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NÃO PO·OE A NOSSA CIDADE CONTINUAR EM ETERNA DEPENDêNCIA DE BLUMENAU �COM o AUXILIO FEDE
RAL e ESTADUAL A OB.RA, FO�ÇQSAMENTE, HA:JeDE SURGIR -:- A PROVEITAMENTO DE TERRENO PÔ PATRI ..

MaNIa DO MUNICIPiO

Em � matéria de assis-] cer i�teresse uma cidade i cípalmente o cirurgi50'1 construção do hospital de I deral, 'qúe será .concedida
t�ncia social, a., n?ss9. ri-i ond� .

o profissional, da i E é por isso e porque não
I
Gaspar, que pos livf: �e anualmente

-

.

d�d� �e. Gaspar amda, es- medIcl,na tenha
,

de viver . poqen;os, contI�uar sem I um vez por tO,d�s de mco-I O resto depende do go ..

ta, .mfeh�mente,. em n�vel exclusivamente a base. de
I

a�slstencIa =s=. e hos- i JTl:od� e vexatória depen,; J A.' • • .,'_
muito baixo, pOIS a triste consultas, no seu gabine- püa]�r, que devemos' e

1
dência de

,

B�umenau '.
E I

vemo municipal e do 1)�verdade � que tanto nos! te . precisamos todos os gas-. façamos também a mater- i vo de Gaspar. Ou me

p�sa dizer, ': ,é que não I ,�' hospital a�r�iria. o I parenses :nvidar. os me:- i nidade, qu: �sta, evidl�n-Ilhor:,Depende a �br� ��e·
. temos

, praticamente ne- clInICO, mas atrairia pnn-· lhores esforços visando a' tem�n�e, nao e men�s 11e-,'
nas de ser por nos InICIa-

nhuma assístêncía . cessaria que o hospital. da. Sabemos que o nove

..

Chegamos ,a� ponto de! ��
..".V·

,

. � Ter�eri? há e e,m, cond�- i Prefeito, que va� �er e�w

fI,car sem médico (t:al co-,Toque seR. e t o q.. , ,u e Si coes Id�!as, proximo
:

.al,
possado no proximo dia

mo acontece presentemen .1'''''. -- Farroupilha, do patrimó- 31 - O sr. Dorval Pam-
te), o que é inconcebível .

PARA DESASSOSS�GO DO:') SEiL'S VIZINHOS, o BOl"eCÔ AMADEU nio municipal, Organiza- plona - está grandemen-
numa cidade de cêrca de �����OAD:S �1�:N��������c�� �:ou��o19S6 RglNrCIOU SUAS da a sociedade hospitalar, te interessado pela rr.até-
2.500 habitantes e que --,�--'_.,. com personalidade jurídi- ria. E nós, o povo, vamos

progride nos demais sete- De �ada valeram 08 redaJ��s e
i to n'? r�a I'.::el Aristilíano mo �õ I ca,

.

pleitear-se-á e obter" apoiá-lo, trabalhando jun-
P· . �. 1, Ci:-nuncla� �aQueles que, resldll1�i) I

os sinais de e.stacionatr:�ntJ ôHO, ,

..

. .

"

""
I

,
, � , d'res,' or ISSO, O Posto eLe

I
nas -nroximidades do velho casarao i constantemente violados pelos mo- se-a (como tantas outra; o

I
tos, pelo mesmo eleva o

Sa�de, em boa hora ccns- m,1�nicipa1. têm de

"su��rt�r"a, al:;�-I' b:i�tas, c�mo também, e muito mais I fazem) ,s?b�enção es�a- o�jeti�o. ,

E
, ve�ceremos,

truido pelo governo do zarra _noturna nos amigos da Opa . aCIn.osan:ente,. O abuso do ,c,xcesso dual e principalmente Ie-: nao ha que duvidar ,

.' '"
-

A .'
" Tratando-se" C0mfJ Se J,:aJt.l, .de l de:,"",v�4>çlQa<l�� pela. nossa principnl 'I .

'

Estado, e que fora mau- um albergue' imundo e de fIns es- artéria está a desafiar a Hl.ltoI'ic1àtle -�.�-.-:---�...,...

gurado há quase dois me- cusos, cujo oronrletárí-i Jl�Ü) P;;!4rt competente. . ,I '

ses esteve fe h d ,)'f' 1
.. ) impostos ele qualquer espécte, nem Com o intenso movimen�o de veí· MUNDO.,

, '.

c a o: a", aí I
me-sma

..

a pa1r:11"(' .rle �-"Q'is�ro, como culos em demanda 'das praias de ve-

ta de médico . Somente I a desafiar a fl<l'élh>:;1.(';l0. P:J'l "rmos raneío, a rua CeI. Aristíliano trans- iuo: _ Durante 'o Congresso ZéS eomnnístas com o "slogan":
nesta semana começou a i porque ,a t�lerân1cia da Pl�c:�<ütura I formou-se �1�, pista decorrida para Euearis�:íco :Intel'nacional, mais de "Nós colhemos trigo, mesmo sem

,

t d f .' "

e do SI. Dalezado de Polícia em

I' Os
automobilistas relapsos, 4 mil visitantes subiram 'dlariamen- Deus e sem sol"! No dia seguinte,a en er e o aI � se!nprc, 11.enl1itir o �n!lcíonamento do refe- E' 'preCiso que o :':1', De.egado de te ao Corcovado para ver o Cristo porém, uma forte chuva de pedra

mas o facultativo, que nela botequim, l Polícij, adote medidas repressivas Redentor . Como se sabe, 'o monu- arrasou enorme cainl'�e' d'e eere

vem de Blumenau estan� A ordem (le. d('!�,ócunqcão e�{pedi- r011tra a auçlácia desses "pintacu- mento é dos famosos do mundo e ais ...

P
. t

. t' A da pelo Prefeito Münicipal foi mn- das" póis mais vale pn'venir do devê seu projeto fie) brasíleiro Rei-1 esen e, apenas res ve- tive) d'2' chacota para o oCll!:lfmtr' eh q�e' 'remediar., . tOl' Obsta, e à construção a 1t'eytol' :tLLINOIS (Estados Unidos)'
zes por sem:ana ·e dUl'àn- f)l'érJi(J. ('lU" jamai� P<1J1.01.1 élluguel eh

x. x x Uev'., tamhem ibl'asileiro. Começa-' "O <,:omunísmo na Italia marcha él'tl,

te a manhã. Dêsse modo, ÍmÍ)vel 11 Municipalidade.
� Outro fato que está I) f:Xigir a da em 1924, ã obra terminôu em franca decadenda, tanto assim.

- Com a p(l��e do novo Prefeito. &1'
"

26, em Parl's, Na Wl,o,d,e··lag.:..... d"s' FI.ue em P'o-ucos anos estara' c·'mpl�.já se vê que o Pos,'to não ' ação enérgica da policia, é o que U� �iU"" U -

QOl'val P?mplona, é de Se e�perar cú respeito á in!10::1tifi�:tç:50 e pu. mãos � que são maciças, pesandõ tamente desíntegrad-o"L Isso foi, ()
está preenchendo devida- Que a ordem de d,eill)ejo W)jo leva-

ni<;ão dos malfeitores do jardim pu- 1S �oneladas cada urna

-, cOlab,orou I q.Uê
afirmou ? abalizado con.t,sr,'en.mente a sua finalidade. da a cabo, pois já é �tem.po de r)S blico.

.

o frane�s Paulo Laudowsky. clsta, �r. VIncent Tortora. Allon.
'poderes lTl;unicinais pensarent séria- Indivíduos de insül1.,o pervêrso A montagem foi feita no COl'(:{)- que se acha no foto de "os demo-

que era de prestar assis- ment.e no melhor aproveitamento destroçaram a mesa colocada sob 'i vado, a 710 metros &0 nivbl do mal', cl'atas cristãos estarem produzindo
tência médica a semana dos hens doados ao MUl).icipio, os coreto ,e, até agora, nada sefez pai:ê1 .sendo estes os dados do monurnen- homens de valor que conhecem (}
.

t
. �

t'
Quais até agora tem servi(!rJ sómen· descobrir-se Os responsáveis par f'S' to: 38 .metros (a estátua mede 30); sofriménto do povo" .,HI-n eira enao apenas :',:'es te ans seus respectivos .)Cllfl<1ntes Se ato de vandalismo '.

altura da cabeça: 3,75 m,ts; distan-
dias. gratuitos, nentre ,os quais Re dE'sh- O sr.: Prefeito, deve c_,i:;;lr da p)_ da 'entre os' extr·emos dos dedos:

. Parece certo, entretan- ca o estaferm9 Am.adeuzinho, li.ria a necessária Vi!::':li[,l.lCÍ:.! s<ibre o 28 mts; peso da cabeça: 30 tonela·

t· ,. d
. , '. das; de cada braço: 8 tonelada�',t,O, que Gaspar não tem x x x

pa Tlm.OhlO o mUJ1lc:)�G, pOIS, Pára - �

bnto, os cofres municlpai� ri nlri· peso total: 1.145 toneladas, A es- R;ealizar�se-á dia 20 doInédico porque não tern -, E' devéras lastimáve1 que os buem, anulllmellt,e c lln ct'l'Cq de 12 trutura é de ,cimento armado, re-
f

' , .

hospital, visto como é evi-' soldados q�� integrm� o destac�- n-.iI cruzeiros, a títuI,) de auxí"li) ao vestido de peql!enas p,zdras trian-I
corrente, s��ta-' elra pr()XI�

d
. I mento, pohclal desta clda(h� couh- destacamento polic:.aJ· (]e (;.a'par, guIares de esteatita. pedra boa ma, a tradICIOnal Festa deente q,ue deIxa de ofere- nuem a'lheios ao servi('() .le f.l-,ân1.';- \i'[R"ITI"I' de'- onI' tr'al)all'ada E' C'llJa" d'e re S- S b t'_

.'

d"u. ,.' \" L''-
. ,'o .�'-'

.,

<._ c., .<,
• •• ao e as IaO cUJa reu a

-----��------- SlStl� a um. furacao de 100 qmlo- "

,
, .

metros. por hora, o qu,e é. im.possi- revertera em benefICIo das
vel de acontecer no Rio. O nlQnu� ohras da Igreja Matriz de
m:ento custou perto ele 2 l1'iilhões G

O Presidente da Confe- e 500 mil cl:uzeiros, tendo �ido pa- 'aspar,
Segunda·foira, pela manhã, o jovem' Hilário d,� Souza, que vinha . .'.

I go pelos canocas de cruzeiro 'em Do programa elaborado
prestando E€Tviços ao nosso jornal, fot vítima de grav� e lam(mi,abilis- l��nCla Vlcentma de Gas- cruzeiro. Foi inaugurado a 12 de consta o s'eguinte:
simo acidellte. par, em seu nome e etl1 no- outubro de 1931. por Marconi.

A�'S 8,30 horas Missa
f'

A fatalidade atipgiu HHário no recinto da Indústria
'

d·� T_cinha,� . me dos demais membros "'olen, h, celebr'.lda pe�.o re'v' ',''Círculo", desta cidade, onde há, apenas alguns dias estava colocado, d
"

" CANINDE' (Ceará) � O �antua- '" .ç .. Q 1
na qualidade de aprendiz.

' a Diretoria, \agradece pe- rio franciscano mais conhecido das Ti" R 'O F 1\,,-mo. f' 1'el _ qque .-
.

; ;'VI i
, ,

Quando manobrava u'a mL3,quin'a impressora, por inexplicável infe- nhorado ao Poder· Execu- Américas acaba de presenciar no- A 's 10,00 Início dQS fes�bCldad,e, ,te�;€ u�1:a das mãos ----; a direita - apanhada pela prensa, que t' 'C M' 1
vam.ente as demollstráçpes de fé le n.,

a compnmJU vlO1entmnente causando esm.agamento de' al«uns dedos c
IVO, a amara umcipa, todo o Norte e Nordéste brasileiro, tejos populares no pátioferindo gravemente a própria mão,

.

., Õ, à Industria, ao Comercio ao ensejo da' novena e festa que do salãu Cristo-Rei, com
Socorrido imediatament'e, f.oi o inditoso 1110"0 transportado l)al'a o e a t'odos que de qu a] J

l':-uniram aproxim.adamt,mte 50.000
",

.

,- ql er bazar, roda da fo'rtuna'
,

Hospital Santa ISilbE:!, em. Blumenau, onde lhe foram emputado!j osf'
romeiros. COl11ungarant' cm:Ca de e

dedos indicador, médio" e anular. Hilário, em virtude da gravidade do'
�orma auxüiaram esta Ins.. 30% dos 'Visitantes, à cuja disposi- completo serviço de bar e

ferimznto,
.

continua internado no referido nosocômio, esfon;ando·se o tituicão, afim de que pu�
liãn ficaram trinta confessores, tan.· restaurante.seu médico assistentE: - dr. Gelásio - p'ara lhe ::;alvar a mão.

- to religi,osos como secuiares.
desse realizar o N,'tal ela A excelente banda do,o brutal acontecim!ento chocou fundamente a todos que dêle tive- U ,

h
- . WUERZBUHGO (Aleméjnha) Club M

.

I "S- Pram: con ecimento, estando Hilário e seus desolados pals a receber CrI'aIlça Pobre deste l'UUll1'-
e USIca ao e-

d"
,

-
Pronta resp{)sta deu a natureza àlanamente a visita dos seus amigos, que lhes levam o confoI't()· m,ol'al dro" abrI'lha t' f tbasófia dos ateus. E' que tinham n ar� OS es e�ante tão crue! situação. ClpIO

.

,

, sido 'expostos recentemente earta- jos durante todo o dia ..
'

CATOLICO,

FESTA DE S .

SEBASTI.ÂO

AGRADECIMENTOGrave �cidente sofrido pelo nosso tipografo
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ewb,
exposição

nOvDEPOS�TI'
O

aatfi:ma T,.abal�r��::r�1�dir.:�e"lido. !AG1l:NCIA ���T�E��DA'i[i��TLIANO RAMOS. 249
,

I' am' a a' I a· I Ceasultório:
.. ,' IAbra uma conta no ,JN-;;-O:-e�ag'uP' com eheoue

· I
.

.
.' ".

. g ", .

\
. j Rua CeI. Aristílíano Rsmos l ss llU:iic ...........718. _- ." :wa,ãiii�-""

,.".-

I Sl Cio "1.Jc-]-
'

"
------ I '

I.,
. C

.

...A a. ,s , .I �t ci
�

,.
.' \ I f.-,T· fie d�ixe para amanhã o

i I In-austrfa TextiTGasuar S'IA
· I

Rua CeI. Aristiliano�.�__\EdifíClO .i oantn) l\J.. q�tl pode fazer hoje, ; TElJIDOS P'BlLl:'iJUUS lJE ALGUDAO
- --�

--::.=.
- I G sranta O futuro de sua - - X __

I Dorruitórios para ('5"a1, a partir de Cr$ 1),800:00 tamilia com uma apólice de TOALHA8 DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
S 1 d' (Ih d ) f' d C It

- '" -O 00 Seguro de Vida
LI,NDAS PAD -!_,O ....TAGENSa as e Jantar, enia a as a par .ir e 'r.p b.:tD, .

n 1'1 '

I Copas, desde (;:$ 3.750,00 '_
- da � PISOS PARA BANliEIROS, ROUfóES '1Guarda roupas', com espelho, desde Cr 1.2,JO,OO "A Ecuitat: a" (Cõres . firmes) 'I' .

Móveis de fabricação própria e da afamada . I V Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19 Imarca «CIJ\.10», de RiQ Negrinho, I rios �stRdos Unidos do Brasil End. Tel[!,r. "TEXTIL" I-+

• Sociedade mut:�a de Seguros I' G A SPA.R -- BTA. CATARIN�_..

Gra'fica '43 S.' A ..
Ii de Ilda. .==� '_ $ ; •. - '�...,..

Agente de Ga!'lpar III i

!!I!lL���-�.�.�_!I!III.���_Il!'!LZ2�_�J�__!!ll._.. �__ .. �_�.""!"_.�I'Ií�__IJI!IIIJI!iM�.2&����!?�l!!'JIJa__
;;;.SR�!2� ,13'-!� n �"'�� I ALUMí��1�ÉR;ALE�:Ag�,fS\RUçfóEREAIS I

Indústria e Comércio

,

Duas lojas à 'sua disposição

Um« Iradição na Indúsiria ISta , <':átarina
J

de cajé. Sempre bom e puro

'I
I AglJ�rdente de Ca. nll, :

, VOVO e APERITIVO
Materi 11 para Escritório l' Satisfaz o mais e;rigente==---=.:::--.-.-_.._._==-�_ .._----=--... i�.=.::::!):._,_ '''(

entendedor

I
I

,. RIJa· Cel. Arir5tilhmo 441.

I·._-,.��--:,�-_,_----:�-----
.1 '��'� ,

e 4�9

----------------------"

I Rua 15 de Novv., 533 - Telegr.: "Impressora"
Caixa portal, 90

BUl\IE�AU -x-
· Impressos em geral
!a.�----,.=-�---zy-:---�_._-_------

Livros, A'ibuDS, canetas, artigos escolres etc.

o MAIS COMPLETO SORTIMErITO DE
BRINQUEDOS DA CiDADE

--o�-

GASPAR

Café Beduschil

Fabricante :

AUGtJSTO BEDUSCHI
Rua São Paulo - Gaspar

Depositário da
CERVEJARIA ANTARCTICA PAu ... �STA

Estoque permanente dos mais 'afamados
VINHOS NACIONAIS

MA'RIO -\7 L�NSUITA,

I
,.

GASPARtl

Secção de Atacado e Varejo
ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR

DA APRECIADA AGUARDENTE
"5 C�\NAS"

Rua CeI. Arisliliano Ramos, 157 -

-------------------------------------

Renove o pneu 'do seu carro
Pelo E! icienie e Afamado Processo da

Vulcanizacão "Sorocabana'
de RARHY ZUGE

VENDE-8E
'I'elhas francesas usadas,

______ por preço de oeasião.
DESPACHOS - EXPEDIÇOES .

Tratar com Carlos R Fon-
REPRFSENTAÇOES - CONTA PHOPUTA tes RuaCeI. Aristiliano, 229.
ARMAZENS E T.RAPICHES PROPRIOS

SOUZA & (:Ijt,
Itajái -_ Santa, Catanna

ex, p08t.1I1, 9 - End. Telegr., Sarvel - Fone 184
Representante no Rio de Janeiro PAULO P. DE SOUZA
Rua Mârynk Vl?iga, 28 -� 2°. andar - Sala 3

Vendas' a varejo e a tacado

,,_..,.,�-----.....

Executa qualquer serviço concernente ao ramo, com

a máxima honestidade e rapidez

Rua São. Paulo, 674 -000-< Fone, 1667
BLUMENAU

='-a..,* . &MiE Ubl====iUM!JE&XL m AliE
.

&&SAL W!k4iSZiM . L&L&&MA LaawiA-.:.ZA. __ &'- ;;gg;q. !1

IND 'QlET�RTA-�G]rRAI�IGÃ�d8SIl vj O r] oãO-ZllTI lnern1a1111
Tel. n". 11 - Caixa Postal, 32
BTA. CATARINA

FAZ ENTREGAS l�D LOCAL DA OBRA, COM
RAPIDEZ

Tijoios comuns, tijolos perfurados de todos os. tipos e

tijolos curvos para poços
L�T-----'--íi=---"--""---'--- gÜ-'�-----" ... I�__._ ..... - ._.__

Rua Prefeito Leopoldo Schramm s/n°.
GASPAR

'l'ELHA� FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA,
COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

CUMIEIRA
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di lina
Fazendo sua despedida do campecnate de 1955, perdeu o Tupí para o Guaraní por 5x3 - Mais umtriunfQ- dQS 8spir,aót�s

do �/alvi�verde"' -- Os [o .go� - Outras Notas. _' "

Sob o sol abrazador de uma su- jogadores, 'dando, a i�PI'essfl.O de de I disciplina e esportividade "da I iA direção do "m�tch' estev� .a I '��lItal1:10 contra, "toda sorto cl�
focante tarde de verão, em' que Ó que, O [ego serra disputado em t lt inead r< t' carzo do sr, Salvador Lemos dos obsfaculos e advei sidades, os ra

,
" , " urma C'lpl anea a por ,_o 1. b

•• •

'

.»

"termómetro marcou 36 graus, as- "câmara lenta" eis que o Guaú\l1í OS QUADROS: _ TUPI ��' Ba- San1205 que cumpriu ótima arbitra- pazes db. !uP} jamais f�gJram do

sistimos, domingo último, no es- começa a 'assediar a meta tuplcnse ti t C' ti S -, V' > t Al' _ gem. seu propósito de competír ,.:om le-
IS a, o 1 e sansao: icen E'. ,,01

al 1
r •

titado citadino, o encontro íutebo- com cardas perigosas e bem urdi- J A t ') . O 'I 1 T' ". Embora tenha o' C. A. Tupi che- dade e a to espírito espor IVO.
b, S o e n ornn 10, I anr o, ampi ,

I d'
-

d di
.

lilístico entre as equipes de titula- das. Heino, aos 4 minutos, apro- nha. Pedro. Nana c Alvaro, gado ao fim da temporada oficial O títu o e campeoes a iscip I-

res e' aspirantes' do Tupi, local, e veitou-ss de um cochilo de Coti GUARANT _ Daniel, Natalino e
de 55 como último colocado na tá na, ffiOS!lJJG como "lanterna" vale

do GUaral.lí,' .de Itoupava-Nort,e. I pará arrematar C,Oln, violência, de' ar-valho; Nilton. VUJ'ltcs e Cem: boa de classificação dos concorreu- por uma soberba conquista do es-

A,' peleja dos suplentes fOI ven- cretando a 2a, queda -do arco de Nilton Santos, Ico. Hf.'h�(), Corrêa tes, foi ele proclamado, com intei- porte gasparensé,

cida,' com, méritos .Indlscutívets, I Batista. c,',ompletamente,',.' des.mar,l- ra [ustiça, Campeão 'da Disciplina,
_

e Valdemar .

pela representação gasparense que telada. a defesa local fOI envolvi- por isso que não teve, durante to-

f t I
' ,

t bi i 1 do o transe' 1{'"O dia certame, um-' ez a are e um Jogo VIS oso e o ]e- da pelos dianteiros do tr color.
'

, � " • ,-

tivo. para, no final dos 90 minu- qUe passaram a atirar a gnal . de único jogado!' punido .

tos, laurear-se pelo escore de 4xl. qualquer distancia, cons.�guinuo, CAMPEÃO O
assegurando o 3, lugar na classi- em apenas doze minutos, nada -me-

ALME' IRASficação geral do certame dessa ca-, nos de quatro tentos, sendo que em P - i

tegoria . dois ,deles o arqueiro Batista ]'<,1..-

A partida príncl·pal'·--e'-n-tr�e*':,;�ei! lhou de forma comprometedora. Derrotando o G, E. Olímpico em

... � prélio noturno realizado rlia 5 do

quipes de titulares dos mesmos Com o. placar de 5xO, os locais corrente, o Palmeiras E. C. arre-

clubes, apresentou corno vencedor encheram-se de brios e passaram bstou nara si o título de camneão
o bando que melhor soube explo- aio ataque com insistência, SómEm-- ele extra-profissionais ela Lig;J mu
rar as falhas do adversar lo . _ O te aOS 23 minutos surgiu o 1. goal menauense de Futebol de i955,
Guarani inaugurou o �')lacar aos 3 dos' "índios" result'ante, duma in- Apó« a, conquista do trlurifo os

minutos da fase inicial, 'numa ir.· tervençâo dísplisccnts do arqueiro meraldino sôbre'o rI"U acérdrno
vestida pelo setor esquerdo em Daniel, que saltou atrazado, perrni- rival, pelo escore de 2xO, a "Far-
que o ponteiro Valdemar, quase tindo a Orlando desviar a pelota roupilha" comemorou ° fdto do Dos Atletas do Tupi ao seu mais antigo Diretor
sem ângulo, venceu a Batista com para o fundo das redes; aos :30 seu clube com um autêntico car-
um chute despretencioso . minutos o centro-avante Pedro, navel através ela rua 15, queiman- Como preito de reconhecimento

Sirrpreendidos por esse golpe, com oportuna cabeçada, decretou do f-o,guf'tes até a madrugada, aos s.?rvicos prestados pelo despor-
os rapazes do Tupí passaram a o segundo ponto do 'I'upi, para O Paisandú, que terminou o tista Carlos B. Fontes ao espnrte
exercer, maior vigilância "obre os Tampinha dar

.
cifras definitivas ao cerbme distanciado r10 líder por �àsparense, desde Os primÓrdics

adversaxios, desfa.endo com segu- marcador aos 43 minutos, valendo·
I auenas 2 pontos, ainda não se ,'�on- do lube Atletico Tupí, os dedica

rança as poucas cargas perigosas se de outra saida em falso. do t:uar �kl","'l f{\ra do títn1{\ t)0iq ilO)'llarrh dos atletas que ora integl'ana as

que os visitantes ainda esbor;a,ram da-vales Dô.niel. confiante a decisão da J, D,D, equipes d,� futebol no nosso tl'adi
nos primeiros 45, minutos. Com o resultado de 5x3 chegou com relação ao C'l.SO Ja11110, sobre donaI gremi;o, resolveram, ';:tome-
Na etapa derradeira, o panora- o prelio ao seu término, constitu- o qual o grêmÍIJ de Brusque inter- nagear aquele antigo diretor, ofer

ma da partida modific�)u-se com· indo eSSa competição, apesar da pôs recurso no d,evido prazo, tando.lhe um artístico e mim.oso
pletamente. "Apesar do vi.sivel can- deficiência técnica da ,�quipe 'in- Caso o alvi-verc1e' brusQuense ve- bronze, com a seguint,,?' inscrição:
saço qu.� se apodelou de todos os dia" nova e soberba dem:mstl'ar;ão nha a 'ganhar os pontos da parlida "Homenagem dos j'oga,dores do

com o Olímpico, por motivo da C.A, TUDt ao seu incansavel e ab

irregularidade apontada na inscl'Í- negado diretor Carlos B. Fontes",
cão do veterano mérlio "grená" es- A cerim.ônia di�' er'.trega, proce
tará ek� em igualdade de pontos! dirla no int,�rvalo entre os jogos de

perdidos com o Palmeiras, decor- aspirantes e titulares d'o Tupí e do

rendo dai a necessidade de uma Guarani, como préUQ de, despedi
"melhor de t.rês" para a decisâo do da dos gasparenses no certame ofi·

título de 1955, daI ,de 1955, foi assist.ida por t'o,

Não acreditamos, porém, que o dos os atletas que participaram da

I<remío do sr' Bruno" Maluch::! oh- tarde ,�,sportiva do último d<)lllÍn

tenha despacho favorav_el sobre o go, bem como pelos demais dire-

1'&:nrso apresentado ao Tribunal tores das duas agl'enllaçÕ,es, - pre

de Penas da ,L, B ,F., pois se tal SSl1tes ao estadio.

acontecesse, o Olím;pico viria a per Explicando o motivO' da ·espon

der os pontos de todas as pelejas tanea homenag,em, usou da })�lavra
em que contou com o concurso de o '!:!atlela Leopoldo Xavier Franzoi,

Jalmo. que traduz{u', em! belo im;proviso" a

admiração' e respeito dos defenso
ré'S do alvi·verd,e pela perseveran

ça e abnegação de Carlos Pontes

nas lides esportivas de Gaspar,

Expressiva
o m e n a 9 e rn

"L a n t
"

rn

..'

"Casa Buar er"
A CASA f)OS B()NS PI-tES,ENrrES

mUndo deUm lHaravilhas em TECIDUS

a artigos para Homens, Senhoras e Crianças

.' agora em sua colossal venda de verão QUê, Sê conform.em os paisanclu
a11'05' com o vice-campeonato da

la. cate'goria e O título de c'am

pê.ã:O de aspirantes, a qll;� fizeram.

jUstiça,
Ao Palmeiras, se bem que ainda

não proclamado campeão, os nng-

I'
sos efusivos cumprimélltos pela
conquista do cetro máximo da li·

ga Blumenauense dJe Futebol, títu·

I'
lo este que o campeão do Cente
nário há sete anos nâ') (J reconquis-
tava, '

Casa Bllerger
_______,..

..
__-_._._4_M_R� ;c ,:g;:p._� w.-."""""&s<:&A. cc;;;;csaxmWJw 'TEM NOVO PRESIDENTÉ A L,S.F.

Em assembleia 'ol'dinária -realiza- O subtituto do' 51'. Sebastião
da dia 10 do corrente, foi eleito Cl'UZ obteve 13 votos contta 10 da.

presidente da Liga Blumenauens.� "dos ao dr. Arnaldo Martins Xavier.
de. Futebol o Tte, CeI. Lino da � posse do pr.esidente recém
Costa Sobr" digno comandante do eleito foi marcada para a noite de
230 R.I. _ i4'p 17 do corrente. na séde dá L.B.F.

.

Oi·

Rua 1.t) de Novembro, 505

BLUME�AT]

I BICICLETAS
'Das Melhores Marca? ',Pelos Melhores Preços

RÁDIOS ({ SEM P ,,' !\fIOTORES A GASOLINA OU OLEO

Bombas p a r a arrozeiraS

Alais T.

II

CI

Aos atletas do, alvi-vérde, por
tão elogiável conduta, os nOSBiO$

calorosos aplausos'

terminando por anunciar a entrega
do brinde pelas mãos do mais ve·

tril'3T1o' latIda ainda em atividade
no clube - Aldo Pereira da Costa,
o que por este foi feito.

Visiv.elmente emocionado, o des

portista Carlos Fontes agradeceu.
f,?:nsibilizado, a singela homenagem

que vinham de lhe prestar os dis

ciplina.dos jogadores do seu clube,
congratuland()�se com os:, mesm.OS

pela grande conqúista na jornada
re ém-finda, cujo triunfo não fôra

,em números, mas no terreno da

disciplina e da educação esportiva,
pedindo' que 'Os bravos Jogadores
do Tupí confirmassem. o alto espí
rito de esportividade e cavalheiris
mo através da competição com que

minutos após d;?spedh·l..se,.iam do

campeonato do ano findo, pre'Sr�

vando o título a que faziam jús, de

campeÕes da disciplina.
O belo gesto de altruísmo e com

preensão dos briosos atlet�s do C.

.A, Tupi teve grand,� repercussão,
nos círculos esportivos desta e das

cidades vizinhas, tendo o homena
geado, 'Carlos B, Fontes, recebiclo
inúmeros cumprimentos POl- essa

in.e-quívoca. demonstração de sim

patia e amizade dos bruvos rapa'

z..es tupiel1scs.

Cia. Ltda.chmitz
Sucessores de Áois T. Schmitz

.Faça-nos um8 visita sem
.

ComprOID1SSO

Rua Gel. Arisliliano Ramos, 389 (Esquina da Praça Getúlio Varga.y)
MjW* WAi 1.'--- H_----- k:C= CMS

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Irma' aria CeJna Fôço !Saber qUe pretendeI'" çuar· C I DN1 �
E It MOO G I(

;t (\lÚ JJ 1 - Sàixulo, 14 de iuneire de 195G - Lf\i",l�l �., H' '815A cidade inteira recebeu com sin- Alfredo Sérgio Krauss e Aur sa e[e D.S '

.

e:ero pesar a no�icia do afas�;)rocnto I Deschamps,
solteiros e naturais des: I Sensacional Produção da

'I-!=',sx: .�_."'_-_-.-
...

E�E·-'=L--"--�A=·-- )"S-O=(J"VIED'-A--�'D-"---E'-.l-
. _:--�--_,.�.

ua revma . Irm_a Maria Celina, do, te �stado. Ele, lavrador: residente a

U it d 'G " Tierney
1 Juvenato Coração -de Jesus, de Gas- I estrada de Blumenau, filho ek, .Jacól Tll e ',com :rene", . ,

par. ' .
I Krauss e d. Maria Dácia Mueller . TORMENTA DA

""--1. =. A Irmã. Colina, desde aqui chega-I Ela, .doméstica, residente no Poço- SUSPEITA'
'�, ANIVERSARIOS Dia 18 - O sr , Afonso Hostins, da há cêrca .de três anos - conquís- 'Grande, :filha de Paulo Leonardo

"

Fez anos dia 9 p . passado II sra , I digno 'escrivão 'da Coletoria' Esta- tara a amizade e a simpatia do

po,·,1
tieschamps f:) d. Litliá- D'�SC,hamps I O

,. r 3 1/2 e' 8 1 S
d . Cora Bridon dos, Santos, es·

I dual desta: cidade; O sr. Júlio vo em g'�l'al, dadas as sus eméritas (edital n , 1: 854). '
om '"90 as

posa do vereador sr, Edmundo dos Zímrnermann. proprietario do qualidades de educadora e senhora I �. Dionísio Theiss e, Sidônia " ,,' da
Santos. Posto' Shell, desta cidade; � sra ,

altamente prendada. Dentre as be-: Oeschler, solteiros, naturais deste, Cantinflas O cômico

Tereza Geni Zacharjasievicz, espo- las festas com quebrlndou e deiei-, E'stado e residentes no B:'khior AI· atualidade, emt -
Fazem anos • sa do sr. Tadeu Zacharjaslcvicz ,

�
tou a sociedade gasparense, destaca- I to, Ele, lavrador, filho de Jocó

Hoje - A graciosa srta . fone se o importante certarna das "Dono- Theíss e d . Marja Olivia Thciss . Ela, BOI'(\BEIRO ATOMICO
Beduschí, filha do sr . José Bedus- Dia 20 - A prendada srta' Iria cas Vivas das Nações", de lncsque- I doméstica, filha de Simão cd, Anã

c}li;. ,O n:ell1110 Aroldo, filho do sr'

I'
Schmitt, filha do sr.

J�,56. Rafae,l I cível, recordaçã? para !IS POPuhçõe31' Oeschler (e?ital n. 1. �55).
Engelber t Schramm . ( Schmitt. A srta Frida Pawlowskí, de Gaspar, Blurnenair e Brusque (1!1- - Francisco Schmitt 'ê Carmem

.

, filha do sr, Otto Pawlowsk; A de as bonequinhas se exíblram em 'Catarina Schmitz, solteiros, naturais
Amanhã: A sra. d .

Jl:stér srta . Léa Iteinert, filha do sr, An- t�da a sua grucíosidade , 'I deste Estado e residentes no Bel-
Bccker. esposa do sr, B:elrn,ut

j
tonto Reinert ,

A Irmã Maria Celina, que ocupa- chíor Alto, Ele, industrial, filho de
. Bcckcr ,

I
va a direção ,do Juvenato d ê Gas-] José e �. Gertrudes Schmitt. Ela,

Nossos sinceros parahens MS 1.1- par, ao qual imprimira assinalado doméstica, filha d� Rodolfo Augusto
nlversari<tnt(�1! , progresso, partiu para II ciclacte de Schmitz e d. Hildgard Schrnltz (edi- PRETORIA (Afr'ica do Sul)

Piracicaba, no estado de São

paUlO.,
tal n . 1. 856.)

VIAJANTES onde, em ,es.tabelecim€.'llto Idéntico. Se �19uêm souber de algum Imp;,
• 1 dedicar-so-á. igualmente, ao seu 81",- I dhnento, oponha-o na forma da, lei

'GRITO DE: CAR.NAVAL Estiveram nesta cidade, vantado mister ,
Gaspar, 12 de janeiro de 1956,

. . .

it f '1' Edmundo dQ5 Santos

Desusado êxito se (�SI)Cr,'l do

I
em VISI a a seus

.

armua- Saudando a ilustre e virtuosa frE-Í- ,Oficial. elo Registro Civil.
grandioso h.aHe à fáJat�sia com que res, O nosso prezado Ce)J1- i

ra que lJ�S deixa, ,es:2, jornal feseja-
a ,nossa brilhante Sociedade Cultu-' terrãneo sr Alba ( 'S' I.

lhe a mais larga relícídade .

ral e Recreativa' "Alvorada" dará
'.

� . .nJ 1 <.: .

ínícío às suas atividades carnava- .reIra da Costa, fiscal da x x x

Iescas de 1956 Fazenda -estadual em Hcr-
Nota sensacional da noitada é o, 1 .ro

'

Jo%Z.ba�d' "Os F(),liões", de Itffjaí, I va este, � su�. exr'l� ,

(::>n.heCldo,. que fOi contI'<1tad" para i esposa dona Zenalde Scn
garàntir o mais amplo sucesso das

I
mitt da Costa

danças e dO� cordões.
.

. .' "

O b,aile já será 'no próximo sá- Os dlstmtos Vlajari.tes;
bado, e - estanws certos - os alIe se faziam acornoanhar
salões da suntuosa "Alvor<1da" se- d (f 1 t f"Jb' i
rão pequt'll'os para contz.r a maSSa'

e seus .�a an es J 1111ilOS,
de associados que pl:e.tende diV?j"· regressaram terça.feira p.
tiNe até alta madrugada, cOJ:r.pen.! passada, de automóvel, à-
!lando os esforços da Diretoda, ' ,

,

que ,n�o me�i� despesas panl tl'a-I quela longmqua CIdade do
zer otJma mtlSlca a Gaspar. ' nosso Estado.

Breve: Mãos Sangrentas e

Moulin Rouge .

1 - certificado de propriedade,
ou, tratando-se de carro novo, ares·

I petiva fatura; 2 - Talão do paga
'mento do. imposto municipal refe

�...._._..

rente ao ano de 1956; 3 -

.

Guia do

pagamento da Petrobrás (quando fôr

o caso); 4 � certidão ne,gativa de

multa; 5 - Talão do' imposto sindi
cal (para os veículos de aluguel).

"Não há maior favor que se pos

sa prestar aos amigos não-catélicos

c vizinhos. do que conduzi-los à

Igreja Católica por meio do bom

exemplo e da caridade'" 'I'al foi

,foi a declaração do Padre Charles

'Runge em' sua primeira pratica
na atedral do Sagrado Coracão, de

Pretoria. Padre, Runge. convertido

. do Anglicanismo, ocupou ate o

A Irmã Maria Celina foi substitui- Na tesouraria - da Pre- cargo de Provincial numa camunl-

da pela Irmã Maria Aparecida, q_ue;' feitura Municipal d2sta dade da "High Churh".
". � IJa assulllIU as suas funçoes no Ju-, cidade paga-se durante o
venato Coração ele Jesus, e a quem tA' d ' .

apresentamos respeitosas boas-viu- corren e mes e JaneIro,
das, OS seguintes tributos:

1 - Imposto de Licen'ça
(sôbre automóveis, ca

mionetes, caminhôes,
motocicletas e bicicle
tas):

2 _;_ Taxa de, Limpeza
Pública,

C A T o L I C 0-

1 - Certificado Farmácia lrnperial
Do farm,o NILTON L, MÜLLER

MUNDO
(conclusão)

NOS SALõES

33 CAD�.IRAS NO
PARLAMENTO

DO SARRE

NOVA IO·RQUE. - Segundo M

fere um:a nota, os ginasios catolí·

cOs dos Estados, Unidos terão den

trO' de um decenio o dobro de alue

nos, ou' seja. 1 n'I,ilhão e 300 mH.

JA1 PAGOU O SEU
IMPOSTO?

EDITAL

Às escolas elementar,es. por seu

'turno, contarãO' c0m', aproximada·
mente 4 milhões de alunos, Em

vista, da extraordinaria procura de

escolas católicas no país, aS anto·

ridades prevêem a necessidade de
aumentar os atuais ginasios, em nU

mero de 2700, para 5200.

(Divulgaç<íes CRF).

bE'LEGA<:IA DE POLIC!A __CO

MUNICIPIO tH� (;ASPAR

Soe iedade C. R', ALVORAD.A

AVISO

o cidadão Anfilóquio Nune.� Pi ..

rés, Delegado de Polícia do numid

pio de Gaspar, no us(') de suas atri

buiçõ,�s e dando cum,primento ás 'de:,
terminações da Inspetoria Geral da
Transito Público,

r-------------------��------------�----�-----.,-,---.

,---
-,-,

----�,
.

I·Relojoélria '�E R N" E
\

DE

I ���:S;�LOG��sH::��_
GOS PARA P R E SEN TES

SARREBRUQUE ,- Uma cnali-

O registro e empIacamentb, pnra
são de tres partidos nacÍonalisÍils

êste ano, dos veículos motorizados e
alemãf:s conquistaram 33 Jlo�tos

bicicletas t,erá inicio no dia 16 do
nos 50 que compõem o Parlamcn

corrente, ,prolongando-se ate 15 de
to do Sane, segundo os re�,ultados t
das eleiçÕo�s ali' celeb�·adas. I

.: .

'

fevereiro proxim,O.
-' SANGUE SINTETICOA coalisão obteve 63,9 po,. cento'.

'

Os proprietarios dos veiculo� mo-
do tatol dos votos, mas' não cheZ0iJ A organização farmacêutica "Na-

'torizados deverão apresentar a s,�-
.

,a alcanrar uma rpaioria de (lf\i� t('r· goia" está' produzindo, em, grandes
guil1té documentaç;ão: �05 no Parlamento, necess,1J.'ra par<' quantidades, sangue sintético, Os

ter autoridade para modificar �I' técnicos da conhecida firma empre·

Carta Constitucional do Sai'l'I�. enderam. a fabricação depois dos éS-

-Os tres partidos, d,�n(lminados tudos levados a efeito pelo prof8s-
Demoérata Cristiío, Democrata �rJ- SOl' Akira Shinada que baseia a sua

daI Alemão e Democrata de, Sane, descoberta no açucar. O .sangue �ín·
notific�)ram que formarão um :to- tético de açucar deu resultados sa·

verno cuja aspiração principal Sé- tisfatórios durante as experiencial"
rã a de; converter o SalTe em parte da sua transfusão em homens e a·

integrar.te da Republica Feder:'!1 nimais.
,

Alemã ,lAlemanha Ocidente!) (Da Revista "Panorama"}

Resolve

HUMORISMO
Prop,osta CuriJlsa

Um jornal inglês publicou êste a·

núncio: "Pessoa tendo perdido a perA Diretoria avisa qu e as mesas ,para o - 9aile
carnavalesco do, dia 21 do corrnete,

.

serão
vendidas pelo próprio presidente da Socieda
de, exclusiva!llente, a partir da proxima qnin-
ta-feira� dia 19, àS 13,30 horas (1,30 da tar

de), rio escritório da Industria Textil Gaspar,
à rUa São Pedro.

.

Adverte, outr'ossim, que, em hipótese algu
ma, haverá reserva de mesas, pois estas têm
de ser pagas no ato da compra,

Gaspar, 12 de janeiro de 1956.

na esqu::!rda, deseja associar-se com

pessoa que tenha perdido a perna
direita para a compra em éomum

de calçado. _, tamanho. 40".

de propriedade,

.1
--�----------------------------------------

Bicicletas:

ou, sendo bicicleta nova, a fatura

respetiva; 2 - Talão do pagamento
do imposto municipal (19.56).

Medicamentos em ge.ra'} -
ESpecialidades nacionais e estrangeiras
- Perfumarias e artigos de toucador

I

CONSEI{:ros EM GERAL

II

SERVIÇO ESPECIALiZADO

H.ua CeI Aristiliano Ramos, 378
(Edifício Ariar_ :offO) _=_-.----...11

NOTA: Após' o prazo acima men

cionado, o emplacamento se fará com

a multa de 20%.

Gaspar, 10 de janeiro d,e 1956. ,l\1anipulação e:�rrlerada' de receitas
Anfilóquio N. Pires

Delegado de Policia
,G A 8 P A R - Rúa Cel. A n:slil,;ono, 384
IsiaiiÃta2=;5EãÃi�--ºãZs--------iiibuiiãi5-�----'---jf

----.--
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pA:�N����N���GAS--�
,

. Transportadora
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