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Empr' .timo de 200.000 cruzeiro
Lançado o plano domingo último -

Amortização dentro de dois anos) sem

juros - Franc o e arrirrrador acolhi
rnerrto - Apê ío aos gasparenses

Gerência: CARl.O� B. FON'tES

Núm. 57
• *'5we'

p ra com-

.. C'1t ica e 10 Aprovando a idéia e con-
-=-_POLIT'CO I QBu���?eir?p��IO,pe.-

fica Igreja '1' lO .'fc, A apenas uma seman t do que há-de ser t end
A

'

to o s s cr 1 citando os seus concidadãos
rem, o, ia manhã, um garoto de seis

Pedro pos .
.

�

li . 1 .

., 1 f 1 grande pleito de 3 de outu- por cer
'
o. Ii'h dá' O'

'os foram e são gran res pa- a apoia-ia, a aram 03 srs.
bro, cresce a atividade dos -8 sr. Adernar de Bar- iHlOS, I' o o oper no so-

Cl
construí-la, completá. la e Júlio Schramm e João Be-

di J N 1 rio, da 'F âbrica do Bebidas,
ra can lua tos. esta nossa na- ros, presidente nacíbna do

eonservá-la, Mas, todos. re- duschi. c.fica São Pedro Ap6st�10 PSP e candidato ao govêr- quando, sôbre uma viga) tcn-

conhecem que vale a pena Do êxito que a mesma 1e G spar, as corrente, po- no do Estado de S. Paulo
tava atravessar o ribeirão

e' ses esforços, ,de vez que � obteve fala bem claro a q -an -

liti I 1
.

d d Gaspar-Grande, devido a uma
.

.'

I roas movrmcntam-se ;_)e os na e eição e outubro :'
.

lI'lldo templo. e nosso e ai tia obtida na subscrição ini- . . rajada mais forte. do vento

C quatro cantos do munieípio, 1954, está sendo processado .

e,,'a' a va!orlzar p. a enaran- cial, na referida reunião: r.:; d 1 b d 1 I' C !·lU�, na ocasião, soprava,
"� ca <;l qua uscan o evur a pe li crime de peculato. on-

de'"ef. a nossa terra pelos 110.000,00, do s quais 45.000 ()Ih.J
caiu na água. .

, me or para os seus candi- -tra êle pesa- a acusação de, .

allJS a fora. entregues no momento. -l J. O ' .

d
Ante os desesperados grr-

ra LOS. s prognósticos são quan o gove-nador de São
Como é sabido, o revmo. De acôrdo com o pl.ino, diíí

. "os de uma senhora que ti-
l iceis e perigosos; não se� Paulo, ter lançado mão do

padre Roque,_ assumin.do .a solicita-se a contribuiçãomí�,
di h

nha presenciado a queda, a-
. . _

remos nos que vame s r Oq l Ií eiros públicos para rc-

paro'quia, tomou a direção nima de l.OvO cruzeiros, po- .

'[;'1'
� , .

li
.eudiram algumas pessoas, i:m-

pronunciar. 1êJ eiçao e mais a Izar negócios particulares
de ·obras vultosas, externas, .dendo também haver doação, f

tre as quais o jovem Ama-

I
ou menos como futebol: o e- e atender correligionários .J

de grande impor.ância, tam- como, aliás, houve naque a
1

deu dos Santos, conhecido

be'm muito dispendiosas reunião,
rece grane es surpresas, O I Há, pois, possíbiiidade de

por Amadeu Rocha. Ê�-
.ileitor já está muito sabido, Adernar ser afastado do

Ac'.ha-se em construção, a- Os que desejarem contri- , te lançou-se à àgua e, após
as vezes mais que o próprio pleito deixando o campo aos

11'�S bastante adiantada, a buir, poderão procurar o P8- di muito esfôrço e com grande
� I can idato, que, ingenuamen-I seus cordiais adversário s, os

.

eran e escadaria, tôda em dre vigário, na casa paro- risco, pois o ribeirão achava ..
,

[l
. te, con ta com o seu vo te ... srs. J ânio Quadros e Pres- f

'

pedr , que, da rua ge1. Ar�s- quial, do dia 3) em diante, -O PTB está anunciando tes Maia. Veremos se o ho se bastante cheio e com or-

tl'!iallo, dá acesso a Igreja. pois atualmente s. revma. te cDrrentéza por causa das'
. , .

A d
um comício para amanhã, mem que se iactou de S2r C. •

Em tôrno desta, outras obras esta ausente. to os será 'últimas chuvas, - conseguru
d

. pela manhã, na praça Getú- mais rico do Brasil poderá, d
I

estão em andamento. O re- passa o o respectivo tom-
I' V O salvar a criança, trazen 0-11'

t
' t d ti

10 argas. meeiinq Será COIr. o seu dinheiro, livrar-se d 1
lógió p-ra as orres sera co provan e a quan la em-

id para a margem quau o e. a
.

d promovi o pelos getulistas da condenação e do presidio. d f d
loca lo no mês de outubro presta a.

I
já estava pereceu o � oga. �.

pró;,imo. Tudo isto impor- Vamos, pois, todos os ca- PATIA VEREADOR ! Submetido a provl(lenClals
tará em algumas centenas tó1icos_da nossa terra ajudar, G 1 B· e d use h 1- exerc:cios respiratórios pelos
de milhares de cruzeiros, e mais urRa vez,. o diIlâ�nico a u c o S1'S. Alfredo Schramm, ,Cláu..

'frei Roque nãTv d�spõe d� tadn. frei Roq�e abfim de_ que. a (U. D. N,) dio Müller e José �ongo, o

to dinheiro. n:a, pOI3, e ElUa gratrue o ra nao seja· ,
menino expeliu a.o a�ua que

p'Jfalisar os trabalhos. c qae interrJIUp;da. Entreguemos- de Blumenau. Em seguida, I -O PSD de S. Catarina engolira, ficando mtelram0n

seria reHlrllente lamentável. lhe até o fim de�e mês os no mesmo lOJaI, haverá pro-I não quer, decid;düm�Ilte, o te restabelecido,
Entretanto, na nunião e- 100. conto� �e que

�

ele
...

�- vJ\v�!ment�·, o comício do I Paulinho Bornhau'3en no pá- O fato Iüi-nos trazido ao

fetuada domingo passado, ce�sIta ate ,la, e o;:, onlJ�.oE PRP-UDN, com a pn �ença I "e() de 3 de outubro. Tendo cOIlhrcimento pelo sr. Dago�
no salão Cristo-Rei, com a 100 nos dOlS meses segum- 1·) deputado federal Jorge, fracassarJo no TRE a lm- bel't'J GUnthcr. Registando-o,
presença de s. revrna., pre- tes., Fàremos esfôrço,é certo, I Lacerda, tribuno de grandes pll'!;nação do registro da call- 'O'.lvamos o gesto corajoso e

feito munidpal, fabriqueiros porem seremos amplamente ,recursos úratórios.· dídatura a (L.'putado estadual nobre de Amadeu, que não

e muitos 0utros cidadãos.fi- beneficiados e- o que vale -Em Santa Catarinn, a do jovem filho do gOVCrIlH-- vacilou em arriscar a pró
cou deliberado que a Igreja muito mais - serviremos à nota original da próxima e-I dor do Estado, os do PSD pria vida para' salvar outra

levantará um empréstimo no causd, de Deu:3, exa1tan 10-0 lei�ão é dada pelo uov, 1 lUll-1 foram ao ::,T;', últimá ius· vida. Si10 também dignos de _

montante de ���.OOO Cl�U.Ze:- pel? seu' tj/TI�lo, cada vez

I :icípio d.e Presid.ente Gct�-' tánci�. �JoTr.ibuna� Regional aplausos QS demais senhores

ros, entre os fieIS catoltCO., mal::; belo e completo. bo, a cUJa-PrefeItura candl- 'L dei;lsao fOI de CJllCO votos qu' completaram a obra de

de G�spar, empré_;timo êsse' Pcsslvelmente, pl'blicare·· iatov-S8 a sra. CI'cílin Ax, pró, e um, somente, contra salv::nnei1to, provoc.ando, co-
que não vencerá juros, c se- mQ{'l a relação dos benfei la ehapa PSD-PTB. Has, o Paulinho. mo era necessário, fi expul-
rá ret'gatado no prazo de tores, nessa e:3pontâne:1 con: 1. CecíliFl, ao que se sabe, são da água d03 pulmões da
dois anos. A amortização se t'ribuição. epres�nta o marido Franz ".i\. Cidade eln'- criança.

PARA VEREADOR ''\x, que) por serestranjelro. Revista" --P::_A-I'-lA-V-T-E-R-E-·'-A.-D-O-�-'1-·
V:we o s€'u reQ:ist.ro ind1"fe-

Bertoldo BornhauSell rido. Mesmo ;ssim, se pssa Sob êste título, VOZ DE

S· 10)
� 'iebdã f&r eleita será n. pri- -G.4.SPAR. a ,c)meçar na pró-

(P. . v. ".

d'
- l..l·'

-- _;________ neira mulher-prefeito em .Clma e �ç�u,jJUt.f lcara 'S(�l�-
Bernardino Pal'nplona Sobrinho 10SS0 Estado. nl'lmente mteressantes crnm-

Dia 10. de setembro foi já prestara, outrossim, a'ssi- -Já é fato incontestável, cas.sóbre moLiilos locai.:,d,Ci au
concedida aposentadoria ao nalados serviços à Munici- ) consórcin,em alguns E&tª- torw do nosso aprecwao c,:)- a

I d b· t laborador Anthero Romano, dnos�o dil'tinto conterrâneo palidade gdsparense, nas fun- os, os pete IS as com os Estudantes da Escola e

f,r. Bernardino Pamplonu So- ções de tesoureiro. /' �omunistas, na disputa. elei- - .� Farmáeifl e Odontol'Ogia. da

bl'inho, no cargo de agente Ao sr. Bernardillo Pam- tom1 de outubro próximo. Faculdade de Ciências E�o-

Il.funicipal de Estatística. pIona, que foi o iniciadOI '-�Jg1)ns elementos·nitidamen· A tenção, lei tores!. nômieas'e da Fácllldade de
", Durànte longos e ínin�,�r- dos trabalhos estatístiGo:3 em '-e comunü;ta", cuja insf'ri- VOZ DE CASPA H cil''' Direito, de Floria.nópolis, en-
ruptos anos, com zêlo, dedi- Gnspár e que agora vem de ião fôra requerida pelo PTB, culará, a semana pr6âma, I viaram ao gn-tnde- jornal.;sta
ca9ão.e proficiência admirú,- ,"eí' premiado com a mai� viram-serepelidos,illdsout· os, na qninta feira, d,a 30 clt' s?- Carlos Lt-l cerda, o

. segumt�
VeiS, vinha o sr. Pamptona meTei;ida aposentadoria, a- menos ostensivos, cot'lsegui- b

"

d f ., l- I t 1 .

d
-

, le!n .rn. ao ·mlJes .e a.:�· ú elegr.a�a....... f' (' ,_,'
esempenhandú as suas ár- pre3elltamos sinGeras congra- fIllm o seú intento, Em, �ão sábado. ,

t:on.clul, na oa. PUlJma

dua' funções. Anterior:rr:l'�n"e, tultH;õe�. Pado e no Distrito Fe:le-
�-_._---------

I ·�'a,l isto aconteceu. É inúbil,
T'h \! ]
t)ara � ercanor I I pois, os pelego.� Jangb,Dan-

SI"r V1 n lJ':::lulo S�J'hj_·n.lat-t III
ton e O1_ltros quererem negar

.... .._.. j '-"-
• .J �

I
a vergonhosa Lransação, que

(D S O ) ela existe, Para os petebis-
� �.t. .._. • I j ta.� bem interrcionado:::io cho�

Lauro da Silva
(U. D.. N.

!\pôin
Car)o� Lacerda

PAR". VEHgADC�n_

9Ed_rnundo dos Sant{)s
cP. S. D)
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Prefeitura Municipal' de Gaspar O Partido Demo- Prefeitura Municipal de" Gaspar

IT_
_

crati Cristão, DOS
E O I T A L

Balancete da Receita e Despesa Orçam�n- PARTIDOS .POLITICOS Ê IMPOSTO SOBRE INDúSTRIAS E PROFISSOES

�a.na referente a� rnez de julho de 1904 O QUE MAIS PROPUGN 1\
2°.Semestre

CodLgO Receiia Orçomeniãria
Receita

A

PELA ]\10HAL CRISTÃ E De ordem do sr. Prefeito torno público que no mês de

Anterior Do mes Total INTRANSIGENTE' DOU..
setembro arrecada-se, na tesouraria desta Preieiiura, ,() im..

RECEITA ORDINARIA TRINA SOCIAL DA IGRE- posto sôbre indusirios e proiissões, êorresporuienie ao 2°.

Tributária
....

JA, DITADA PELOS 80- semer're do correnie exercicio.

ao) Impostos
. BERANOS P0NT FICES.

. .' Os coutrihuinies q�le nõ» salisfizerem seu.') pagamentos

O 111 Imposto Territorial 22.5L15,00 �

-,-
r 2�.545,OO. GASPAltENt3ES ! AtlS- dentro do mês acima, poderõ» aitula Ja,zê lo nos rnesê.� de

0121 Imposto Predial 44.318,00 2�.512,00". 72.830,00 TAl-VOS NO" P D C. 1 outubro e nonembro, acrescidos da multa -de 'mora de 10 �e

,
129.355,00

L • • •

2001cre3peclivameule, Ro"bre o liquido.
'

O 17 3 Img. s/Indo e Prof. 129.355,00
/( �

o

0.183 Imp. de licença 159.820,10 5'.803,50 165.623,60 � "" 4§_i _ _z I «-!'_.__ Esgotados os prazos acima citados serão extrairias cer-

0273 Imp. s/jogos e div. 540,00 80,00 620,00 VENDE-S"E iidôes para a derida cobrança' executiva.

.
b) Taxas

. Trn terreno sito em Cas- .

Prejeiiura Municipal de Gaspar, em 10. de setembrQ

1111 Taxas de Cons. e Cons.
.. _d �

"', , '.
x·

de 1954.

5 '>2 00 92.540,00 p�� ?rêlDa.�., c.om ,332.000
de Estradas 87.118,00.4 ... , /. t

�

1 21 4 Taxas de expediente 526,00 98,00 72400
m ... com .} es casas aemora-

1 e 16800 1.002',00 da, cada uma com s u } an- .

1 224 Taxas, c/jud e emo. 834,0' 20',00 12.47900
vno, Pl1st;> para gado.água �ICavalh81rO�

1 234 Taxas de fisco 12.459,00 , em abundância. Terra para � ...,
J.J.... . .

1 24 1 Taxas de limpo púb. 3.6� 4,00 -,- 3.624,00 plantio no enxuto e para' �
M�dernas. Carrusas Esporte, n,0s .mals lindos Fla-

Patrimonial molhado: arroz, cana, milho,
droes, confeccionadas pel� n:elhor fábrica, A. Gclhardt,

202 O Renda de capitais 4.743,60 1.692,00 6.4:35,60 aipim. etc. Arroze'ira já exis- .

Acham-se �xpostas nas yltrmes da

4. 12 O Re!7t:e���e�rte;��s 9"36,00 700;00 1.696,00 te���tar com o sr. Amaro) LOl a Gabr181 PamlJ1ona

4 13 O Q t t

15 de Novembro, 1100 .: Blumeruui

. uo a prev. no ar . Soares, no próprio local. Ne- T

15 § 2 C F 17 546 40 17.546,40
em a camisa que você procura .

'. .'. .

..

,
-,- zócio urgente. Preço de oca-

4 15 O Q t t
� ,,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiãiiiiiiiiíiii_·

pelo preço que lhe f'onvém.11
.

uo a prev. no ar . sião. ...

.
20 da C. F. 100.0JO)00 100.000,00200.000,00

---------

Receita Extraord.
Receita extraordirrária

6 12 O Cobro da div. ativa 17.09!,OO 1.032,00 18.126,00

, 6 2Q O Contr. diversas 75.000,00 , 75.000,00

6210 Multas 3.469,60 704,40 4.174,00

623 O Eventuais. 1.4.81,00 10,00 1.491,00
,

=

681.569,70 144.241,90 825.811,00

11.648,30 130,00 11.778,30

693.218,00 144.371,90 837.5t'59,DO

Saldo provindo de 1953 134.,783,50
972.373,40

José Alberici-Tesoureiro

UIÍIi.-

Banco Indústria e Comércio
, Banta Catarina B.A,.

- Matriz: IfAJAí-

deLeia êsie semanário

Assirudura: Cr$ 50,00

TecelagemTangará
de

Irmãos Santos, & C1a.

Fábrica de Tecidos e Sacos

de Algodão
E d T 1 "T

' .

n. eieqr.: ango/flt
Rua Nereu Ramos

Gaspar - Sta. Catarina

Fundado em 23 de Fevereiro de 19.'96

Endereço Telegráfico: "INCO"

Dep. de div. origens CAPITAL AUTORIZAPO
FUNDOS DE RESERVA

.
Cr$ 50 . 000 . 000,00
CR s 46,COO.OrO,OQ

DEPOSITOS EM 30!4!lP54 CR$ 8P(\,889.�.03,90
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO

ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO E CURITIBA _(
Tafias de Depósitos

Depósitçs à vista . . . . . . . . . . . . . . , .. 2%

Depôeito« Vtmitados
•

Limite de Cr$ 500.000�OO . . . . . . . . .. 4%
Limite de Gr$ 200�OOO)'OO ...•..... 4,1/2%

Depósitos populares
Limite de Cr$ 100.000,00 :.. 5o/fi

(Retiradas livres)
,

,/

Depôsüo» a prazo fixo
Prazo mínimo de 6. meses 5,1/2lJo

Prazo mínimo de 12 meses. . . . . . . . 6%
Depósitos 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 "INDO" e pague com cheque

Despesa Orçamentária Despesa
Anterior Do mês

Cr$ Cr$
-

Total �""���.���"�.. �.�.���LW�.

Cr$

� t�íBAit6ú6nüiftl'f.'F"' I AUX. TRAT. stnus
.

---�-

..
VeJçba 0._

Administração geral
Verba 1

.

Ex. e Fiscal. Financ.
Verba 2

Sego Pública e A. Socia:'!
"

Verbo '3

Educação pública
Verba 4

Saúde públiea .

Verba 5
Fomento

Verba 6

Serviços industriais.
Verba 7

Dívida pública
Verba 8

Serv, de util. pública ."

Verba 9

Encargos diversos

69.139,80 12.024,60 81.164,40

14.245,00 2.200,00 16.445,00

6.919,00 1.232,00 8.151,00

92.695,40 14.799,00 107.494,.{O
"

29.354,90 1.680,00 31.034,90
,

245,00 12.000,00 12.245,00

Café Beduschi
.

úma tradição na Indústria

de café. Sempre bom-e puro

Aguardente de Cana:

VOVô e APERITIVO

Satisfaz o mais. exigente
entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHJ

Rua São Paulo - Gaspar .

7.747,00800,00

11�800,70 11.800,70
-,-

.

Se alguém souber de algum
379.601,40 16.620,30 396.221,70. impedimento, oponha-o na

46.Z_43,20 7.103,60 53.846,80
forma da Lei.

=�=======7=26=.=-1=50==9=O Gaspar,. em 16 - 9 _ 1954

ti45.8�)O,70 80.260,20 Ed d d S t

Dep. de div. origens ==11.118,60 '2.089,50 13.208,10 IOf'
. ml,udn aR o�

t anCo� '1
'===�========.=� . ICIa o egrstro IVI

657.009,30 82.34�,70 7�9.359,00 I

Não deixe para amanjiã o

Saldo que passa para Agosto 2,:)3.014>,40. que podefazer hoje.

972.3734U Garanta o futuro de sua

=====,,='= Iamilia com uma apólice de

Seguro de Vida
- da-

"A Equitativa"
dos Estados Unidos do BraSil1
Sociedade mutua de Seguros.

de vida.
'

Agen te nel!5ta praça:

Carlos B. Fontes

Industria Textil Gaspar S, A,
TECIDOS J!'}i;'Ll-'ULJOS DE ALGUDÃO

--- - - x-;_.

TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS

LINDAS PADRONAGENS

PISOS PARA BANHEIROS ROUPõES
.

,.

(Cõree firmes)
Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19

End. Telgr. "TEXTIL"

G A SPA R
.

STA. CATARINA·

Discriminação do saldo:

Em Banco Cr$ 77.205,00
Vinculado « 60.000,00
Bonus do Est. «40.000,00
Cófre « 55.809.40

« 233.014,40

Gaspar, 12 de agosto de 1954

Sabino B. dos Santos-Contador José Albericl-Tesoureiro

-:
Julio Schramm-Prefeito

J

INDU'S'rRIA CERAIv!IGA de Bvlvio Jcão Zirmnorma.i
Rua 1?refeito Leopoldo Schramm Sino: - Tel. nr". 11 '_ Caixa Postal, ;)2

GASPAR
-' STA. CATARINA

/

TELfIA::::s FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA.
Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos i

COLONIAL PORTUGUEZA E rrELHAS PARA

tijolos curvos para poços, .

CUMIEIRA

FAZ ENTREJGAS NO LOCAL DA OBRA, COM

li�������������;������������������R�A�P�ID�E�Z��������.

I
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voz DE

excursão do Clube Atlético Tupi
11 SúA

E),CúRSAO ,AO NOn�E CAT.;RrVENSE, ?S «!NDIOS» r:E�flROIARAM os RENOAIADOS ESQUADROES DO OPERÃ,flTO

EE PERl FERROr:IARIO POR 3 A 2 E 4 A 1, RESPECTIVAMENTE
- BONI FUTEBOL APRESENTARAIV1,OS G,lSPARENSES- .

.-1 D.2JLEGAÇAO ALVI-VERDE REGRESSOU ENCANTAD,l COM O TRATAMENTO RECEBIDO

.-

F "nha das mais �e'lSR-1Operário.
�

aç<� . • ".
.

• Il'S e comagradoras reali-
No cotejo de domingo, em Em vista das duas e con-

clOna . ,

.
. doiC I T' ..1

U a vaJeme equipe 0
.;_ .' q?� o upi teve como arver- sagradsras vitórias obtidas

r. TI'pi, .ao l��a" �e venci- sar�� ? pelot�o do _Perí Fer- pela representação tupiense,

da, na pItore.(jca cIda?e �e r?v,.ano, h�U\: maior supe- esta trouxr para Gaspar as A delegação do C. A. Tupí que excursionou a Ma

Mafra, nos dias 1� e_.l9 úl- nor.idade Lecmca da turma taça·sCOMPÂNHIA UNIÃO fra, afim de realizar ali duas partidas amistosas, como

timoS, as represen�a?oes lo, eepitaneada por Pache?o" DE SEGUROS e RELOJ 0- parte dos festejos do 3J.o, aniversário do Perí Ferrovsário

ís do C. A. Opera; lO e Perí: chegando o <match » ao seu ARIA MU"r LER além dI'- E. C" recebeu -valiosa colaboração do sr. Hercílio Deeke,

cal ,
' .

.
.

J..J ,

Ferroviário E. ll,
. t�r�:no com a expressiva duas extra-bolas que também que pôs á sua disposição um ônibus especial parei a

A temporada dos <índios> vitória dOR gasparenses pela foram entregues aos vence- VIagem até .Iaraguá (ida e volta).

gasparensea, que .teve como c:mtagem de 4 :? 1. �fndo dores dos respectivos préiio-. Por motivo dessa deferência. a diretoria do clube

atrocinador o estnTIl'ldo.des-/
ainda os avantes tupierises <índio. vem de enviar ao ilustre Prefeito de Blumenau,

�ortiota Udo,�awlow:�ky, perdido inumeras. oportuni- Chegada a Gaspa'r candidato a deputado federal, o seguinte ofício:

Illarcou uma pagina gln!'iosal
dades para ampliar o mar- Regozijados com a faça- Ilmo. Senhor

na história do esporte de cador. Os visitant.es levaram nha dos seus atleta", os a�- Hercílio Deeke

nossa terra. Demonstrando a campo o seguinte onze: sociados e simpatisantés do DD. Prefãito Municipal de Blumenau

um bom futebol, notável es- Itinho, Dema e CtJti; Pa- clube «índio», .tendo a fren- Blumenau - S. C.

pirito de luta e írlu�ta dis- ch,0�o (depois Pola), Os?ar e te o en .usiasta Evilásio,or- Prezado Senhor:

ciplina, a turma orientada B�t.mho; !?arínho (?ep013 �- ganizaram festiva recepção à De regresso da excursão triunfal que êste clube re-

por Dirceu
Mendes, causou lOlSIO), Ninha, Eri (depois dr legação alvi-verde, que, alizou à cidade de Mafra, cumprimos o dever de apre-

a melhor das impressões ao Neo), Nana e Tuta. 03 gols infelizmente, mal servida que sentar a V. Sa. o nosso mais sincero agradecimento pelo -c,

púbLco das, cidades de Ma- foram assinalados por Ninha foi pela Empresa Auto Vi- seu generoso gesto pondo à disposição da nossa delega-

fra e Rio Negro. onde os (2(, Aloisio e Tuta, para o ação Catarinense, aqui só ção esportiva, para a viagem Gaspar-Jaraguá e vice-versa,

componentes da delegação Tupí, tendo Lacava consi- veio a chegar as duas horas 11m ônibus especial da Empresa Auto Viação Catarinense,

tup.ense foram disting Úcl08 gnado o tento de honra do da madrugada do dia 21. o que constituiu valiosa cooperação para o êxito da me

com esplendída acolhida, gra- Perí. As arbitragens estive- Assim mesmo grande núme- morãvel excursão que VimOE de empreender.

ças ao desvelo de Udo PJ,- ram fi cargo de dois dospor- ro 'de aficionados do grêmio Fique certo V. Sa: de que o Clube não esquecerá a

wlowsl ye dos dirigentes d03 tistas locais, 08 quais usaram aivi-verde recepcionaram os sua desvaneeedora bondade."

clubes cn.adinos para que na- de muita condescendência bravos atletas que souberam
Valemo-nos do ensejo para apresentar-lhe nossos pro-

da faltasse aos visitantes: para o jogo brusco, Peque- elevar o nome esportivo de testes de consideração e alto apreço.

que foram assim cumulados nos êrros na marcação das Gaspar, prestigiando também
Cordiais saudações

de geutileza s e a enções, faltas, notadamente nos im- o futebol do Vale do Itajaí, Pelo CLUBE üTLETICO «TUPI»

ÂS competições tiveram pedimentos, não chegaram, Antonio B. Schmiiz Norberto Schoeslasul:

desenrolar normal e agrada- porém. a desmerecer a ação Agradecimento Preso em exercício ��i!!I!!!!!!l!JI!!!l!,!o!!!!.!!S!!e�c!llr�e�tfi!llr.!,!:i.o-��..!.._

ram em cheio aos desportis- impa-cial dos apitadores, A diretoria do Clube Atlé-
�_����rrm�����_��� =

_

tas que acorreram ao belo tico Tupi, cumprindo um

tâdi d P
, Agradável acolhida

esta 10 o en para presen- dever de gratidão e reconhe-

eiã-las. Na tarde do dia 18, Os insegrantes da delega- cimento. dirigiu atencioso

sábado, ou seja duas horas gação tupiense são unânimes agradecimento ao sr. Udo

após a sua chegada, os gas- em afirmar que 9�tratarnen- Pawlowsky, bem como aos

parenses deram combate à to dispensado pelos despor- mentores dos clubes Operá-
1 t

. .

d O ·t· t f
. .

decisõo du Conselho Divisional

vo Ull anosa epuipe
.

o pe- 11'1 a" ma rendes e rionegren- no e Perí Ferroviário. pela

r�rio, que ofereceu tenaz re- ses não poderia ter sido me gentil e fraternal acolhida
Em reunião levada a �f.eito �erça-fei:a. �ltima, os

s:stência ao conjunto visi- lhor. DurLmte a sua curta aos inteO'rantes de sua deIe- representantes dos clubes flhados a P. 1?IVJSaO d� !:.B.

tante, ·só. capitulando no ins- permanência naquelas hO'3pi- O't ção e�ortiva durante a I
F., que compõem o C. il. da nossa EntIdade, orgamza

taute fmal da pelêja quan taleiras cidades oS vÍsitan-
b

A' ram e aprovaram a- tabela do returno do campeonato

, ,

.

,
.

-

'..

·r
prazerosa permanenrla e.a·') 1 '.. .

" b I I b . d 1

d? um��oy� de chClllce decI- tes foram alvo das mi:1l0re8 hospi;8�eiras cidades de Ma-I oflc1a1 em curso. Aconte�e -que a ta e a e a ora a pe.o

d�u a vItOrIa em favor do atenções por p"'rte dos. }Jro-I fra e H.io Negro. ! rep�esentantc .d� PalmeIras E. C., que ,conto� ·co�_ o

1Ilpí.. motores da memorável ex-I Ainda ao sr. Hercílio Deeke r apOlO dos demaIs representa.ntes, contra:Ia as dISpoSlçoes

Se bem que o time vii:li �ursão destacando se como t'l t t d
.

I constantes da ata de 8·6-54, em que fICOU expresso ()

t'
'.

-

" .. ," ., . qve gen I meu e a en eu ao I "'1" d
..

1 d t
.

d '"

ante tenha feito jús ao tri- já era e::>perado pelos gaspa- apêlo do clube .pondo à dis-I prI':I ;._eglO o� prImeIros co oca os no urno para a. 1,::,'

U�fo pela m�ior coorden�- renses, a carinh�3a. rec�pção posiçã,o da embaixada alvi-, pOSIÇ�O dos Jog�s ,�o return�. Por outro lado houv� I�!(�-
çao de suas lmhas os lÓ0ars / com que lhes dlstmO'ulU o d .. A'h ,.' I O'ulandade quanuo a confecçao da tabela nessa ocaSla ,

•

' � A·
�

•

ver e um 0!11 US e�peCla �
.. I

�

.. A • ;; d' t 'd t .,_

COnsegUiram estab"lecereqlJl� conterrane0 e grande-amIgo d E A t
,T' .� {' uma vez qUb lia provIdencIa nuo po ena er SI o oro"

l'b
.

'".

I
.

· a mpresa u (j v laça0 ......a- . ,.
. .

d· f
.

1 rIO nas, ações valen,io "e Udo Pawlowsky a quem o�' t
.

. .

O'
da sem a realIzação do ultImo Jogo o turno, con orme

d
. 'I .,

. �v ..', � ,armense para a Vlaoem a 1 r. d .

'

.!) espíl'lt� combatlvo e das atletas e dmgentes do 1 Upl Jaraguá (Ida e volta), tam-
estabelece o regu amento uprova o para -o campeOUal?

Jogadas V&Eís ao� ..

seus ho- f:ndem ,) seu m�is pfOfu�dü e bém foi dirigiJo um ofício do correr:te ano.
',' n

-

• .

meus Pará 'O prelIo di. e' Slllce"O ao'tadt'cuuento 1 rou· I d d' t
. Sentmdo-se preJ Jdlvado em seus dlreltos o C. A.

tI" •.:, ,v,:,- ... �
<:".

. , '.. e '.:tgra· eClIllen o a cUJO " 'd
'

d"
.

h
• to

rela O� .olasparenses ahpha xeram lJ013 os excurslOIlls- t t d bl' 'd d . 1 Upl
- atraves e sua lrf'TOna, encamm ou um proves

.

. � --

. �.- "

,
. -

.ex o amos pu leI a e em ,
.

.

I ·B te, ·f·t d �

ramo hIll/no, lJema e CÜtl; tas a melhor das lmpressoeR outro loca!.
ao �r. PresIdente. da ....... 1'., ma�l. es au o a ,sl1:� C�l.l

Pac.h�co{ Oscar e Bétinho; da gente boa e 1tcolhedora
tr::medade pelas ]freg�l�r:dades Ver]flC.adas .na ult!m:l rJ:

AlOlSIO{(depltis .Néo), Dari- das cidades de Mafra e Rio PARA VEREAnOR
união do Consel�o. Dlvl�lOnal, as qual� tenam levado o

uh?, �inha, �ana.rdJpois Negro, cuja hospitalidade e
seu �epresentante a. ret,lrar-se �o reCInto ant�s q�e.a

En) e Tuta. Marcaram os, simpatia calou fundo nos co-I Carlos B. Fontes I
tabela fosse submetIda a vot�çao. A�uard€.mo.s,. p.OIS,_.o

tento�: Eri 2 e Nêo, p(Jralrações dos esportistas gas-/ ) ipronunciame"nt? da «mater» sobre a Justa rmvmdlcaçao

O T
(U. D. N. j dUpí, e Juarez 2 pa.ra o I garenseR• I· ,

o nosso grerrllo.

�t i riffl $

Troféus conqufstadcs Cooperação do Prefeito

Hercílio Oeeke

Aprovada a tabela do returno
Retirou-se o representante do Tupi da reunião da C. D.

por não terem sido respeiladas as disposições censianles da

ata de 8-6-54. - Protestou o clube «índio. contra a

I
- .

')
. PARA SUAS LARGAS P r [) 119 l' r a m a

E ENCOlVl}i;NDA8
...

1

.

Transporfadora Wolfra,m L�d�: '. �

1\'iAl1CIZ: Blumenau-AIameda Duque de CaXIas, 166, Fone 1379 - FILIAI;:'ql CurItIba- Rua Jo ,o N�g�a(j'., 1683, .1. one 2423

Em São ·Phulo: Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96655-:- No ·Rio d'e Janeiro: Avenida PrJs. Vargas, 344v; l�one 431399.

AGENCIA: São Salvador, Ru� Lopes Cardoso, 28-20 andar

SERVIMOS BEM PARA SERVIR, SE1HPRE
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ParticipaçãO

EV�Hist6 F. SrJcngkr e

BTa. participam a SEUS pa
rentes e pessoas de EUi:tB re

� PÉLA SOCIEDADE ��1��{Sg�n�:;sciruellto
de soa

D
=.=.�=�=..

= ..��
MARISl ELLA, i ver s õ e s

.. NOIV ADO
ocorri.lo dia 18 do fluente. C 11",)

ANIVERSÁRIOS \ Gaspar, setembro de lq54 jne Mõgk
Fazem anos:

Com a gentil sria. Darcy --------- Amanhã às 3,30 bs.

Pagnocca, da cidade de Pená- I PARA VEREADOR I Êles novamente!

Hoje-O 'venerando gaspa- polis, Estado de São Paulo, Antônio Braz Os Anjus da Cara Suja em:

rense sr. Francisco C.dos San- acaba de contratar casamento CAÇADORES'
0--'--

ios, mais conhecido p.or Chi- d 'go econ Schmitz ' DE FI>. Cine São P � I
o noese preza ,Q ami uu c: �..NTASMAd" ,e( ro

co Rocha, que templf'ta 82 ierrõneo José Francisco Sch· (U. p. N.) Ás 8 horas Hoi
,

8 h

d 'd 1 D
toje, as. s.:

anos e lace,' o sr. ago- 'li 'd ie: Ç! Paulo mais f," L' h l
trui .resi en e emo. .,

o
,...." d S

Y uiten ��g e Mal' on Bran- Dic� Foran e Anne Nagle
berio GL'irJlur, próspero in- hecid ire nã K Pato Concurso a OCo d d

<I� con ecz o en re nos como' . '\....-I . () no gran e filme da lNarner no grande we- tern daWarner:

dustrial. Juca», Ao juco e sua dislir.* Alvorada UMA RUA CHAMADA TERRÀS DE ALVOROÇO
Amanhã- O sr, Hilário ta noua, os votos de [elicula- - PECADO (- A

'

14

dos Santos, digno coletor je-,
.

I G
A frerrte a srta, Teresa

�:ens.: te anos

de de «Voz (e aspar», Beduschi Impróprio até 18 anos No pr.: I,Jornal Warner

deral nesta cidade.
�

A
ENL ,\.r<E Continua com êxito o in- companham vários com-: -Pr6ximo sábado:

Dia 27-A menina Cleuza, fi"-' plementos.
I E=v1BRUTECIDOS'

.filhinha do SI'. Clarel Bedus- Civil li
.

t re:
teressante certame promovi-

chi, residente em Fpolis. . ehr� 19lOsatme.n.de, d do pela S. G. R. Alvorada. _ga feira, às 8 hs. I PELA V rOLÊNCLt
alita-se oje, nesa cuia ,e,o A t' did t t-o CUPIDO VALENTÃO KirkDouglaseVirg niaM'ayo

Dia 28-0 sr. Osmar Pe- 1
.

.
.

1 d ,I _

s genns can I a as es a

en ace malcimonui o SI. n
d devid t ti

�

termann, coletor estadual em
(la Schramm, alto iuncionôrio sedn

o eVI amcb,n
e Plr�ts Ig�

Timbõ. C J' li S Uh a as, e os ca os e ei orais

da asa u to c ramm,com - d d I
". 2r O M' 1 Si! Ci' I; 'nao escansam, ca a qua
VW ;j- sr. .,lglle ,,-

a prendada srla. .A auaia d
.'

va, funcionário da Usina S. Threiss filha da viúva d. espedran
v ver vflt�n�i3a amo'

Pe
..
dro; a sria. Climene Fon- Lidi T' .

P b ça e sua .pre erencta.

[la reiss. ara ens. P '�d
tes:- residente em Blumenau.

or ora, €s'ao sen o vo-

A t 1 b VIAJANTE tadas somente quatro moças.
. oaos, nosso" pura ens ..

'--__ o Procedente da capital do É possivel, porém, que ou-

NASCIMENTO Estado, onde reside, acha-se
tras surjam fFtzendo aumen-

I tar o interesse pelo. resul
Mnrisiella é o nome da bo- nesta cidade o nosso prezac o

'l A
tado final, que talvez venha

niia menina que, dia 18, »eio amuio sr. Rl1,Y da Si »a . ze-

d L' a. of=recer surpresa ...

alegrar o lar do sr, Evaristo vedo, representante a nira-
Afim de dar ainda maior

Spengler, contador do Banco na Clássica Brasileira
.

d animição ao concurso, a Di-

Inca de Gaspar, e de sua di- Ao amujo Ruy, q
.. u.e nos eu

reteria da « Alvorada» fará

gna espõsa d. Dilce Spcnqler. o prazer da sua »ieiia, tlese-
realizar no mês de outubro,

Nossos sinceros parobens jamos agradável e prolongada
G provàvelmente dia 9, um

ao d
..
istinto casal. permanência em aspar' grande bingo dançante.

A última apuração, de 4,a.

feira p. passada, acusou o

seguinte resultado:
Teresa Beduschi, 910 vo

tos; Lígia Cunha, 856; SuelÍ
Vansuita, 815; Zelinda Pof-

Para connscímerto do "povo . fo,C��; se vê, a diference

No dia 2 de agôsío p. Iin-
. Faz-se mistér esclarecer entre as concorrentes e aper

do ocorreu, nesta cidade, um que as providências foram fada" o que demonstra' que
acontecimentodeplorável.Lu- tomadas e n obediên- Ad

A h d
n D t.J E .J 1to as t�m c ancp e vencer. 1:' Rra, epu auo "Rtfltllla

dibriando a ingenuidade do cia à Lei Orgânica do Mu

povo gasparense, o sr. Hil- uicípio e, também, no 8en- I Para Deputado Fedt�l'al

berto Gaertner, conhecido a- tido de defender a seguran- Antônio M.
çougueiro da Coloninha, car- ça e o bem estar da coleti-

'neou em 'seu «estabelecimen- vidade. Assim, porém, não Krüger '

to» comercial uma res en- pensou o açougl18iro, que de- (P. D. C.)

contrada inerte numa vala pois de ter concordado ver-
Apo"· (Conclusão:)

imunda, com a espinha dor- balmeute que errara, não se 10 a ...

sal quebrada há mais de conformou com as penai;; lm- «Em face 0.08 imoroDérios\
dciis dias. Não só ludibriou post.as, levando o caso ao surgidos contra V.' 8.,1. apó�
o povo, como também en- conhedmento dos seus cor- o lamentável suicídio do pre ..

ganou os próprIOS abutres religionários políticos, onde sidente Vargas, nós, estn

que na ocasião já tomavam encontrQU apoio às suas des- dantes abaixo-assir.ados, ex

posição estratégica nas ar- culpas. Prova. isso, o recur- ternamos nosso repúdio às

vores vizinhas, para o assalto so, 'que não' tem capacidade pessoas que, aproveitaildo-se
à vitima prestes a morrer. ge fazer, dirigido ao Prefeito dessa situação, fizeram nada

No fússe a providencial local no sentido de isentar- mais que exploração política,

queixa de um dos seus fre- se da multa. a mais descabida, pretendeu

gueses, que denunciou o ines- Como não poderia deixa,r do inculcar-lhe e.pítetús que

crupuloso. comerciante, tal- de ser, a absurda petição foi seriam dignos de suas men-
\..

vez a ocorrência passasse de- indeferida. Novo recurso, en- tes ditatoriais, e não, do
I Z

sapercebida. Diante dasq'fiei- tretanto, foi impetrado, desta homem destemeroso que faz
_

ED11UNDO DOS SANTOt4 \
xas apresentadas tomou "a feita ã CâmaraMunicipal. da Imprensa um cenáculo'

�
.

Prefeitura imediatas provI- Não fôra os têl'mos de a- de Ordem e Justiça». Vot.ando nos ca.ndidatos acima, provarás que d, seltlS

dências,' incumbindo o seu taques a minha pessoa e as Fica, aSSIm, de::;feita amá o pr0gressn de tua terra, teu bem est:l,r e o d·· tU'l

Fiscal e 0 veterinário licen- referências)njuriosas aoexe- impressão contra.a classe família, porque a probidade, a honest.idade e a mOl'�ldos

ciado, da missão de averi- cutivo municipal, contidas estudantil do nOSflO Estado, homens indicados, tornarão em realidade f:Ístuas aSl-'ír�1gõ03.

guar a procedência das acu- naqueles recursos, não ha- causada pelo Jovem e aço· w�.���\!l!ti!�_�""�:"�-���!!!l!ii�\W\Ii1llll ",,�...�._�.�,_��-�.....������

sações. Constatada a ven- veria necessidade de mrmi- dado presidente da UCE, �I
cidade do fato, foi ap:icada I

festar-me em Pllblico. E se Neudi 'Massúlini, que há al- LINHOS RENNER ...

ao tiro Hilberto Gaertner a' assim o faço, é para acusar gum' tempo, em atitude de Loja Ganriel Pamplona, anuncia e recomenda ,l111i ,

multa de Cr$ 500,00) bem Conclui na 4a• pág. tolo exibicionismo, dirigiu à maravilhoso sortimento dos afamados pW'os L1NHOS1'
como a intimação. para que PARA ,VEREADOR.

ABI UEl telegrama rlesafo- REIVNER, largura 1,60 mlr. para vestidos e laiér.

no prazo de 90· dIaS recons- fado e mal redigido. tentan-
' LINHOS REIVNER, só na

truisse o seu açougue, quel Carlos B. Fontes do, ridiculamer:te,insultar 0 LOJA GABRIEL PA1fPLONAI
m�lS s� assemelhava a um I (U. D. N.)

valoroso diretor da Tribuna
. j

chIqueIro..
da Imprensa. R_aa 15 de lVo1'embro, 1100 - Blumenall -íi'

F li

voz GASPAR
ANO II -WiSábado, 25 de Setembro de 1954 --

PARA VJ:�READOR:
VOTEM NO TRABALHISTA

Afonso Schneider
CANDIDATO DA ALIANÇA P. T. B. 'E P. s, P.'

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

a continuação da série.
- Domingo, dia 3

OS GLOBETROTTERS

Secção do P. S. D.
c

POVO de Gaspar
o Partido Social Democrático
(P.S .. O .�para o pleito d 3 de O\ltll�:O de 1%4\

recomenda

candida tos:

Para Senador
•

PARA VEREADOR

Evaristo Francisco Spengler
(Candidato da Coligação UDN-PRP)_

NEREU RAMOS
. _ J;::;.

Para Deputad08 FederRis

A 'Pedido
ORLANDO Bl\AEI í,

c:

DR. JOAQUIM RAMOS

(l)

DR. ADERBAL RAMOS DA SILVA

'C' I,,_
.

JOÁO DCS 8Ni''{,TOS

Para Vereadores
·,c·

...

:
..

"

.<.. .,�j.'j

BERTOLDO BORNHAUSEN

SÍLVIO PAULO SCHMITT

SÍLVIO SCHRAMM

CARLOS MANN !:ÜCH

ARNOLDO DESCHAMPS .

MELCHIOR BARBIERI

;;
\
I

)
\.

'.

.-,
,.;

AFONSO SCHNEIDER �
\
\

PArLO BEILER
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