
Gerência.: CARl,os B. FO�

Sábado, 7 de .laneiro de 19-56,

Rádio Clube
de Gaspar

nomeado A. nossa �ovel emissora CANINDÊ (Ceará) -- Ao ao trabalho de Ação Cató-

b d· I
continua se impondo ao con- ensejo de sua v. isita BO Cea- lies desenvolvido pelo pró-po re o " .

I certo dos nossos ,t1UYJL t �s tá, u Frade Cantor e ex-ar- prio fazendeiro, homem sim-
graças a sua programação tis ta de cinema Frei José ples, mas de uma ação 80"

TflV� solucâo , fj «alrnenre. I O dr. Camargo Rocha, qu� vem �eJhoranJo cons- �ojíc� fêz. urna romaria a cia! e��mpJar. O.próprio S!',
o f L n ionsm- nt d I n o v o

\ dados .os seus múltiplos a- tanteme-:-te. . I
São F rsncisco dus Chaga8] Joao Silva catequisou os J eo-

Posto ,de Saúde, que, imnl-] f:-lzeres profisa'onais ns vizi- Ademir; Ramiro -;'_ o JO- de Caníndê, Matando. missa filos, chamando a 'spguir -

o
.

gurado a 19 de novembro nha cidade (onde também é v"'I? e talentoso dIreto; .e·solene.perant�,.milhares de!sacerdote, para a sdnanis-
do ano pas a!o, não pude médico do <Samdu ») virá locutor-chefe da Rádio percgnnos e fIeIS, tração dos sacramentos.
ra ainda ser utiliz sdo em ao Posto -sõruente às segun- Clube de Gaspar -:- não Como se S8?e, a. basílica

face da falta de médico, . da ..
, quartas e sexta-feiras, poupa esforços visando tor- do �unto atr81; à cidade ser- RIO. - Aparecem os primeiros

Como se sabe, o afasta pt-la manhã. nar a sua e llOESJ «broad- taueja 03 romeiros. de todo indicios de realidade prometedora
,

.

d'
da "Cruzada São Sebastião" por Dom

mento do Dr. Abctardo Vi. _�egundj,.feira próxima, casB.ug:t uma, as. mais a- o NOfte, do Pi1fs,desde o Helder Carnara, em prol dos favela-

anna do U08S0 meio. f.l<:l' ter Iepois-ue-amanhã, terá iní preeiadas do Estada.. Acre ate, Pernambuco. Em dos do Rio, Dezenas doe operárlos
transferido residência para l io O serviço, procedendo s ,

De aut,r? lado, sabemos outubro, por ocasião da no- trabalham dia e noite na cónstru

Blumenau, criou 8 .rio PfO- preliminarmente a insericão que a RádIO Clube esta sen- vena e da festa de São Fran- ção do Conjunto da Praia do Pin-

blema para. Gaspar, que" fi JO.:5 neocseitados, 'j do c aptada õtimamente não, cÍ'ECJ; o número de peregri to, ou seja: 1200 apartamentos pa-

,
• " • . 1 r· � ra os favelados. 15 esgenheiros di-

cou Ferr.l méd...!c.o, nào tendo Se bem não 5'-'J'a I'IOIllÇ<í,U' �j uas Cl ,.8(j�S V1ZlllI1àS li nos : atinge a. cas,a (,OS"50 mil"
,

_" _ '"'
.

"
rígem as obras entregues a quatro

O prefe.to Julio Schr,,:u::nm inteiramente satisfatória IJetspar} como também cru elevan.io-se a 200 mil o to Companhias Cosstrutoras. Para

'apesar dos seus =sforço ,',{ln -erupre é bem melhor evi- outras, mais afastada-: Ti- tal ao ano. janeiro espera-se que esteja pron-

seguido arranjar queru vies- lentem ente serem o; T o ,itlu�s, Jaraguá, FjJ,JJis. ele, to este conjunto da Praia do Pinto,

se substituiIo. Dêsse jeito. ores atendidos tres vezes VE'riflqUf� pvis, prezado I CUIUTIBA -- O Iazen abrangendo lO, pr�dios com J.200 a-

'. ,� d L'. J _

,. "� I f it
"

"
l' J'" J "'1 M 1 I partamentos, igreja, escola, mor-

O aoverno O üS,oftüO nao por semana qne nenhuma ,e! .or, os progn"mas de sua I ueuo . cao (la til Va.L tacnac 0, . di h C tr d ..

' .,

d
' I' P

,-

'I· f "" i
tre

'

á' d .[.... .J P 1 ca m os, en 10 e Se, VlÇO >:>0-

p� Hl a':.ll'1r o. ato;1,), pú \ssim o PC!sto de Saúde co' pr \ erenCI(l oen Te üs. que I prIJp.rH;H n� a,' iJjzeUCl a 8;- elal, jardim de infancia e parque

.blH:o, ID31gra
..

dO <star !Dal! meça" prestar, na medid'lconlt.mdaext�D.a. x"elent61fsíso>
no l'wrte do_P��an�l.) d:3 recreação" Todo o conjunta é

gurado, pOl:que a n�llne8ci'í.ü ..10 p )õsível, (JS Beus relevan- e '{(ll,u�,d.a relaça? qlle,estam ," se 8 b a de converter l3 oe simples, de lmhas modernas.
,.',

para a dw{i.,- do dlto del,o'p: je� 4�er\l'JC,1B, até que �m fu .. pubhc8n.�o, e ldnt(!m:t� o se!} s;;u� err!pl:eg9.doi'l�' ,qu.e-,. Rb-
.

�

ri� re_ci:t'ir s?bre um m�Jito turo pló::imo 08 prtlste me- receptor p.:n_l4\� qutl?d�G� J�]ra�ào o prote�tan�ís�o, ?�;;. Si!����S AIRES, - Num ato

que Vl€8Se. lncar-8e aqll1. ,hoI' alUda. para a RadIO Lhlhe de GIlS- �IZar<:lm-s@ na .igreja Gatoh- o Governo Argentino
_ queimará em praça pública os ins-

O imp3sse. entretanto pa,l', 'ca. Este
.

resllltado deve-se trumentos de torutra usados pelo
v€m de, ser removido com a s·_ --C I R A VO DA

regime peroni\sta, nas Ddegacias
...

d d D oe, u te, Ger·. L HA
nome'lçao .0 r. nenedit() . .-".'

• d,e Policia e outros lugares onde

Ca!llargo Ibchl3" proficiente --130.A M-lJ'SI(JA,' A,I�J1""'P�S DE 1'(J DO·· eram detidos os opositores do Dita-

e1ínico e cirurgiãu rt:siôentt
dor Perón' Uma delegação de se'-

I
nhoras

- argentinas" repl'esentanda
\ em Blumen;l.u�, que aceit.ou Positivamente os aSSD� última c1asse,._tivemos .a·, qua;�uer SÓc�? fundador mais de 3 mil familias, solicitou a

° cargo dlé 1-1 vmda de al- dados da nossa 'novel So- gora,._ por .ocaslao do ba.de I d?
Alvorada ,concord.a.. realização deste ato ,simbo1ico e

gum r.olega seu p3!'a esta

I
.

1 d
- tA' 'd

-

.
convidou para o mesmo o P;:()siden-

r'J'..l dt>' ..
I't

'. CIe( a e nao em Sl.O re- de Sao SIlvestre, quando 1'a em pagar maIS p::lra di- te Aramburú, qué acei�:f)u o coud·
'_, 'LIa ", que - Hcrec J g_"se-,

'

,

-

.

não df:ve tardar. I conlpensados pelos esfor· a diretoria do "Alvorada", vertir·se a9 som de uma te. I

----

p

--- ços empreendidos para o teP1endo prejuizo finan- boa orquestra, ao invés de
'

( ''-'lor hrJrrl\Tel I .

t d
'

t 1 't t ;J CIDADE DO VATICANO ._- Un1
�;.;t \.' soergUlmen o a ,sua ma- ceifa, apresen ·OU aos sem peraer a n01.e a nnmuo dos s'êl'viços mais destacados da

Esta Sf�mana, a tem Oel';l, I jestosa séde social, no que associados. o que havia de uma dissonante batucada. etlevi.sâo é ter tornado p03sivel, até

tUl'a, que .(;esd.e o

.

fi� dê

[' �el�efere à r�_aIização d.e pior em matéria de músi- C
__L_iU_B_,_I_S_T_A__._==(:'::G=o::�,=s!:::'�=��_:::'_='�=�:'="'=_=�D='1:=._=,�::::"g:.::g.:::.�:::'2,a..:..,)

de3(;mbro la �tndava ait), baIles e reumoes dançan-lca,.. 1"
•

�1<V,ou-�e .';.,,;ito_ ma\s, ,,,he. tes d� iniciativa de sua di- Um autêntico. "blulf.". S a a r I o b o rn

�ll.nJo a dQ u gI<:� ���' a, SO,r1- retona. que lrrItou o mms mdüe AL NETO

01'9 como 6e vp.nflcou f n >e H'
.'

ont�'ll ql' t, f"l <

.. c a q.uase um ano.0 o CIu- rente, ouvmte de boa rnu Este fim de ano o operário norte· ção principal do governo do presi-

II I lln a .�.ra"

I b
' sica.

.americano (�stá obtendo um salário II dente Eisenhower, durante o ano

Outros dias fonul1 ta-m.
e vem pro11!_ovendo baI- verdad,eiramente compensador, que agora termina, foi a establliz,,·

bém eXCef3SlVamente quentes,
les em seus amplos salões A continuar neste e:5ta· Na verdade, o' atual salário do ção dos preços,

fa . 1 t j
. I e até ag d d

. trabalhador norte-americano é o A princípios do ano notava .. s,e um:,)

, �fn( o-�os a

..
o'' os Ü'dl1SI.)!-/ ":

"

,ora, os se�s asso- o e coisas,. não vemo�� mais alto de toda a história dos Es· tendência inflacionária, especial-
:nu por tojo� (J:3 e poros pru', mados so foram bnndados porque ta'nto sac:rificio dJ tados Unidos, E també)l1" º mais al- mente nos grandes centros, mas ()

VOÇla�,Ddo. f,ê�e i�lpi(lcáYe1. I com u'a excepc�onal no!ta- parte da sociedade gasD2
to ,ele toda a história do trabalhismo governo dedicou especial atenção �o

A�� uoJte.� sal.) ct7imOS'óis, da artístico- 'li'. I "'! ,_ " , ". <)

ulllversal. assunto e conse.ghiu deter a espi-

abai�das. lllsuportávei". irn.'
In; Sl�al, qUe, J. enbe numa obra de tanta-) Segundo um l'elatóri� que aCloa 1'a1 da inflação'

possibilitando ou difi<:lIÍtan fOI � de 24 de maIO, qUém nho vulto co�o ,é a séde I de_:er divulgado p�lo Ministerio, �o. Os preços no mês de d�z:mbro
do O sono t

�

.",' n' .' do tIvemos o prazer de a- do "Alvorada" pr:ÍN pa ....a
Traoalho ,em Washmgton, a media. foram em Nova Iorque, Chicago �

l ao neces.?a.lO a
1 d' d

.

. , ,J'" .l do ordenado semanal de um operá-
I Washington, mais ou men � os mes

restaUI'tlção das e.n.ergías g'lS-' pau 11' uas grandes or- apresentação de "jazz:' do rio l1:Jrte·americano é de 72 dóla- mos que eram a principios do ano,

t�,s d�ra.ote O d!í\: questras: a típica argenti- tipo daquele que mov-i- res e 85 {!entavos' Entreta�to, os operários gan�é1.111
.

A tr:me�d.(Í c'S,mcula nem na e um excelente conJ'un- mentou as danças da noi� ,Tal quantia d�, a�l'oximadamente, agora mais do qUe ganhavam em

slquer O -a.lIvIada por chu, t d',
.'

vmte contos por me�. janei�'o,
va' ()ue tpt

O e ntmos procedente te de 31 de dezembro, rne-: ;E:ntretanto, estes vmte contos por Dal o progresso ;real que para elr.s

""1 ",:'i ,e ano p!'ueee d S- PlD' "1
I' d

' '.' , 'f' t d lT'd
.

ll;� , ,'.
e ao· au o.

.

ai para cJ' :.'1or se adaptaria o salão j n:es ,�a a slgnwcanum se (j '.Jpcra· se ven 1-(:Oll _nos 1 S a os me I)S,

,au quer�reIl: caIf. volt ' .�' ,"_ I 1'1,0. tIvesse que �)agar preços pr�)i- I A reahzaçao dó govt::rhCJ de .r�i.
Calor e COIsa natural 1JO

amos a ter os mal::, .fra- do Cme Umao .

[bltlVOS
pdos artigos de primeira [ senhow,::'II', COTI>S'cl-J'tlind0 a cstahiJi-

ve�'âo, �ma 5 as ,ím é dl:'mu.is, t �os e desen,ggp.çados con· E' mistér qu.e os diri· nece����ade ,� pelas. coisas de que zação dos p�'�ços, ,é tanto mais �ot�
pOIS uao se tem alívio: diJ.1 Juntos musicais que fa� (Sentes do noC'�o cl Jbp .

A ne�e�slta paI a VIVer �o� �onforto, I vel quanto �OI obf.ltla em .um palS de

e noite' d ,>, I d'"
C>

1

"b ._.1., �
S�

I .?o�s, o valor do salano e sempre alto e rapldo desenvolVImento eco·,

..",
.a suar e � p.a ecer; zem oIffilr, em pleno sa- convençam cmnecessid&de irelatlvo,

' I
nomico,

pel:eg;Ul�O por :-�va_;Jn�la, a-IJãO, O mais persistente e de trazerem a Gaspar me-I _

POl' mais aHo .que seja (1 3alár�o:1 ,r:ão resta a 1�Cll01' dúv��a q�r� P',

bra"l1a�ra, que Ja nao deIxa divertjd d
.

. II _. t.
'

rJ sempre pequeno .se 0S \}reço:; '(l.! dlfICuldades pala � ,establllliaçao �')
llem trabalhar. ,.

. O ançarIno. lares arques I as. rem superIOres a eles, I mercado aumentam na proporça)

E d: lU. O remÉdio é pro"
A culminância dessa sé· Não, importa que i?so Daí o eiTo daq�c,les que pleiteia_:n I �� qu: aumenta a complexidade

curê.lr agüentar en t· se rie de 'iinsucessos na con. imnlique no awnento' de aumentos d'e. ,8ala1'1o eomo sOI,uçao: maustl'lal.
_

,quan (j
_

1, para suas dIÍlculdades eCOnOl11ICaS, i Nos países de econon1Ía primárl(1,
susplr a pelo ou tono, trataçao de orquestràs de preço das mesas, porque Nos Estados Unidos, a preocupa· i �(d)7/G ui (!.a'± li. r àfJi,iU)

d pois-da-amanhã das atividades do
de Saúde

-

(JA.�rO'LICO
13: seu rnêdieo o dr.�Camargo Rocha, ja
e ernposaade - De parabens a população

riosso murrieípio.

'.;:":'''''.��.;) �.'�--------------------�--------------------------------��-------------
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2a. págJua voz DE GASPAR
--

-,

-�------��-,__'_-----------,--�",-----,-

JBaucQ' Industr.a 8. Comcrcío d,8

I DaDta,�C�tar}n� B.- A. "
,

',,; ! - Mateis: ITAJAI �

I
I

I

,I , Futukui» em 23 de 1, evereiro de. 1935
," I i' Endereço, Telegláj.ico: «INCO"

C)' I\lAlOR EMPO',RIO. DA CIDADE EM) -y x x--
, ',"" ..

'. -

, CAPITAL A1JTORIZADO Cr$ [)O,OOO,OOO,OO
LQrçAS :FERRAGENS TINTAS M�TERTAL Pt\RA. CÓNBTRUÇXO ETC FUNDOS DE RESERVA Çr$ 60.000.000,001'..1 ,1 ,

' , .

�

.,

- '
' �.,. l.

DEPOSITOS EM 31-1O�1955 Cr$' 974.61i.631,70
. . I I I ...

TECIDOS EM GERAL,.CALÇADÜS ECHApEúS Iii G�
.'

S'DO ES
c.Ó,

, iA ·�J!.,i\'CiAS NAS PRINCIPAIS PRAÇA :J,
- "

II [ Tf1,DO, DE SANTA CATAltINA, NO. RIO DE
, ; '." �� JANEiRO E CURITIBA '

I '!
' "

"

,

I
\

.....,._._-OO- '

-

I', .;

i ABONAMOS AS MELHORES I
i I

TAXAS
''7.:

. �
PERj\lII'TIDA3 POli LEI

.

Variedade infinda' de artigos para presen tes

T":':;

G .\ '8 P A R

, ,

--

1------."...:-,_�_�',ll_C_e,_1._�_n_.S....ti,_1i_.an_o_4_4_1__e_4_59__--:.....,___'___--,-,_� , _

--',,-"�;-----yA-'-C-O-N�H-E""""'C-ER-----IDr. Cláu'dlO
o NOVO E LINDO SORTIMENTO DE Bedusch:

M'ÓYBiS .: e
,"

'Tape tes
Que se âcham . em exposição no DEPÓSITO da firma

1\ Gámba, Vailati
& .Cia, " Ltda.

Rua CeI. :t\�ísti1iario, 210', -",,' (Edifício; Joanin);
......

,

•
';

,S ,__...=�",::mrw..-..".....�
l\Tão deixe para amanhã o 'Incusrna 'l'exru Gasuarr B.A '11\l qUê pode fazer hoje. TECIDOS J!'E_'LJ!_lI 1)._ Ui:') L:_,iJI' ALliUDAO ".

Garanta \) futuro de sua
" __

Dorwitórios,'pàta casal, ,o.'p·artir de Cr$ .1.800;00' família com uma apólice de ;'lnALHA8 DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
Salas de)�antar;' ('entdlhada�) 'a,pàrlir de Cr$ 5.250,00, "Seguro de Vida

LINDAS PAD.dOl'JAHENS, "

""",
"

o

Gqp�!, desde 6r$ 3.750,00
'

.

- da - .

,PISOS PARA Bl1NHEIROS, ROUPõES

IGuarda, roupas.. eom espêlho, desde Cr 1.250,QO "A Bqu.tativa" (Cõre« firmes) .

Móveiis',:tte, :ft:t;bi'rc'ação" própria· e da. a!ama.d�
r

,

.

Rua São Josê, s/n,o ,Caixa Postal, 19 I
.

...m��ca «qJl\fP»i ,cI� Rio -Negrínhó"
<,

"
•

dos Estados Unidos do Brasil )1_, 'End. Telgr; '.'TEXTIL" Iii'--__;;;_-_,_.,,__--,,_,"_.-
...

-----.---'----- Sociedade mutua de Seguros G A SPA R --- 8.TA. CATARINA

'G··
:

"'''-f'''·
.�:.�'

..,"'. "

.....
.'

S 'A I
.

lib vida. '.'0

·f . _'II:�

.

.. t'a ,ita : 43·� .: '�' Cartt�II��eF�a:ft�s. I ALuM!'Nros :_._ �nRiGENS -:-:REAlS·,

..

' /�I ;;� .:� _�'" C!: ,"-.'
, ,,,- ,0« 7-'0 5!iJftt±

. :� ./ '. := I. MATEiÚAL DE C0NSTRUÇAü
.

Indústria 'e Cõmércio
.",

C f" B d hO 1
!

----',_,,_'"-----"--,-,
.

a é e: u�c 1 j Depositário da

Rua 15 de'Novô.,· 533- -=- Telegr.: "Impressora' I CERVEJARIA Al'�TARCTICA- PAcL!STA

Caixa' portal, 90 " Uma tradição' na Indústrial Estoque permanente dos m�is afamados
BUMENAu -X_;;" Sta, Catarfna de café. Sempre bom e puro, VINHOS NACIONAls
[Impressos em geral,

':,
Aguardente de Cana: MA'RIOe, \7 Lr\ I�SU'IT .L\

,
' -.'

,- . VOVO e APERITIVO ·

�Mâterialpara' Escritório,

Telhas francesas usadas,
_________.__,.__

'

'por preço de, ocasião.
DESPACHOS i _' EXPEDIÇOES Tratar com Carlos B. Fon-

, REP.RF-SENTACOES·:- CONTA PROPRIA teso RuaCel. Arístiliano, 229.
ARMAZENS E tRAPICHES' PROPRiOs'

: SOUZA:& GIP.._,
'

, Itajái -_ Santa Catarina '.

.Cx, poetsl, 9 - End; Telegr., Barvel - Fone 184
R.epresentante no Rio de Janeiro PAULO P. DE SOUZA

\

Rua. Marynk Veiga, 28 - 2°. andar - Sala' 3

_'.XoX-

Livros, Aibuns, canetas; artigos eseolres etc.-

o MAIS ,COMPl'ETO SORTIMENTO DE
'BRINQUEDOS DA CIDADE

':,' -:

--o--

Vendas, a varejo e a tacado'

CAPITALIZAÇ.40 SEMESTRAL

, ..

Cinurgião-Dentista
.

IAGÊNCIA
NESTA CIDADE:

Trabalhoesmerad� e.garanhdo RUA CEL ARISTILIANO RAMOS 249fu�M��' �___
·

Consultório: Abra uma conta no «INCO» e pague com cheque
Rua CeI. Aristilíano Ramos _iiíiiiíiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii__iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiííiiiiiiiii__iIiiiiiiii!�iiiiii__ill

I

Satisf�i o mais exigúlte·
.

entendedor'

Fabricante :

AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São pàuio .: Gaspar .

Secção de Atacado e Vareio
ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR

.

DA APRECIADA AGUARDENTE
a fi

'

C .. \NAS "

R�a CeI. Aristiliano, Ramo�, 1.57 - G A 8 P A.R II
.0' {

VENDE-SE Renove o pneu do seu carro
Pelo Eficiente. e. Afamado Processo da

"

\1 ulcanização "Sorocabana
.

! de HARRY ZUCE

Rua. São Paulo, 614 -000- Fone! 1667
BLUMENAU

"'" TOSSES r BRONQUITES i
'

VUBO [ftEDSOUnO .

(SILVEIRA) . :.:
G.RANDE TÔNIOO

Executa, qualquer serviço ooneernente ao ramo, com

a mãxima honestidade e rapides
I------�-------�--------��---------

&

,

li
�
I

"

&.c

lNDU'STRIl CERAIVlIGÃ, de, Silvio .JOãO 'Zimmern1allll
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sin°. _- .Tel. n-, 11 - Caixa Postal, '32

\ GASPAR -, S1'A. CATARINA
·l'ELBA.� FRANOEZAS, COLONIAL :gAULISTA, FAZ ENTREGAS l'r'ü LOCAL DA OBRA, COM
COLONIAL PORTUGUEZA E TELHA.S PARA

.

RAPIDEZ
CUMIEIRA Tijolos comuns, tijolos perfur-ados de todos. os tipos e

I ' 'tijolos curvos p:;tra pgços
_iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii_ii.iiiiiiiiiii&iiimiiii_L&M&Miiiiiiiíiiiiii�ij,ii.iiMliilJliiiiiiei.iiíiiiiíiiigiili.w-=iii!aiiiiiiiisiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiii!iiii2MEi1i.iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii_-iizgiiiüiWiiitiiAiiii_GG-'!iMNiAZ_X :�A:gª &._-'
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3a. pâgina ,"O� DE GASPAk 7-1 ..1956

Tupí e uaraní, o sugestivo prélio de ama

nhã, n sta cidade Impertinénoia
- Entrevistado pela crônica espoi
iva da PRC,4, doe ..Blumenau, o sr.
Iargarida Junior, propositadamen
.e, adulterou os fatos que circunda
-arn a farça representada pelo G. E.
Jlimpico, por ocasião da sua visita
1 Gaspar, em data de Tt de dezern
oro ultimo'
i:ntN) outras considerações tolas e

-róprias de quem procura dividir a

.esponsabilldade de um ato impen
ado com o clube involuntariamen-

do Presidente do _ Olímpico
'verdes, que, h�ras antes', da �hega-I a fI'anque�a. �om que devia . pro
da da delegação "grena" a nossa clamar a vitória do &�U clube; a

cidade, procurados
'

que foram por vitória' da insurreição sobre a dJs
dois emissários do gremio blumena- ciplina.
uense, teriam' consentido em reali- O derrotado, porém, não foi o

zar li partida amistosa 'com que o sr. Cruz, qUe manteve a SUa (tl�
Olímpico pensavj, desobrigar-se do nídade e espirito de justiça. A der

compromisso que lhe impunha. a ta- ota foi da nossa Entidade, porque
bela do campeonato' oficial de 55, e, o afastamento desse abnegado prc
ao mesmo tempo, desforrar-se do .dente representa .uma perda in-e

juiz Wilson Silva. parável para o esporte da nossa

e envolvido em questões alheias, o "índio" enviou à Liga. não disseram
,utorit�):'io' presidente do grémio da os dirigentes alvi-verdes que ignora"
xlameda Rio Branco mostrou-se "sur- vam o plano traçado" 'peiõ Olímpi.co.
.reso com os termos do oficio diri- Apenas círeunstaneiáram o' fato de A .rodada de 26
.ido pelo clube gasparense á Liga ter sido o Tupí forçado. a realizai' a

DF.; DE
.

O31umenauenSe de Futebol, repu- partida amistosa, a fim de contar- Em pr�ss,egUi��!�� c�;n.pe0-ando como falsas as informações nar uma situação insuportável criá- nato dê extrà-prófíssionais da. LBF,-li prestadas pela diretoria do Tu- da pelá obstinada recusa do seu com- estiveram em .ação, dia 26 de depí.
.

petídor de atuar
-

sob as' ordens do zembro . 'último '(feriado regional..Declarou o sr. Benjamin Marga- árbitro oíícíalmenté designado pata Paísandú x Tupí,« em Brusque,
_

e:ida que o plano' executado pelo seu dirigir o 'prelío d.e campeonato da- 'Guarani x Palmeiras, na. Itoupava-.lube fôra préviaments' traçado de quela tarde.
Norte,

.ornum acordo com mentores alvi-· id g t deO Impasse surgi o com o es o
.

O prêlio que teve por local.') es-

J
rebeldia da representação 'visitante, tâdio Consu1 Carlos Renaux, em

_
anta r d e ainda mais se agravou com a preci- Brusque, findou com a vitóhii. �lo

C f·
.

- pitação das' autoridades- da Liga,
.

time local pela contagem de 5xO. .<\_on fH ternização... que, por inexperiência ou excesso equiPe gasparense .começou jogando
Por mõÚvó ui pàssagem do L4' de zêlo, fizeram! o levantamento da. 'muito bem, para cair verticalmente

miversario d�' fundação do Clube renda e sua respectiva distribuição, de produção, após 'um "foul-pênal
Atlético TUFlÍ, a sua diretoria' pro- impedindo, assim, que o grémio 10- ti" praticado por Vilaci sôbre Alva
moveu um lauto jantar' de contra- cal, mediante a devolução do mime, 1'0,. aos 18 -minutos+da fase injéillI:
ternizaçâo esportiva, ao qual estí- rário dos ingressos ::..: Tormúla viá- que' o juiz Roberto Paulo- de Lima
verarn presentes, além dos atletas vel para a solução do impasse, - não 'teve coragem de assinalar.
� a

-

maioria dos, desportistas que

I
ficasse em, condições de prestigiar. Dai por diante os locais domina

compõem a diretoria do gremío 10- a decisão da "Mater" no caso "OHm- ram territorial ,e técnicamente à' pe
cal, Os 81'S. prefeito Julio Sehramm, píco-Wílson Silva".

.

leja, construindo o marcador de 5

_

Anfilóquio N
.•

Pires Pedrá Vieira., .

Não queira.o .

presi-dente: _ �o< Olim- tentos, por intermédio de iúlinhó"

l---r--'-------------------------· I
e Alvaro Corrêa, representante da pICO - eonhéeido por nós gaspa- (3), l\�lê e Nilo. Na equipe visitan-

, ,"ti B - " f ACEVI .

I
rense pelo papel que desempenhou 'te, apenào Sansão e Alvaro cumpri-:

ii' V··.,
...
··.···a,··sa�.· uerger I

. . Rsssaltando a significação do a- na eliminação da S. D. 2L de Abril ram bom desempenho, enquanto
.:.
.,

_.'
_

. :"�. . contecime,n,to, U�O�1 da p'alavra., em _ ::-:: ,dividir _com, ?S mentor�S"cW�:�-I:, que-ll<l elence p�sài1àuátfO' tod()s a-�
.

. I n?me da 'alretona, o sr. Garlos Fon· pI a responsabIlIdade de um mOVI- tuaram em plano superior, jogandó
��::::=����_rm teM. mento de indisciplina' alime'ntado é' um futébol prático e objetivo.

.

.

A seguir, o sr. Anfilóquio Pires executado por falta de bom senso Na preliminar, os aspirantes do

I pronunciou bela alocução, concita'l- do sr' Margarida e seus companher- Tupí foram ta�m inapelavelmen
do os defensores do clube "indro.'· ros de diretoria. te. batidos pelos campeões de sua

I a emprestar,em o m:elhor dos seus A renúncia irrevogavel do dinã- categoria pela contage�l de 5xl, 80-
esforços peIo engddeciriilmto do mico pi:'esid�nte Sebastião Cruz, bem frefilio, assim, a primeira derrotil
esp':lrte gasparense com' a mesma atesta a falta' de' compreensão,

.

3Z do returno.

disciplina e cavalheirismo qUe ca- 'incoerêncías e os previlégíOs. e.'pc, A renda da partida foí regular:.
raderizou a jornada- do grêmio eÍ- ciais que, certos desportistas incon- Cr$ 3,.850,00. Robertá Paulo de IA·
tadino no .,atual cettume da Liga formados teimam usufruir. ma teria sido um bom juiz, não 'fôFa
Blumenuense de Futebol.. '.

Diante da firme disposição do a sua covardia ha 'll1arcação de ul!l
Fizeram ainda uso da palavra os presidente da LBF de manter o' r .. e pê?aI.ti _

indiscutivel contra os 1ó
S1'S. José Guilherme Vanzu'üa e jai- ,guIamento apro"ad'O pelo C.D. no I caI�, que o "colored" ,apitad�r pl'e
mê Beduschi, que foram..

' tambem tocante à escolha dos ar'bitl'os, o I fel'llj. transf��mar .em. escanteIO.
entusiàsticamente aplaudidos'. 'Olímpico não. vaciloir em levár a

I
- No coteJo. prmclpal (Ia rod�déi, .

O àgape, que teve por local o reg- c:abo medida extrema dcreprésáli� em que s: defront.a�am as .equlP�s
taUI'ant� Zimmermann, constituiu ao árbitro Wilson Silva, vis"mdo I

do Guaran.l e palr:ueras,. o hd��, ,ah,
uma esplendida festa -de conírater> desautorizar o sr. Sebastião Cruz. soluto aplIcou seno.· reves ao fan-

nização entre dfr',etores e jogado-
.

Agora, depois do ato �onsumado, I tasma"; 4xO .

. _
. .

res do simpático gj'êmio gasparen- os responsaveis pela renúneia do

I'
OS g.oals dos penqj.utos fçlf<�m as·

se, que tão bem representa o es- incansável presi�ejnte da Liga la- s�nalados por Garôto, Telmo,. Mar-

porte de nossa terra. vam as suas maos e se m@stram
.

tms 'e Jonas.
. .

.

Parabens, pois, ao CLUBE ATLE- surpresos com o desfecho dQ caso Wilson Silva foi um bom JUIZ e a

'TICO TUPI, por mais ,�'ssa vitoria por eles criado e .f0n:-entado. . I arrecadação d� prélio:�ltrapassQU, a

no t·erreno ,esporPJjvo-social. Falta ao sr' BenJamll1 Milrgill'lda casa dos 13 mIl crUZi!UOS.
- -----------,------.-

----------0.--
.. _'.__...

.

';;'",�!!!!!I.��'!'!!!!������������-!Ii'IIilSm&-liIl!I'"tt'l!·IItMJi....__•...,. =-= � -, 4 !'....,4 ME *'1fJ
�

,Fazendo a sua despediM' liderança do campeonat.
da do' campeonato oficial Se bem que os rapazes de
de 1955; o C. A. Tupí "upí estejam fora das
saldará,

.

amanhã, o seu luas primeiras colocações.
último compromisso, ten- lutarão com. ardor para
do como adversario o manter o 3. lugar, apro-
-Guaraní F. C ., de Itoupa- veitando do ensejo para
va .Norte , ;e desforrarem do revés

Será: essa a derradeira que lhes impôs o Guarani,
chance' dós '

comandados quando da disputa do 1.
dt .Coti para a tão almeja- turno que teve por local
da vitória da presente o campinho de Itoupava
temporada. Norte.
�

Com' o firme propósito A tarde futebolística
de alcançar um esplendi- de amanhã, apresenta,
do triunfo para as suas pois, bons atrativos para
cores a direção técnica levar ao estádio citadinc
do Tupí submeteu todos uma enorme legião de toro
os seus titulares' e aspiran- cedores.
tes a dois rigorosos en- .----------

saias coletivos no decor-, .'- till "

'
f�1í IMPU'ifZA') DO SU;GI'Ç'7

rer �esta semarya. I f§.�" 1 .

. � .

r;
..

I

Nao menos Importante ! �i�i.n UIK!R'�[ Hti6UU�I,
será o prélio de reservas I /-.-::,,,r-" �l :.� 1 1<';1,1'. ��!rtu� I
entre os "bugres", já que J -?nu •

$A Ã-
.--_

o Guaraní ostenta a vice- Leia êste semanário"

Na
.

nota informativa que o clube região.
LEVY,

"Casa . "

uerger
"""'�

Um mundo de lVlaravilhas em TECIDUS

·e tirtigos para Homens, Senhoras e Crianças

agora em sua culossal venda�'de v'erão

Rua 15 de NOVe'llbro, 505

.
- .- B LUME�' A TJ

B I C I C, L·E 'T·A. S
Das Melhores Marcas Pelos Melhores Preços

RÁDIOS « SEM P )) -:� :MOTORES A GASOLINA OU OLEO

B b s
,

•

S
'::

O ln a p a r a a r r O -z el r a

Alais T. Schmitz &. Cia. Ltda.;:
SuceS80res de Aois T. Schmitz

.Faça-nos UIlHl visita serll comproInísso
Rua Cei. Arislíliano Ramos, 389 (Esquina da Praça Gelúlio Var{]o.�)
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PARA SUAS CARGAS
E ENCOMENDAS

.
Transportadora.

MAT.tt!Z: Blumenau-Alameda Duque de Ca}liias, 166, Fone 1379 - FILIAIS: Cuótiba-Rua' João Nf'grão, 1683; Fone 2423 I

II_:�:,� ::Ul::�=_�li5ili��t��:�:�E�':�:::'�_JI

1 r a fi

Ltda.
a

.____

voz G .\. SPA .R Programa�a�.o4a5�� s�a�2!a? CI. de Gaspar
li.úb.(J.dÓ_.�7�f'o--cte-1·Y56-·=--·1Ve�- Fzo às lÔ,30 -horas. - CORAÇAO DE CABOCLO

IIII
às 10,30 horas: � CARTAZES DA MANHÃ

às 11,00 horas: - Recordações �i usicais
às' 11,30' horasr e-> Cortina Mexiea na

às 12,00 horas: _l: Melodias Para Seu Almoço
às 12,30 horas: --< O Calendário d o Dia (Carnet Soéial) -

às 12,40 horas: - A ItaHa Canta !:�lf�k,,",,
às! 13,00 horas - CORDIALIDADE

.

às 16,00 horas: - O Ritmo do Dia !

Dia 26-12 _ O sr. Ildefonso Ko- às 16,30 horas: - Melodias lle la Plata 1

FAZEM ANOS:
�21', correto funcionario da Fábri- às 17.00 haras. - CARDlALIDAD E

ca de Linhas Leopoldo Schmalz, . Hoje - A sra. d. Mary Zirn- às 18.55 horas: - O Repórter Cat arinense

desta cidade. mermann, esposa do sr. Amoldo às 19,10 -horas: - Jantar Musical

Dia 27 - ..(\ menina Lourdes-Ma- Zirrímerrnann, residente no Poci- às 20.00 horas: - Saudação Europ eia

ria, filha 'da:
,.

sr . João P�dl'() dos nho; O sr' Helmut Heinig ,
às ,20',30 horas: - Tangos, Sóment E.' Tangos

Reis, técnico da Usina S. Pedro. Dia 11 - O jovem José Gentil às 21,00 horas: - Um Cartaz Por Noite - Produção Charles I,r,:to

Dia 29 - A gentil srta , Lígia- Monteiro, acadêmico de medicina, às 21',15 horas: - Solos e Acordes-

Maria. Heis, filha do 31'. João Pe- residenta na cidade de S. Paulo _
às 21,30 horas: - Serenata ao Lua r

dro dos Heis' Dia 13 -. O sr. Leonardo Parn- 3as.· 5as. e, sábados:

Dia 31 - A sra. d , Elza Van- plona, funcionário da Indústria Be- às 10,00 horas: � Coração de Caboclo

suíta, espôsa do sr , Bráulio Vari-] neficiadora
.

Gasparense, desta ci- às 10,30 horas: - Serenata Matina I

suita. I dade, e conhecido desportista; O às 11,00 horas. - Mestres do Bel Canto

Dia 1./1 - A sra , d. Ermelinda jovem Celso José Venhorst, filho às 11,30 horas: - Um Encontro Com a Valsa

Spengler, viúva do saudoso gaspa. do sr, Antônio Venhorst ,
às 12,00 horas: - Melodias Para S?U Almôço

rense Domingos Spengler, O sr.
às 12..30 horas: - Rapsódia Musie' al

AI
A· to,tlos os an.iversariantes, os

" .. bino Pereira da Costa (Peví), o
às 13.00 horas: -. CORDIALIDAD ES

cordiais parebens dêste jornal.
nosso estimado amigo e digno' ge-
rente da filial das Casas Pernam-rl
bucanas em S � Leopoldr, (Rio G'
do Sul).
Dia 3 _ ,'.'

. No ,Natal que .passou ?ouve, en-

A srta. Mariana Weh- tre nos, os seguintes noivados:
muth, p:'�fessora do,

. Grupo Esco- Srta. Inês, filha da viúva d. Ali-
lar Honeno Miranda d st idade:'

I
G

. '-

.
. .' :"':l Cl ace: ; ce areia, com o sr. Irineu Krauss;

a ��aclOsa Estelmha, fIlha do sr ,

I Srta' Marialva, filha do casal sr.

,AC��o A. Pereira �ires. . Hilário Santos ---; d. Zulmirj, San-
la 4.--:- A memna Marlote, fi- tos, com o sr . Emílio' Sada;

lha d� v�uva sra. Maurina Linhares . Srta. Vitória, filha da viuva d.
de Oliveira' 11\"

' .

,

.

,�ana Madalena Wehmuth, com ()
Ontem - A graclO�a srta , Io- sr. Oscar Deggau ,

landa dos Reis CamilÚ, residente VOZ De GAS'PAR cumprimenta
em Florianóp li fílh

.

o IS e 1 a do, nosso 05 jovens pares e seus gertlitores'
partIcular amigo sr. Tomaz CamU- al.ig,�randb-Ihes· muitas felicidades.'

DE
,..;., ,

Dj v e r s
õ

e s

-------

PEL�lL SOCIEDADE
.. '-:-,-�.

l:! �.
�

Mogk
ANnilJ

Hoj� às 8,15 horas:
Ailà1t Ladd e Virgínia

Mayo em:

NENHCMA :MULHER
VAI�E �rANTO

, (Em 'tellnicolor)
Gigantesca. produção da

Warner Bros
Lu tando eõruo um demô

nio, por um demônio de
mulher.

I
.

ANIVERSARIOS

FIZERAM ANOS;

li; O menino, Lauro, filhinho do

sr . Aurelino . Alves ,e d , Alcionê

de Oliveira Alves,

_..:. Amanhã, -às ;3,30 e 8)5
A \Varner Bros e o seu

I cncmu têm o maximo pra-

171� f' de reapresentar 'pela 3. �

i

id ,1.. "'1vez nesta Cl. ace (} rume que
bateu todos 08 recorda nas

te' as do Erssil:
.'ACOHD1l:S DO CORAÇÃO

Com o inesquecível John
Gúrfield e a gr.mde Joan

I Cnnriora.P, ó ....ima semana-

los GÊNIOS DA PELOTA

I ,Com os Ir nãos Marx

,TERRAS DE NINGUEM
Com Charles Siiarrei
TORMENTO DA

às 21,00 horas: - V02!es na Noite SU�PEIT A..
às 21,30 horas: - Serenata ao Luar

às 22,00 horas: _ ENCERRAMENT'':)
Com' Gene Ty! ne.'

(a programação dominical ainda es tá em elaboração) BOMBEIRO A'fÚMlCO.
Grandes atrações serão proporcionadas aos ouvintes da Radio Clube Com Caniiitas

Prefeitura Municipal de G�lSP'..lI'
doe Gaspar, nos próximos dias, como a Voz do Sertão, Inforrnacõe., Agrí- �__�=.=_=_==,======;:;;;�;;;�

U
I colas. O Calendario do dia, com o movimento social, e inúmeros ou- í\ li d (I_;lji C U'iàr)

I tros programas qUe ainda se acham em elaboração.
Hl Ur. O .•.

����iIIIIIIII!����������_��_�������!�-!iIII!'I��� I mesmo aOS prisioneiros, assistir'
"

I F ". I
·

l
aos grandes atos. religiosos, disse

_ armaCla rnperla I S'·Santidade o Papa Plo XII aos

Auiomõoeis, cam inhõee, ..

I participantes
da assembleia da

Do
-
farm." NILTON L, MULLER �

taxa de limpeza põblic«
União Européia de Radiodiiusao.

O Papa ressaltou também opa-

D d d P f
. I Medicamentos em geral - pel da TV como meio para f.orta-

e or em o sr. re eito Municipal torno público I ESpecialidades nacionais e estrangeiras '1 lecer os laços familiares e as boas

que, �urante o corrente mês, serão arrecadados, na te- P f" relações entre Os povos.

sourana desta Prefeitura, os impostos acima menciona-
- er umarras e artigos de toucador

I
,. . �

.

"Os lares, hospItaIS, pnsoes �

dos; correspondentes ao corrente exercício. I lugares isolados ou de reclusão,

Os contribuintes .q'lJe não satisfazerem seus paga- Manipulação' eBlnerada de receitas I'
pode chegar a mensagem de Deu3,

mentos dentro do mts andante, poderão ainda faze-lo \
representando nas cenmomas li·

'1 túrgicas, as verdades da fé e .:3

nos meses de feveReiro e' m�rço; aCrescidos da mu�ta de . e A. <') p A R Rua Ce�. A risliliano, 3841 ohras prÍlnas da arte �acra".

morar �e 1,0 e 20 %, respeútwamente, sôbre o líqÜido. ...,�.A!_i_� li" • -� "'_....-s�R I "QLle Deu,s apresse tambcll1 !

rernm�a�os os p�'a�01-l acima referidos ,serão extrai-l S a
�

l � r 1 <? b O ;�n (Conclusao) êste pOq21'OSO meio", declarou,

das as certIdoes., de d1Vlda para a devida cobrança exe-
nas naçoes menos desenvolvIdas, o I ganha 72 aolares e 85 �ntavo;; por Sua Santidade falou l�m francês

cutiva," problema da inflação é relativamen- semana. aos delegadOS, exortando-os a nU-

T
te simples. I E' um trabalhador democrático lizár a televisão como instrUnlf:llio

esourarÍa da Prefeitura MIunI'cI'pal de G"sp'ar, em
.

� R Resume-se num equilíbrio perfei- que ganha isto e desfruta a tnaior informativo, de formação c .rdúl'-

3 de janeiro de 1955, to entre a receita e a despesa. . lliberdade que se possa .desejar. ma.

José ALberici .

- Tesoureiro Nos países de economia comPle.xa, I
"E' impossivel calcular os bons

_-

'-1IIIIIIII!!II!'Il como os �stados �Unidos .0 probl�- I
.

ou Ir:-a:s ef.citos dos pr_ogramas d2

,..,' II' 'ma �dqaIre aspectos mUlto maIS

I
televlsao, amda. que na'} se, deva

A t.onçao 'complrcados. •
negar qUE;: :;Jlls.ütuem um melO (�e

. 'LI .. .

I
Naturalmente, a necessidade da A. V grande eÍlcwncla para a cemprü:;n-

Ar'h d b' . economia existe tanto no caso dos - I S O são mútua; para que Os homens

ca a ' e a rIr suas portas a países alt,3.mente desenvolvidos, co- não se sintam estranhos entre si e

mo no caso dos países menos desen- O Açovgue Schramm a.
compartilhem ,de alegrias to; sofri·

R.e 1 o�
..

oarl·a "E R NT E STO' , volvidos' , mentos, como me:m,bros de UDla

P
.

E' h t
- . .yIsa ao público que a, par- mesmoa faml'II·a".OI' ISSO, Isen oVi/er res rlllglU

•

os gastos do Estado. Chegou ao pon-
tir dêste mês a, venda de ctr- Manteve que a TV ajuda 110 tra-

to de de.pedir milhares de funCÍo- ne será feita exclusivamrflD- balho educacional, mas não substi

nários públicos. te a dinheiro à vista, não tui o professor, nem os outros

Pois, os Estados Unidos achavam se vendendo fiado sob ne-
meios espirituais e morais neceS3a-

que não podiam arcar com tantos I nhu t t
rios à família.

funcionários, sem comprometer se- Gm .(Jre e� O.
_

O Santo Padre ref,e:riu'Ec, na pri-
riamente a economia.

.

aspar, JaneIro de 1�56. meira parte de seu discurso, ao

Da mesma maneira, todas as progresso técnico da televisiío ;'·.:e·

obras que não eram essenciais fo- flexo da submissão paulatina E'

ram discontinuadas, il1té'lTompidas constante da natureza à inteligén-

I e, na maioria dos ,casos ,entregues á VENDA AVULSA cia 'e às mãos do homem".

'iniciativa particular.' dêste jornal:
Acrescentou que a TV a côrE's

Aí fica o exemplo para os tràba- aumenta a perfeição e a eficiencia

lhadores de todo o mundo. CAFE úlVIAO dêste meio de relação hUllUHJa.

O trabalhador norte-americano (Divulga<;ão CRF)

NOIVADOS

às 16,30 horas: - Ritmos da Broa dway ,

às 16,30 horas: ---; Magia Tropical
às 16,45 horas: - Sua Magestade, O SamBa

/'

às 117,,00 horas: - CORDIALIDA DE

às 18.55 horas: - Repórter Catari nense

às 19,10 horas. - Brasil Romantice
às 19,30 horas: - A Voz do Brasil
às 20,00 horas: - CARNAVAL NA ONDA

às 20,30 horas: - Coctail Dançante - Produção Charles Neto, especial
par e dedicado á mocidade Caspa
mente para a Radio Clube de Gas-
rense e catarinense"

D I T A L

IMPOSTO DE Llr3ENCA
motocicletas e bicicleias e

ERNESTO SCHRAMM

DE

JOIAS, RELOGIOS E ARTI
GOS PARA PRESENTES

CONSERTOS ElVI·GERAl.

I
I

l-'
SERVIÇO ESPECIALÍZADO

Hua Cel.Aristiliauo Ramos, 378
(Edifício Artar Poffo)

MP. iliE&i&Jit tM&W
,,'
�:;;jWW_.=I'JIiiI!.MBV»i9t1iLm>m._)

p r 8 Í

Wolfram

- .&\&
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