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,Causou a última inundação' prejuízos
dos 'à 'lavoura gasparense

avulta-
Cálculo superior a 3.500.000 cruzeiros

,

Mandioca, a plarrtacão mais atingida-Danos
em outros setores -- ]\Jpcessário o amparo:

do Governo federal 9

As illtimas chuvas qtleSe o desânimo dos lavradores,
.------------�--------�------�--------------------------�--�-----��

pTecipi�a:'am sôbre o ,vale que seria de conseqüências Acidente com o Cârnara Municipal de Gaspar
do ItaJaI, em outubro fmdo, ruinosas para toda fi cole- "Expresso" Dando início aos traba- toraI da :la. Zona, rometen-

. assumiram feiçã? catastró- tividade, já tão necessitada Ferida a sru. Dalva lhos da última sessão ordi- do cópia da ata final (la

',fica diante dos imensos ds- dos produtos agricolas, cada Beduschi nária do presente exercício, apuração das eleições 1\ Câ..

nos infligidos a. . tôda esta vez mais escassos e caros. Quarta-feira desta sema- reuniu-se quarta-feira a Câ- mara Municipal de Gaspar,
rica e sofredora região. Blu- Ao sr. Prefeito permiti- na, à noite, quando voltava mara dos Vereadares, com a que o sr. Presidente mandou

menau, Rio do Sul, Brusque mo-nos sugerir a conveniên- .le Tijucas viajando num -:los presença dos seguintes re- agradecer e arquivar; ofícios
foram cidades terrivelmente cia de arrolar, também, os

carros do «Expre sso Brus- presentantes: Rodolfo Gün- nrs. 48 e 49/54 do Chefe dQ

assoladas, com água alta nas prejuízos sofridos aqui na
quense>, fOI' a ;-ra. d. Dalva" :: u ther, dr. Abelardo Vianna, Executivo, enviando cór>ia

suas principais ruas. cidade por diversos parti Bedusohi, espôsa do sr, Gil- Rodolfo A. Schmitz, Arnol- da escritura públlca dos bens

Em Gaspar, felizmente, oculares, em suas residências, :,ertc Beduschi, vitima de do Krauss, Afonso Hostius deixados por d. Maria Cân

flagelo poupou o centro da I para que venham a ser igual- ?;rave acidente. e Carlos B. Fontes. Lida e dida Hoeschel e doados n')

cidade, por ser a zona mais mente �indenizados, tal qual Pouco antes de chezsr à aprovada a ata d:l, sessão an- . Município pela União e en

alta. Mas, foi só, porque os e,�t{ :1rocedendo uma comi. Ilhota e ao cruzar com um terior seguiu-se a leitura do caminhando petição do adv»-

arredores foram inteirarnen- são competente, em Blurne- . 1 - d 1 di I 'B F
' carmnnao carrega, o ue ma- cxpe lente, que constou do gado dr. Hélio . entes,

te alagados. Na Farroupilha, nau, que, em G3$PRr, tam- lei A ib • f seguinte: , I através da qual êsse C"'Uf', r�
(eIra o ODI US, que 1;1":1. e- ., a <Ao" U"

Z!D t mais castigada, vimos hém poderia existir.
Áava com velocidade exces- Comunicação de posse do I dico pleiteia o pagamento de

cllsinhas das quais apenas A m -dída é humana e, ,("I"va, fOI' de €11ront"0 ao ca- Prefeit M
"
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''''.� , .eI o runicipa e., u�v?; seus onora�lOs pe os ,servI-
emergia a pouta o telhado. dnres de trdn, justa.. minhão, lateralmente, o cue OfICIO do exmo. sr. JUlz Elei- ((J"nclu� nn lia 1)(/0)

,

AIf, em ambos os lados dós iH'OVOCOU o estilhaçam -uto D D., PAR"ABEN'S A Soe, ALVORAO' /'\"
tr lhos da Estrada de Ferro, A BeAnçãO dO f:" � U -

. -Ie todo o para'rrisa e de
bem como um bom trecho outro.::' vidros, do ônibus. Sucesso espetacular obteve o 'Concurso para a

da rua São Pedro, o espe- Relógio lancados violentamente para
eleição d.a nainha-Vence�ora por, !arga �a..gern a

táeulo erli deeolador.Muitos d.ntro do mesrr« '. Os. e<,:,.tl·' srta. Zelmda P,offo - 0. baí le de sábado p. paesado
Oficiou· a n.lnácio Krause "v _

,

moradores não puderam re-
_ Padrinhos da gean- baços atingiram diversos O C?rLcurso ral'� a eleição Zelirula, que, na aporação fie

tÍlar 03 seus pertences das I díosa obra passageiros, ferindo-os mais' da Ram:,ha da.8octedade, Cul- quaria-jeim anierior: se apre»

casas alagadas, teudo sofri- ou menos gravemente.D. Dal- tural; e ��c,.e{Jüva «ALv.nrada», sentara com apenas 1.821 V"f1-

do a 81B perda ou grande Domingo passado, d.a 31
va, que estava sentada no

'desta cidade, que ninha .se los, obteve, ao encerrar..se o-

daniiicação. <ie outubro, consoan te fôra lalo esquerdJ, sofreu feri- procedendo com ?aslemle m- Concurso, ma i,') de 14.00U l

Muito pior -agora já se a.nunciado, tf.ve lug[i�, .a mentos bastante graves e� t::ess,el, t.eoe desje:ho, sensa� l-·iló,.ia magnífica, {puio do
-

sabe com certeza--foraTI os l)enf:ão�do grande re OglO ambos os braços, mas eon:" dona .. err; .a nod::; de 30 .�c seu esfôrço e do d(J)seu extremJ�

ebtrago:::: à agrieultura no in- dà n,)ssa Igreja Matriz, .

seguiu liYfar a ses filhinha J!.ünbro ullzm;, por ?cas'u,w so pai, sr. Artur Poffo. Ma.9,

terio_r do município. Através Após a miss'5. das lO bo-
que trazia ao colo, de ape- d.� grande balte ofere�lfl0 ppZo não são menos dignas de

o levantamento procedido ras, s. excia. revma. o sr
nas algum meses de iJhde,

C·,ube aDS Se!IS assocwdos. louvores as demais gmlís con

pela Pref<eitura, ficou con:,- dom Inácio KrauRe. emin�n-
a qua.l ficou ile.sa. . Iz-pO sara� leve ��gar ,':tt).: sa_-

correntes. Tôdas conlribuirtlmi

tatada a seguinte vultiJsa te bispo-auxiliar da. d:ücese A JGvem scnnora aCld,en- o�s do cme U,:r a,o, iTan.,cor grandemente, com a sua cs'"

qilebra na próxima colheita: dG .Joinvitle. em singpla e tada, após o socorro que lhe rend(! em ambw,,;,e. seleio. e pontânea participação, para o

Mandioca - 6.000 tonela- t,ocante cerimônia. abe' Ç')OU foi prestado elJl. Blumenau>, N.qumla:lo.
_

A S(),)rl� e bomla êxito do expressivo cerlame ..

das; Milho _' 2.500 Sacas; ') important.e maquinismo veio para a sua residência :rnamenta�a,o, o. afmado con- que redundou- em vitória-, e

Feijão _ 1.000 sacas. dessa utilís�ima obra, que e, felizmente, está passando .�unto TftuswaL e as eleg(lnt�s esplêT_tdida-do própr,io Clube�
Como, em média, vale a. tantos bons serViços está b m

9 ;.oaletes das do,m:1s e senhon- que -1'endeu nada menos d�

mandioca 500 cruzeiros por nrestarido e há.-de prestar,
e ,

las deram um togue de suma 25.627 1'otok, apurando a bda

tonelada, e o milho e o fei- i com a graça de Deus, pe,
H A Cidade em Revista" distinção ao baile, que ficou, renda (bruta) de mais de

jõo lIJO e 200 cruzeiros res-' 'os anos afóra a torla a co- No próximo nr. voltarão es- memorável nos fa�t(Js sociais 51.000 cruzeiros.

peti vamelite, por saco, -- ,) letividade gaspareuse. sas apreciadas crônic<ls, sus- ,la cid;;,de. As danças, na Divulgou o resultado o S,t:.

prejuizo pecuniário elev,'1-se A convite do revrno. frei pen�as até agor� por m0tivo maior animaç(io e COl'dwlida- prof. Renalo lrVendhausen, @.

a. Cr$ 3.6úO.OOO,OO, aS3im- Roque. e'ltiveram prcsente,<l;aiheio à vontade do si autor. 1e, prolongaram se até -às 4 qual, em nome da Socieda�:

dIstribuido: M:mdioca-CriS 'lO l�tO o sr. prefeito mu'nl-
D d.d

ta madrugada de domingo. Alvoradà prúclamou eLeita a

3.000.000,00; Miiho - Cr$, c· 1al e o repre entante dês- espe 1 a Nessa festa, pir primeiro �rta. Zelinda Pofjo e s:t1t:1.d H.l.

400.000,00: F0ijL.o Cr� I
te semanário. Deixando hoje esta aco- foi empossada a nora Dire- a distinta vencedora· e Sl,d':!9:

2UO.000,00. A rns a hençf10, foi posto Ilhedora cidadé, de rFgresso foria.. da «Alvorada», eleita em dignas companheiras. agra e..

Essas foram as ph.mías 'mI livro à d;spo::;ição dos fi Estrela, no Rio Gra.nde recente a,')sembU'iv, gaal. A. cend>, outrossim, a sua 'va..

que mais sofrerarn� Haverá, fiéis que quis(J,ssem ajudar do Sul, e . por ser absolnta- cerimôm:a foi singela e rápi-Iliosa contribuição em prol da
decerto. outras prejudicach:s, a pagnr o saldo do cus'o mente impossível, como era da, fendo pronunciadf! algu- (Condu: n'} 4a• p 19.)
como o turno, por exemplo, do relógio, sendu consi.de- mel] desejo,despedir-me pes- mas palavras o dr. Hélio F'on-I"

,-
,.,

.
=

mas em pequena escala. Ca- rados padrinhos di) mesmo soa!meI�te de todos os bc.ns les, em nome do pre:<;idente Churrascada do
na de açucar e arroz, o>; io lOS os SUb3C i�ore;3. Êsse I amigos que aqui conbecl e anterior, e o dr. Clanco Be-

'-C rv1 S - P d
pr�dut(Js básicos da eco;:lO(" livro ainda pode SB_r ass_lna-Ic?:,? os quai� travpiasmais dl1schi, alual chefe da 80- . . ao e f)

mIa gasparense, nada scm� do por qualquer benfeItor., solIdas relaçoes,-faço-o- por ciedade, No próxim.) di� 21, o Ciu·

lam, graças a Deus. na residência do rev, padre intermédio d\!Sta VOZ DE Logo após, de conformida be Musical São Pedro, dep,tt\

.Os poderes publicos fede- VIg3flO. GASPAR, aproveitando a de r;om o qne eslava pror;ra- ciàade, fará realizar, no ga.l�

rau;;., admitindo, em prin' ipÍn, Dt'ssa forma, está Ínau- agradecer 3tl atençôe8 de "lado, foi procedida a pl'imei- pão de festas da Igreja,uma
a I:H.tuação �e verdaoeira C3- �urade c ma_gnifi.C'o rélógio. \ que, fui. alvo e djzer.q�e, ô.a- ra apuraç?io, naquela noite, grande churrascada, par� a

Iamldade deIxada peh gr.'m- que. com seus G1tO mostra- que!a CIdade, estar�l ao <.'lIs· do concurso di], Rainha, A qual estão sendo convidados

de enchente, estãu se movi- dores, lá das a1teros:1S tor- p')sição de todos 03 gctspa- venda de 1.'Otos ativ JU-se Jobl'e� 03 gasparenses em geral. A.

mentando no spmido de E"er l'es da soherba Igreja de rf'uses, a quem, de- coração, nwdo pa'"'7, 'afinal, em lercei- lii'ta de ad3sões será apre"

p;estado auxíiio aos -prejlJ- S. Pedro Apostolo, dá à ci- desejo tôdas as venturas, ta e de',:ni iva apurai ão l'e- .senta�a por estes dias.

diCados de tôda 8"t;:t, "e�i�io. da"o de GaspH.r de dia e� e1Ilco�nparrhia desuns e��a.s. r-ijicnr-se o segliinfe "e"aliadu: A inÍciativa do Clube Mt1-

C o.Jiemos que, desta vez, principalmente, de nuite famíli JS.
.

Zelinda PoUo-,-H.038 110-1 si: aI visa a homen!tgetlf a

, e,lsas impo_ tanteR e indis- (grarDs à Lr�a ilum'nação Gasplr, 5 de l';UVemblO, tos; Teresa Bednschi-5,687;! p".drueil'a dus músicos, Sta·,

Pensáveis providências se ei6tt:icu) um2. not8 de sin- de 195,1. I Suelí Vansüüa-3.4D4; Lígia I C�cília, cuja festa se corne�

G\lucretizE;ll11, afim de evitar i guIar e releva,nte bel�za. Rudy 8chwel'lner I CWl.ha-2,498. Assim,a srta.lmora ll,l;!. re.f�rida, data.
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"" CASA JULI() SCHRAMM oferece para prorrta �ntreg8 a preços aoalcar;ce de t::1F',er!'agens em geral··-Ltqutdijt.ca_dores-Desnatadetras-Espmgardas-FogoesE�on?mtcos-LI;sf:es, dw.ersos tlpos-Bafe�ws «1JetC!J»-.Bu:tclela,ç
.Radws da. ajam��a. marca aPh.tlhps»-Lampeões «Al�dlm»-Despertador�s-.MaqLUnas jotograjLcas-.-Fdmes «�nsco» to ,< Gei)aerd»--�l:tlpoS p�asucc.�·
.i +-Malerial sam/ano --Encerdetras «Macsiar», qorardidas por 2 anos·-lVIaqlllnas de cosiura « Viçorclli», çaraniidas por 15. arws-GnSíatS-Plrex_

.

Visite sem compromisso a . GASA JULJO ]3CHJ1_AMM p nela fª-ça a .�ua compra.que seLá ben:_l Htehclidp.

i CASA BUERGER
:.

\ NOVIDADES QUE TENTAM...
QUALIDADES QUE CONVENCEM...

PREÇOS QUE SEDUZEM ....

Casa Buerger
Secção de Roupas para Cama e Mesa

. Secção de Rendas, Fitas, Fios, Bijouterias e Novidades
Sec. de Roupas Brancas, Liugerie fina, Cintas e Soutiens
Secção de Noivas e En '{Ovais para Casamentos
Sec.de blusas, sáias,' 'Peingnoirs' , "Shorts' ,

,.Maillots" etc.
Sec. de casemiras, linhos e aviamentos

(omaior estoque do Estado)
See. de camisas esporte e de luxo,meias, gravatas e lenços.

,

Casa Buerger
Rua 15 de Novembro, 505, bem no coração da

cidade

B L U M E NAU'

Registro Civil �.�����.e�.,..�.t�w�lliiIiI'.iI!�m� L!EWi&&W\iJIili..",itill!Wii4W"=
�

Faço saber que preledem 1 Cava'lh81'TO '"1

.0 ...
casar-se: M d ---;. E t

.

li d
,

.

o emas \,;armsas .

_�spor El, nos mais in os r>a-
Alfredo

.

.Terommo da S�l- drões, confeccionadas pela rrelhor fábrica, A Gelhardt
va e Mana Dorotea Alves, Acham-se expostas nas vitrines da

'

solteiros, n�turais dêste Es� LOi a- Gabrl'81 PaIJ}nlonatado e residentes f'ro Poço .

.

.... _)

Grande.- Êle, lavrador, filho 1 15 de Novembro] 1'100 - Blumen u

de Alfredo Nicola? da Silva IITem' a camisa que você procura
.

e d. Teresa da SIlva. Ela, p.elo pr_eço (fIe lhe c�nv�ru,1
d .' tic filh d J

' Jo- iifiiWI'i*'1iM Llil'ãii!iIICi - ..
ornes nca, 1 a e ose

iiMl':.\'�"'ik-.: _.
.
_.

. 4aí

aquim Alves e d. Maria Al- �'�.i:' '->;'-,:k�,�:_._
"

ves. (Edital nr. 1719)
-Henrique Merlo e Elvi

ra Maraski, solteiros, natu
rais dês te Estado e residen
tes em Barracão. Êle, lan:..�
dor, filho de Luiz e d. Ma
ria Merlo, Éla I

doméstica,
filha de Henrique e d. -Ida
Maraski, (Edital nr. 1720)
-Se alguém souber de a l

gum impedimento, oponha-o
na forma da lei.

Gaspar, em 4-11-1954.
Edmundo dos Santos
Oficial do Registro Civil

Refrigeradores "Brastemp" CASA PAULO'�
Vendas em suaves prestações mensais . WEHMUTH Ltda

Rua Dr. Nereu Ramos s!n.
Caixa Postal, 2 Telefon�, '14
Gaspar - Sta. Catarina
Fazendas - Louças - Fer 1'(i_,
gens - Armarinhos - Se,

I cos e Molhados.. - EX1JOr
tação de Cereais e Ag'Uccr
dente - Serraria c alinha.
menios - Revendedores
da Standard Oil Company

f
I

,
.'

Prosdocimo S. A.
Rua :5 de Novembro, 900/904 - Caixa Postal,73

BLUMENAU - STA. CATARINA

ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.
;

l'
SCH1Y1ITZ - AS MEIl HORES MARCAS E OS

'MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇõES

� -�
�'IIIIIIIIII!lIl1llilillilllllli1'ftlllllllmlmllnmll!I!IIIII!I!IlIlilltU!II!lll;llilllillll
::

I

= M�ARI() 'VANZUIT_L\
ª Rua Cel. Aris tiiiomo tco.mos - UA;:)jJA,R

ª
_

Is
· Café Beduschi E==_', ENGARRAFADOR E DISTRI�UIDOR

Uma tradição na Indúsfvw ª_ DA APRECIADi\ i\,GUARDENTE
8 "5 CANAS"

de café. Sempre bom e p14rO ª .

:: III1III 1111111111 II 111111111111111UI! IH II III 1111 i ruUI 11111 1111 ! IUI 111111UlIIIIIIIIIIlIIIIIIU1i.

LOUÇAS - FERRAG ENS E CEREAIS
Secção de Atacado e Varejo

Aguardente de Cana:

I

II
li
I
II

VOVô e APERITIVO

Satisfaz o mais exige'" 'e

entendedor

Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHr

iMIíU�W� 00 SÁ�UE?
iii

UII!I Df 8861flRA<,

AUX. TRAT. SIPILlS

Venda e Consertos
.

de Rádios
II
II

Acaba de receber Motores a gasolina para
fornecimento de luz

GASPAR STA. CATARINA

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEFUNKEN�'

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

�.-#!I-l>-��

Rua Ce17Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo

INDU'S'rRIA CERAI�ICA de S-ylvio João Ziml118rma11ll
Rua Prefeito Leopoldo Schramm s.no. - Tel. nr. 11 - Caixa Postal, 32

• GASPAR' (
- STA. CATARINA

'l'ELlIAIS FRANCEZAS, COLONIAL PAl1LISTA, tijolos curvos para poços
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM

COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA RAPIDEZ,

CUMIEIRA T'iiolos comuns, tijolos perfurados de todos os tip�
;;§IA; UUUi"! i '�-Sfi!.__&' ííiiiP mM."i.�
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Finalmente amanhã

fUpl' X
-

UNIAO o prélio que vern sendo aguardado com viva
ansiedade pelos desportistas gasparenses·,

'

A t bela
do campeonato da I desforra frente ao time que a posição de vice ...lid res do plendida ,e merecida vitória, I borem com os dirigentes: do

L' � BluITlenautmse de F,'u- lhes impôs contundente re- certorne, juntawlmte com o Ao salIentarmos as cara- clube «índio» na preservaí

llZa l' - , T' bé J d P 1
' t isti de j 1

.

tebol marca para, aman la aves,em
_

irn ?, ��lantlo a a meiras.
c eris icas e mvu gar inte- ção da ordem e disciplina,

ealização de mais duai'.par- realização da peleJa, do. lo. Por outro lado fi grande resse de que se reveste o mastrando, assim, o nOSi'Q

f[das: Vasto Verde x _Palsan- turno, em que foram batidos rivalidade predominante en- choque entre Tupí e União, elevado grau de civilidade e

d I no bairro da '\ elha 8, pela alta contagem de 5 a 1. tre os dois grêmios, fará c?m lançamos o nosso veemente educação esportiva. Esque
.

u�o prélio principal, Tupí Para dar maior importân- que um numeroso público apêlo aos desportistas lucais çamo-nos dos fatos pass.r

�oUnião, de Timbó, nesta cia ao atraente cctêjo de -rílua ao belo estádio alvi- -atletas e torcedores-para dos e voltemos 'a aproxima-

'do,de, Os comandudos de amanhã, acresce a c,ir0uns-1 verde para incenti I/ar " os I que ponham de lado, os re8- ção que se faz necessária à,

. �ircell estâo ávidos por uma tância 'Je que ambDR OCltT'fim uO'lSI)"; iOlradores a 11ma 03- sentimentos pes,;;oais e r'O;H- 'Irát C"j �() eSPlIrt:e satllt�lr'

aisandú por 3A vitória a 2sorriu ao
o Tnpí mereceu. o empate -:- Mais Td?2S preciosos J?o�tinhos perdc::raI?, �s J?;aspare.ns�s, �ue ainda ocupam a. 2a. colocação, agora

em companhIa do Palrnei ras e União Dep loráveis cenas de Indtseipfina e vioIência truncaram a partida dos asptrarrtes,

Reduzido público compa- alegação de que expulsara de gava esporádicamente a área tituida. Aliás não. foi .esta a I tada 'por Antoninho; 3°._ a

receu ao estádio Consul Car- campo todcs os integrantes tupiense. Numa dessas in- primeira vez que observamos I pressou-se em dar por ,

ter

los J:{enaux, domingo último, do quadro tupiense. Se bem vestidas, Paulino «arranjou» essa anomalia no campo do minado o !tempo regulamen

na vizinha cidade de Brus- que o árbitro tenha feito um penalti inexistente numa Paisandú, 6. note-se que o tar, sem os descuntos devi ...

que, para presenciar o cotê- vista grossa em lances que ;)ola dominada por Coti. Wi· «couro» posto em prática já dos, com receio que os vi-�

jo entre o Pai�an�ú, local, prejudicaram O time visi: an- limar cobrou e abriu a �on- estava bem flurrado". sitantes empatassem a pugna

e o Tupí, desta CIdade. O te, e «o.uetido injusiiça na .agern, aos 27 minutos. Pas- O trabalho de Paulino te- e ter que suportar o. deses

fato de ser o Tupí vice-líder expulsào de Gilberto, ainda ,]OU o Tupí a jogar com na sido quasi perfeito se pero que, por certe, o seu

do campeonato pouco iate- na primeira fase, condenável .naior acerte, proporcionan- não Iôra os três erros em des- gesto provocaria 11a torci.Ia

ressou aos aprecii Jores de sub todos os pontos de vis- do ótima oportunidade para vantagem do Tupí: 10• mar- local.

cúrridas de cavalo, que pre ta foi a atitude precipitada Ninha empatar a p slêja, eou um pênalti iuexistente, Contudo, Paulino este':e

feriram passar toda a tarde e violenta dos jogadores _que numa bola cruzada da di- quando a pelota foi domiua- 'Dem melhor que seu colega

na <raia», a espera, de um investiram contra o inexpe- reita, aos 36 minutos di e- da por Coti com o peito; Valêncio e também teve me

páreo que
.

não _9orreu, ,�o riente juiz, pois gestos desta tapa inicial. 20.- desfez um gol dr) Tupí lhor sorte do que êste ...

que presenciarem uma pele- natureza só trazem

conse-I ReJniciBdo o prélio, o Pai- ao an�ev�r o desfe,cho de Pal�l�no é nome de ' pess�a

[a que prometia grande mo- qtíências desastrosas para o sandú voltou a campo com uma Jogada de Ninha na paCIfIca.:. enquanto Valêncio

vimerrtação e entusiasmo. clube a que esses atletas outra disposição. Peví, que boca do gol que Reria fatal- està a dizer que o. homem

Eis, pois, a razão da insi- pertencem. tivera um trabalho excelen- mente, como o foi, aprovei: nãa corre ...

gnificallte arrecadação de Debaixo de uma tensão te nos 45 minutos lUiClaUi,
- - - -

Cr$ 2.970,00, da qual a meu' nervosa e com o apitador começou a ceder terreno,
iS!II 9!!T'"A $i M@i MMN':_ .-

tora do nosso esporte, atra-' .Paulin» já um tanto iníluen- facilitando. a infiltração dOI:; ILINHOS RENNER
'

'I':
vês do seu parcimoni.iso bor- ciado pela: assislência local, avantes locais, q-ue passaram

,I

L
'. n' ,'Z P l

ri... .T

d
'

"

(jJa vaone amp ona, anunc�a e recomen a um '

deraux de despesas, reJu,úu teve início o prélio orincip,:ll, a assediar a meta de ltinho ,maravilhoso sortimento dos' afamadoS' puros LINHOS

a participaçL.o do::) club0s à com. as equipes assim for- com arremessos de todos os RElVNER, largura 1,60 miro para vestidos e taiér.

irrisória quantia de Cr$ madas,..: Tupi- !tinho, Coti e ânglIlo.s e de qualquer 'dis-
,

LINHOS RElVNER, só na

697,00. Dem!1;�9Checo, Pevi e RS-I tância. Não demorou a SUf- LOJA G 7\BRIEL p 7\ MDLONA
A preliminar, entre os qua- tinhv; Eri, Ninha, Antoni·! gir o 20• tento do PaÍsandú'!1 Rlla 15.H..de ]\'-o',',i"en'o'ro, 11'""OOB_ BZ'um1il)enau I':

dros de aspirantes dos mes- nho, Nana e TJta. Paisandú: I conquistado embelo estilo por •

mos clubes, foi suspensa à Urbano, Irineu e Loca; Ou:-' Julinho. Pouco dep0is Patro-
__',?-.ih WíNJMb..... pt

altura dos 18 minutJs da do, Ary e Arani; Paulista, cínio aumentava para 3 a 1, �_�!i!ii�PSii4�;�A�-���=�"'�'��ª�_�'�_�_�����������!I!!I!'�

fase derradeira, quando o Patrocínio, Julinhu, vVilirnar atirando no canto e,oquerdo

Il11dustrja T8xtil Gasnar B, A.ICO-_,
árbitro Vaiencicl dos Sanr.os e Chico, do ar00 de Itinho, Doi:, mi- 1:-'

viu-se duramente cl:lstigado Às primeirasmanobras eles- nutos após, ou seja aos 22 TBCIDOS Jl'l!.lL1JUU US DE ALGODAO

pela sua inépcia e patciali poü.tou mdhor o quadro vi- minutos, o juiz assinalava x __

dade no apito, com a agres- sitante. <1'le atacou com in- com precisão um toque den- TOALHAS DE TODOS OS TIPoS NAS MAIS

são 'do capitão da equipe sistência, procur-ando sempre tro da área pd:isanduaua, que LINDAS PADRONAGENS

gasparense. que deseslJerou vencer' a zaga contrária para Antoninho transformou no

com a decisão do Juiz na finalizar com sucesso, pois 2°. gol do Tupí. Dai para
PISOS PARA BANHEIROS, ROUPõES

marcação do 30. tento do de nada valiam (JS arremes diante o· placard não sofreu;' (Côre8 firmes)

Paisandú e de3feriu umas sos, dt; maior distância, que I mais, alteração, apesar da
1 •

Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19

braçadas no réfere. Or�ginou- eram amortecidos pelo forte constante ,ameaça
do ataque ,. < _ End. Tôl,gr. "TEXTIL"

se daí um pandemônio eu- vento c·mtrário. Insistindo vii3itante, que só não 106roH G A SPA R STA. CATARINA

'

tre a maioria dos jogadores, os atacante:3 «índios» eiD empata""f"--a pelêja d�vido --a I���-"*, ... .z

que tinham por alvo o Jde- servir únÍcamente a Ninha i deficiência dos seu:; pontei-

5:�jeitado apitEldor, Êste, de- para que êste finaJizas3e a Iras. O árbitro Roberto Pau

sencorajado e sem o neces- jogada, boa:s oportunidades 110 de Lima, prudt ntemente,

sário tironinio para dar pros- foram se perdendo peL.t fal-I apressou-se em dar por ter

seguimento ao jogo com a ta de outro avante que se 1
mÍtlado o prélio, sem fazer

purâção dos responsáveis, dispusesse a atirar em gol. o::. descontos de interrupções

preferiu resguardar-se em de- O Paisandú, valendo-se de I havidas pelo tempo em qu;:}

finitivo, decidindo pela SilS- contra-ataques;; com passes a bola permanQceu fora de

: pensão da par�a com a iongos pelas extremas, che- campo, sem que fo.sse subs·

,

Farnlácia Santª Cruz
\, - (Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFILÓQUIO NUNES PIRES

Grande variedade de reméd ios e drogas - Avia Re..

---o ceitas com prontidão e cUldado -

Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas � Gaapa r

�------�------------------------------�------------------------------�-----------------------------------------------

Vidracaria Vitraux
,

MATRIZ CURI IBA - PARANA

FILIAL - Rua 15 de j'vo]'eUltl'o) 1290 - BLúJYIENAú

-.

OFERECE 03 SEGUINTES ARTIGOS:
VIDHOS DE VIDRAÇA - ESPELHOS 1VJOLDUBAS

QUADROS-ARTEFATOQ DE MADEIRA-LOUÇAH

-PORCELANA� - CRISTAIS - ARTIGOH

RELIGIOSOS E CUTELARIA.S.

MANTEM SERVIÇO ESPECIALISADO PARA: Espelhação �isotagem - Opacação e Lapidação de vIdros Colocção de vidr03

de vidl'é.l ça de tod'IJs as qualidades.
.,

3FS. CONSTRUTORES: Faç(:m uma visita sem COmpl'OmLSSO à l/IDRAÇARIA V ITRA.UX

-----------------------------------.=-

I
ij

I
\:
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�: �(;.V: SPA 'R Câmar�\... (Conclusão) I Cine Mogk aJ��t�������e�� a;r���rnt��'��ln�o
'Trv;i7"'T==��;===6===d:"e=N=0=v=elY�I=,b':'_;ro de 1954 __ N°. 63 ,(,'08 12restado� no Pdro(�esso f.r, I nhã, em duas se�sües, às �l e 9 horas: Montgomery cuj;doação dO.i! �Jen8 o esp? 1('

I Elizobeih. Taylor e ,�'I?ellfy W iuiere em I

, ..1;""''''===-===--==--==-''"===========---=
de d. Muru, que bavlan.

U," G' R A'O SOL. i sido deferidos à União, cuja M LUA "

PEL.A SOCIEDADE mensagem foi de,,,pachada ii
(Impróprio até 14 anos)''==..._..= ==--==' Comissão de Finanças, Orça- .'

UO filme máximo do cinema amem-ano. fi dram
na praça de Curitiba, onde mentos e Contas do Muni- de almas jovens em luta con tra o destino .. A hist'órift ri!
reside.

., g��E�r�O �;�� J:�et�f'�� u� rapa� que pr�curava UM LUGA.R AO SOL, em cuja
O sr Moser que e umbom. " vida surgiram dois amores que se transformaram em su

• d'A l .' l do sido apresentados a Me-
desgr:..iça. Este filme fOI" premiado 6 vezes! a.

amuto es e jorna , lT'eg:'essou, de'
-

terça-feira àqueLa capiiol. sda. 0; p��eceãres � �.mlSS�() ATENÇAO: Devido ao alto custo de aluguel deste
___ o

e Je;�lS aç o e 1.1:; .iça so-
filme" vimo-nos obrigados a elevar o oreço dó ingress()

Rudv Schwertner bre a matéria de sua com-
para Cr$ 8.00. --, A Em,presa

Esiere �niem nesta redação, petência, que transita pela
referida Comissão, O- sr. Pre- ciencia ao sr. Prefeito J\1u-' D.r. ela'UQ''1'otrazendo-nos o seu abraço de "-

sidente anunciou quee stava nicipal da resolução da Ca-
despedida visto es'or d.§ re-

f Ch f
'

Bedu0 1_ I

em discussão O requerimen- mara, a im de que o e e Del.r,'Ioresso para Estrela, o nosso
t d

.

do Executivo fizesse os srs.
Prezado amigo sr. Rudy Sch- a os srs. açougueiros para Cirurgião-Dentista

. majoração dos preços da car- açougueiros ratificarem a no-
uierlner, competente iêcnico-

ne. Dada a palavra ao ve- va lista de preços, em vi- Trabalho esmerado e garantldQrelojoeiro que, como é do co-
reador Carlos B. Fontes, ês- gor a partir do dia 4 donhecimenio público, acaba de
te informou a' Casa sôbre t será .a se-instalar o monumental relógio corren e, e que -

d G os preços vigorantes em Blu- guinte:da fgreja Católica
A e. aspar.

menau, conforme constata- Carne de Ia., sem osso - Consult6rio:
d' rZaças ao S�l� tqenw ?,gsruaa- ção que fizera naquela ma- Cr$ 26,00 Rua CeI. Aristiliano Ramosave e comumca ,tUO e a

_
.

.

' .

d ,,- nha num dos açlJugm:s da - Idem de la., com OESO -

iino e caiicanie e

uca.�ao"
. .

h id d Ouvid C s 24 00t, S hwertner nos
vizm a ci a e. UVI' os o� r ,

.1 avou o sr. c " .

d t Id d 2di pe maneceu
interessa os no aumen o, que em e a.. com osso -

POtUCOs ,laS qute c� culo' de se achavam presentes a re- c.s 20,00.en re nos, vas o nr .

'- A' N- h.... d
.

amigos que ora lamentam o umao, �obre quais �Sd suas
.

ao af ven o quedm mal li:'Paulo, Moser f" t' to oretensoes neste senti o, so- quisesse azer uso a. pa a-
seu a as amen . 'lo .

AI d Presid d IEm visita a seus progeni- Ao amigo Rudy, reiribuin- ícitaram e �s o �umento .e vra, o s�. ,resI ente ec 8,-

.lores, esteve alguns dias nesta do-lhe o abraçu e fazendo 1)0- Cr$ 2,00 pt,r. �Ul:� nas di- TOU encerrada a reunião,
cidade, acompanhado de sua tos pela sua feLicid��e e a de :,:ersas classificações. ��lo m.arca,ndo um.a �u.tra para o

exma. espõsa, o distinto con- todos fJS seus iomiliores, a ;e:ea�o: sr. Afonso Hos ms dm.10 do corrente a �ora
ierrõneo sr. Paulo Moser, nossa sincera gràtidão e sim- rO,I exigida a apresentação, regimentar, �orn a seg.umte
contador e corretor de imóveis noiia de comprovante que ates- ordem do dia: Expediente,
____________

l
__·_ tasse o maior custo do gado, inclusive apresentação de pa-

De parabens.; .,
mais sinceros e efusivó! ,p.a- tel!d.o então os interessados rece.res _pela COl:nistão de

.'

(C t' w)
rabêns pela sua bela vtlorw' eXIbIdo um blo)Jo de notas Leglslaçao e JustIça.on muaçao -it-x-x-x-x-x-x-' de compraEl, no qual era men-

.

--.-
Sociedade. A srta. Zelinda foi A. Sociedade Cultura! e Re,. cionado o preço aquisitivo TOSSOf lROIIoumu
homenageada com vibrante e creativa Alvorada, por sua',Di· de Cr$ 20,00. Mostrando-�e I IIIBI ClEUUUDI.

prolong_ada sal�a de pa�mas e, reloria, pede-nos tornemos pú:' insatisfeito conJ a falta de (SILVIIU)
a �eguzr, el� e se.us est.z"}ados blico o se� cordial agr��ec�- documento mais completo."o I 8AANOE TÔNIO()

pats foram mUlto feltcztados mento a to�as, as gen.tzlLssl- ;ereado� sr. Afonso. HOSlll!" Ipe�a$ �essoa�' presentes a.o mas senhontas qu,e, acedendo lez sentir a nece3sldade da _

batle, mcLusU'e pelqs lea�s em pa,.ti�ipar do C_oncurso apresenta.ção, sempre. que I C fe' Bed€-scll·conco!rent!�.. ,'. para a eletção da Ramha da fosse pleiteado o reaJllst,8-1 a .) tI i,
;. Nos, deste Jornal, que Vl- Sociedade, e, upós, interes- mento do preço d'�, carne) da f

mos, desde o albor do Con- sando-se pelo mesmo, sem respectiva nota de �ntrel!a úrna tradição na Ind'ÚsfYlIl
curso, prestando, destas colu- desfalecimento, até o encerra- expedida pelo pr6pric forne- de café. Sempre bom e P1( ro
n�s, a nossa modesto:.. e de- mento final, - prestaram ao cedor do gado. Finalmente
sm!eres.ada coZaboraçao, fol- querido Clube colaboração pre- 10i deliberado que a Câmara
gamos em apr..�s·entar à pren- ciosa e inestimável, qu.e nun- concederia o aumento de
d.da srta. ZeLmda Poffo os ca será demais exaltar. Cr$ 2.,00 por quilo sôbre a

'o OulrOl'ls'im, avisa aos seus carne de la. com e sem 08-

prezados sócios que o Baile ,so, perml-lnecendo inalten.do Satisfaz o mais exiger 'e
da Coroação será reali;ado, o preço de Cr$ 20,00 para
salvo fôrça maior, no próxi- a. carne _de 2a. com osso, Vo
mo dia 20 do corrente, ainda tada e ap!'ováda a formnla
no Cine União, devendo os sugerida pelo vert'\ador Car
convites ser expedidos na pr6- los B. Fontes, determinou o

Ixima .,semana. sr. Presidente que fosse dado AUGUSTO BEDUSCH:

I PARA SUAS CARGAS n r o Í i r a mE ENCOMENDAS 1:--' '.J ..L

Transportadora Wolfram L tda.
MATJ:{l�Blumenau-Alameda Duque de Caxias, 166, Fone 1379 - FILIAIS: Curitiba- Rua João Nf'grão, 1683; FoneEm São Paulo: Rua Carlos de Camfos, c272; Fone 96655- No Rio de Janeiro: Avenida Preso Vargs, 3440; Fone 431399.

AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar
SERV'IMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

.
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'. ANIVERSÃRIOS

Fazem anos:

Amanhã - O interessante
snenino Sidney, filho do sr,

fNorberto Schossland e de sua

digná espõsa d. Ite Schoss
lond: Sidney festeja o seu

. primeiro ano de vida.
.

Dia 10-A prendada sria.
Zeliritlà Poffu, filha do sr.

Artur Poito.
Dia 11-' O sr. Martinho

Rosa, antigo e diligente em

pregado da Usina São Pedro;
o joiem Josê Ramos da- Silva,
filho do sr. Dario da Silva.
Dia 12- o sr, Martin E

berhardi, . sócio da Empresa
Schramm.

Aos aniversariantes, os nos
sos paraben».

VIAJANTES

Aguardente de Cana.:

VOVô e APERITIVO

entendedor

Fabricante:

ÃGE ()' .C O,C s oI o E IN D A
VENDE-SE ""-

Um terreno medindo a área de 20 melrcs de frente com 70 de fundos, com a'n

pIa e confortável casa de mcradia, eonstrüida de madeira de h·i, alicerce dt' md.terial;
com porão habitável, dispondo de instalação sanitária comJJleta, boa água e um

pequeno pomar, situada à rua. Joinvile, próximo à rua São Paulo, e�n Bkm,�nau.
Terreno alto e não atingido pela última enchente.
Preço à vista: Cr$ 180.000,00
J\!Ielhores informações na redação dêste jornal. Edifício Joanim, 216 (Sobrado)

-

Srta. Zelinda PofIo
Rainha da Soe. Alvorada

a

Preços Módicos

Diversões
Cine Mogk

Amanhã, às 3,30'
Tim Holt em

VALENTES
DESTEMIDOS

À.s 7... e 9 horas: A mais
bela jo:à de Holywood!

A -Paramount- apresenta
:vlonkomery Cliít, E;izabeth
Taylor e 8helley Winters em

UM LUGAR AO SOL·
Gi"nte moça pedindo tan

t.o da vida e tiranio tanto
do amor!
Ác. vários complerm'nt0s
-3a.-reira, às 8,15: Millard

Mití.:Lel e Robert Roland em

MECS ti CRIMINOSOS
O'úmo filme da Columbia
-5a frira às 8,15:

Programa Duplo
1°--Kirbi Grant e Chi·

nook, 6 cão maravilha em:

TRÁGICA
ADVÊRTENCIA

2°-Tim Hoít em:.
. \ALENTES

DESTEMIDOS
-Domingc, dia 14
ANJOS E PIRATA.S
Com Faul Douglas e Janet

Leigh.
---x x x--

Cine são Pedro
Hoje, às 8,15 hs

.

Um marr.:vilhóso tecDlc�.
lor que relalà o sparecl·
m;nto da pistola «Colt 45'

«CALIBRE 4f)>>
Com Randolf 'Sco! t, Ruth

Roman � Zachl'lry Scott
Cens.: Até 14 anos

Preço: Cr$ 8,00
-Próximo sábado:

O SEGREDO
DA CASA 248

Wa-yne Morris e Janis Paige

�------------------------------------------------------------�--------------�------------------------------------------
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