualidades como hól.' DIrceu vem de ser CQn- ,

f'
.., r

•

t

tlét d d
.

.

. . 1

'

a lClOnaaos com uma VIS osa

a e a ec UCà o e esportista tratado pelos dirigentes ao t
- - r

na verdadeira acepção da clube «índio» para treinar apresedn açao,e hse Ilad'O 0lr�
o

1
.'

mau esempenr o o go erro

pa avra. as equipes do clube alvi-ver- Chi P' dú
.

A diretoria do Tupí, num de gasparense durante a tem- ..

'

:cJ, o a.l�an
u Jar�;��s

gesto de reconhecimento à porada oficial de 1954. A pre- 1J�lrIa .tc��SegoUl t?
a Stua.

ui -

o' f'
. h

Cl VI ona, une upiense
SUa prestimosa e e iciente sença do eompetente « coae »

dos novi t
I bc

- be s
í , '

. os nOVISSlmos Drome e uma

co a oraçao ao clu e «muio », trouxe novo .alento aos atle- 1 fi
.r

t d
t

. Doa 19ura no cer ame e sua

presenteou-o com a passa. tas do Tupi que mostram-se
t
'.

d d
, d R"

- ca egona, es e que possa
gem 8.erea e r�gresso ao 10- dISpostos a se submeterem t

'..

Mi'
,

nJI'
.'.

.

d
con a.r com um arqueIro maIS

n
?l,. �odmdo

e co. eCld� ao rIgoroso
. trel�amento o eficiente.

a mtIml a e, granleou a seu novo orIentador. .

_

estima e�admiração dos seus ;Mf'UrlEIA'i co SLNGUÊ"i'1
companheiros de clube, mo-

�tivo pelo qual f!e espera que,
retoria do Clube Atlético [�!XjH Df S86UfICA '

durant.e as suas férias de Tupí envia ao Walmor os l �

fim de ano, êle volte a en-
melhores Rgradecimentos pe- _! Jo AU}(. TRAT. stFILl�

Yergar a camiseta alvi-verde, la dedicação e cavalheirismo

reforçando a equipe titular com que se houve durante

dú Tupí nas partidas amis- a sua permanência entre nós,

tosas que esta agrem'ia��ão
fazendo votos sinceros 'pela

por certo virá a realizar após. sua felicidade pessoal e com-

I) término do campeonato. pleto êxito no curso superior,

Por intermédio da sessão que vem cursando com bri

esportiva dêste jornal, a di- lhantismo.

Dr.Cláudio
B8duschi

<;, ;'.,
,

" .

.i

lACTICOL
Marca de Garantia

Composto de caseina

para pinturas em geral.
COLA A FRIO PARA MADEIRA

PRODUTOS DE QúALIDADE COMPROVADA

Fabricante:

ALBEBTO
.

FRITSCHE
-----

Cai '{à postal, 30 .Eríd. Tel. cLacticol 'li

RUA DR. NEREU RAMOS

GASPAR Sta. Catarina
Mt pt. e a:& tikt*k# *+ bí+f §@@IPffJM

ALOIS T. SCHMITZ

,.
.�

Venda e Consertos dê Rádios

Acaba de receber Motores a gasolina para
fornecimento de luz

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEFUNKEN"

Bícicletas da Conceituada .Marca "Goerícke' (alemãl
Preços desde Cr$ 2.300,00

Rua CeI. Aristiliano Ramos ..- Edifício Alfredo

GASPAR STA. CATARINA

lVIarmoraria - Serviço de Tiímulos'
Figueira - Gaspar

CLAúDINO CARDOSO

(Administrador do Cemitério Municipal
--x x x---

Executa com perfeição, critério e rapidez to

do e qualquer serviço concernente ao ramo� Preços
desde 500 cruzeiros.Suaves condições de pagamento.

Dê preferência ao que é gsparense! Consul

te-nos sem compromisso.

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,·F V O Z D E G A_ SPA R U�jdQ Declaração _'o Para Dep�t�:d� EstadUQlANO II ' Sábado, 7 de Agôsio de 195/, N° . .50 O sr. Arnoldo Isensee protesto
acusa: O abaixo-assinado vem, por

Pela presente solicito de meio dêste Jornal, protestar
PEL 7\ O' G AD"'[jT V. S. a especial fineza de contra as informações pres-l:i. DO IED fi tornar público, através dês- iodas pelo sr, Arnoldo Theiss====

it d' 1 'con.ira o màu estada da esira-
- - - - .3e conce1 ua a Jorna , 'a m1-AN, IVERSA-RIOS d

. .... d TI, l nha denúncia contra a falta da de Aguas Neqras, nestee sua diqna esposa ,Vy a -

quíria Fernandes Fontes, Lau- de escrupulo do açougueiro município, informações lidasFez anos dia 2 p passo. 1'0 nasceu em Mafra, onde sr. Hilbert Gártner, estabe- no programa <Reporter Catado o estimado caoolheiro sr. residem seus .coõs maternos. leeido à rua dr. Nereu Ra- rinense , da Rádio Clube deArrIO Müller, digno gerente mos s/n0., nesta ci-iade, o Blumeruui, do dia 18 de Julhodas Casas Pernambucanos - BODAS DE PRATA qual, em data de 2 do cor- p. passado, por isso que afiíial de Blumeruri: '

Dia 27 de julho findo jes- rente, s-gunda-feira última, reclamação do sr. Theiss é
Faz em anos: iejaram suas bodas de praia tf ve o desplante?e me veu- injrl.';�a »isio ��mo o mau lem

o nosso amigo sr. Pedro B der, por preço aliás exage-] po. na? p�rml/la ao sr. Pre-boje - O nosso prezado des Santos, abastado lavrador rado, um fato de bOI com ieito ae Gaspar mandar con-conterrâneo e amigo SI'. Udo
e sua exma. espõsa d. Gel' sinais evidentes de estar es- serial' a estrada daquela loca-

,
"Pawlowsky, ativo viajante co inules dos Santos, residente; tragado ou ser de animal li�ade. 1lém disso, o sr. Pre-I !·iONORATO TOMlEllNmerciolrsidenie em RiJ Ne-

em Gaspar Grande. doente, o que só vim a cons- [eiio psia procurando fazer- o -=;-. _

-� '�-���"""gro, Paraná; ,

As 8 horas da manhã jo tatar ao chegar em minha possível, mas para isso pre- F....Jdlçao especIal:.",-.As graciosas meninas gê- rezada, nesta cidade, missa residência. cisa que os proprietários [a: VOZ DE GASPAR pre.
meas Leila. e Elione, filhi- em ação de graças, encomen- Voltando imediatamente çam o esgotamento das águas- tende tirar uma edição espe.
nli_üs do distinto casal dr. dada pelos ""filhos do distinto ao fornecedor para devol ver- dos .seus terrenos, �em o que cial, posstoelmeule com 10 pá.
Cláudio-do Leda Beduschi; casal, em número de treze. lhe o indesejável produto, o leiio da estrada naoenxuqa. ginas ou mais, no dia 28 pró .

........:.0. iotem César Beduschi, Em seguida, em sua conior- tive o desprazer de ouvir Também não é verdade que ximo, em regos/lo à inaL!gU.aplicado aluno do Colégio Pe- tável residência, foi oierecidx daquele indigno comerciatte qu� o p01i� t�vesse recla:nado, racào do prédio-sede dos ser
dro II, de Blumenau.

uma bela festinha a todos os e de sua progenitora os pOLS a maioria dos habiionies viços municipais, e de outras
Dia 9- O menino Pedro, amigos que lá compareceram maiores desaforos, como se não concorda com as referidas obras importanies.nesia cl.dádefilho do sr, Pedro Vieira.

para felicitar os -jubilares, eu devesse aceitar a carne declarações daquêle <Reporier». Para êsse fim, conta com o
Dia 11-0 sr. Tomaz Ca- lendo se 'prolonqado até quasi infecciosa e me dar por mui- Gaspar, 6 de agôsto de 1954 auxílio, em fórma de propa-

milli, conceituado industrial
o amanhecer do dia 28. to feliz. (as.) José Luiz Schramm ganda, da indôslria e do co.'

-reeiàenie em Fpolis.; D R'
.

L t I di d f' P íeit ' ,

u
o LO, especui men e para n igna Q, UI a, re ei .u- Eleitor gasparense l mercio qasporenses e ,!ume-

-:-0 sr, Herbert liYehmuth, b ' L
.

d'''9 .

h' -

"

a raça- os, »ieram, la 1 , o ra apresentar mm a queixa Para depratado estudual, menauenses, c:tJOS respun�a·
residente nesta cidade.

f 'lh .J
_

P ul d di idê '
-

b
' ..

d
seii t o sr, oao ec 1'0 os e pe Ir provi ências contra vota no tCH eorrterrâneo IJets serao em reoe msiui os

Dia 12-0 sr. José E.dos
t 'd iiii d .... �

1 J O t
.

Santos, sargen o L en L ica ar tamanha afronta, tendo, e'1- WALDEMAR. BEDUSÇHI peio nosso qeretue. ú roslizm,
Santos, alto funcionário do daiiloscopista do Ministério ta-o o sr Prefeito c r íenado ) poderão ai) inleressa.los pro.
I· d Pi h

,.
<, • • ) u fMarzinno e terás nele um

nstiluio o ui o; d G
.

a d ....s' isit d f' 1
..

1\, d
-

d" I' I
a uerra, a tun» e te, a VISl a o I�c,a IYmr::1C!ptl. anaigo e esforçado defetr- curar a l'e açao este joma,

"':'_o menino Otávio, filho srta.Dora Sônia Matos Corrêa para apurar a irrceularidade I .1 todos que nos dis.1Jensa.
d f .... li Ot

.

M"ll "", u VI':> .., _V.vl.v.
sor dos teus interesses na t-

o armaceu 'co avw u er; .

M'
.

M t N d'
.

1 I '

e seus pms sr. ano . a os ,o la segumte, pe a ma- C�mara e"'t'"dual, rem a sua precwsa coopera-
-A menina Cléia Maria, C.... d G

.

M t ... � U

l'
orrea e . momar a os nhã, o mesmo funcionário

00 cão, aqrac ecp_nws sl.llCeramente.
dileta filha do caml Pedro-do d d d'lVIaria Eunice Zimmermann. Corrêa, ten o regressa o la da Municipalid�d�.�acom�n- Para deputado federal D 'I U iP: r s o,.., ,'e s

31 pelo avião da Cruzeiro do nhado -do vetermano Pearo nil1guémmelhorqueHER- f '-NASCIMENTO Sul. 'E IZa�el, yolta!'.am adO festabe- CILIO DEEKE, o din;hnico (:jne J\1.ogkLauro é' o nome do go.roti- vOZ D GASPAR, em- eClment_o aBm e azer._n. p.ref€-ito de Blumenau,que, A ,_, Q 3(\' "8 h'd· d "m,anna as V) v e, .s:
nho que veio encher de ale- bora tal' Lamente, apresenta apreensao a carne, ocaSlao

na Ca"�na"'a Federal. conti- O
'"

d" .I .. .a
, flln1i.� que o lUln, o. mtel·

gria g lar do nosso conterrâ- ao ditoso casal efusivas feli- �m qüe o �,çougueiro Hilbert nuará a lutar p�lo pro- co, eS'pe�'aY9,' ,

,',neo dr. Lauro B. Fontes e .:.itações., mforrnou Ja ter enterrado os
oresso da sua terra-o Va- O DI�ET""",''O DR l\.,T, "lo,'',SC�R

fi

restos du boi. �e _lO rta�'J'ai, JI.\.. � � � 1, ;l.� �A corrida altista tudo, afinal, sem falar nos P
.

A' .v. U .l

Preços: Geral Cr$' 10,00,cigarros, que custam agora , .ar �ns:stencIa do �eteri-I Meia Cr$ 5,00. ,

Os preços continuam su-
b'tA' t

r nano, rez-se excavaçao no I

N,B,'. O;:: estuda',n,., te;s dve-
bindo sem parar e em pro.

uma exor I anCla, es a ep- lugar onde fôra lança'da as U .u yporçã:) cada vez maior. Cem clHbcendo assustadoramente sobras daquilo que antes fô- I rso ullrisentar a c�'rdeneta
por cento ago:r;a é o au-

Não adianta mais aEPelal' ra um boi e aI:.. apenas fo- de 1954 pi;:.ra gosa'tem do1
. para as autoridades. sta3

r3m encontrados os ossos, desconto!
mento usua e IstO em ques- .,

d
.

t f d
3a feira às 8 horas:

tão de poucos" meses, ou de Ja evenam - er con ,essa ,) fato êste que revoltou 0S re:-
d

a sua total incapacidade pa- John Payne, Dom�á Bee :
uma só vez! Aí temos, por 1 bl T t presentantes, da Prefeitura,

I Á 10 DOS 7 1\;1' �RES'exemplo, o, cafezinho, que
ra refso_ver o

Pbro e�'1a . .Ls o

que, prontamente intimdfam
.

CORS R
. mtlnão azem' sa em e mos-, d'l' 5a feira às B hor<:l,s.passou repentinament.e de 50 .

d"f 'o I lquente a. compare{�er

I I' ) N
trar-seln Lerentes,semener-, e� n' t'd d ,,' .Querem m"! ão 'percam

-

centavos para, um cruzeiro. .

d t d d' p la 'Le as au Of! a' 88 com-
-

,

(
.. gla, ou ame ron a as

lan-I t t r d' . d 80 ESTA VEZ, .

Pare0e que o fósforo calXl- dA"' d d pe en es, pard ll,f contas, o

h P L 1 d
te a gananCIa e o po e1'

Janp.t '�ei(1. e eter aw or
nha) seguirá o mesmo cami -

d t b
_ seu crim�n0so cOillércÍo. - .

;y
1

d 5 03 U aroes. '
I
At' t Cl'ne Qa-o Pedr"Onn.,o: e O c�s. para 1 cru-

E
,.

'd 1 I
e o IBomen �o em que ..j U .

ssa Sllllstra corrI a a -

ih 1'·'· l, - ••
,

h

zelro.
t' t dI' P' ilAt"

e aIflJO eStia, nao estou lll-
Hoj3, as 8 s.:Ã passagem de ônibus en'"

IS a aon e
. e,:,a:a o aIS. 'c

I formado da· penalidade ao
George Bre: t e Brendatrs Gaspar e Blumenau"tam- quando resistIra o povo, ex,: infrator mas acredito que a Marshal em: �

pIorado desumanamente ate '
. '

",
' ,

bém teve aumento: paSSOU 'lt' t? S- mesma seJa a prevIstano \...;0- •

MERCADO NEGROa custar IV cruzeiros. Ora,
o u Imo ?en avo. ao p�r- digo de Posturas do Muni- Eis um ótimo filme dehá cêlca de seis meses, ape- gu�tas cUJa� respostas nt- cípio: multa de Cr$ 500,00 açfi,o e sensação, que agra-nas, fôra elevada de 5 guem ousa ar porque .a- e o fechamento do estabe- de advertência fi todo e q ll;:il- dará do coreêç·o ao fím.
zem prever algo negro demaIS. .

.' .para 8 cruzeiros, o que A f _

éb Ih' leClmento no caso em que se quer cornerClalJte mescrupu- No progr.: Jornal Warner
,

'f' orne nao oa conse eIra
't ' f

.

1 tIos arlte' d ue t
slgllllCa que, em curto pe· .,

t·t· t repi a oU{jro orneClme_l o . o, CIpa ai ,11"e agra- desenho e trailer.ríodo, sofreu um acréscimo e Ja atormen a mUI a gen e .. ,

dessa natureza. deço e subscrevo-me mui Cens,: Até 14 anosde 100%! Na certeza de que V. S. l:i.tenciosamente -Próximo sábado" Carne, banha, xarque,man- Leia êste semanárío ' aceitará a publicação da pre- Arnoldo Isensee ESTRADA 301teiga, queijo, lenha, fazeg_das, Assinatura: Cr$ 50,00 sente carta para que sirva Gaspar,4-8-54 8tp.ve Cnchran e virgínia Gray"'�'��,.:;!�,J1jf�.:!::.....=,_0"_'" ,_

_
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P'ARA SUAS CARGAS
TI r o Í i r a m a � -E ENCOJYrENDAS 1::- ..J

J

oTransportador Ifram L tda.
.MAT.KIZ: Blumenau-AJameda DuqueDde Caxias, 166, Fone 1379 - FILIAIS: Curitiba- Rua João Negrão, 1683; Fone 2423Em São Paulo: Rua Carlos'de Campos, 272; Fone 96655- No Rio de Janeiro: Avenida Preso Vargas, 3440; Fone 43l399.AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-:-2° andar
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