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_'--"EU VI ESTA CIDADE SURGIR"

Há 75 anos,Gaspar, como povoado, nàoexistia
INTERESSANTE ENTREVISTA COM o MAIS. ANTIGO MORADOR DE GASPAR - SUBSI'DIO PAR:... A HISTO'RIA PE GASPAR

de Mantova, em 22 de setem estava onde atualmente a te en�" preciso manter foge
bro de 1869. Quando eu ti- parece o prédio da firma aceso, fora de casa, pp'
nha' 6 anos, meus pais emi· ".Casa Paulo Wehmuth" fugentar as feras r

graram para o Brasil, ten· Era do sr. Gaertner davam a casa. _

do vindo estabeleceu-se nes Como já disse, eram casas II zona era coberta pOl'
ta região. Aqui chegaram miseráveis, sem o' mínimo densa. Urna viagem daqi
:!embro-me bem no diaLt de confôrto. E era só. Nem se- colónia do dr. Blumenau e·

outubro de 1875. No local or quer havia igreja, Algun: ra uma verdadeira .aventu

dê hoje-se erguê esta cidade anos depois é que foi C01!S· ra ; se não se fosse ]:5e10 rio
havia apenas tres casas, or truida uma, pequena, de ma em pequenas ernbarcações :3

melhor, tres casebres, pois doira, junto à casa do sr' remo, só se podia ir a pé, em
eram construidos de ripar Carlos Hoeschl, O padre brenhando-ss pelo mato.,
e cobertos de palha, Um de. Matias, vinda da Alemanha com risco de perder-se. De
les estava, mais ou menos foi o nosso pimeiro padre"· fato, parentes meus, certa
no ponto onde hoje está o pr€ ocasião, estiveram diversos'
dio do Correio e pertencia OUTROS ASPETOS. dias perdidos, numa dessas
aosr. Carlos Hoeschl: outro �'As condições de vida eram viagens, passando os maio
onde até há pouco funciona- . as mais precárias que se res sofrimentos".
va a Coopeativa dos Planta possam imaginar. Estradas II

'

.

,

dores de Cana, e era de pro- não havia. Meus pais mo- (No proxuno número co''nti,

p1'iedad� do sr. Luiz Alt:n i:�vam reti:-ados do rio, de: i nuaremos a publicação des

burg ; finalmente, o terceirr I dwando-se a lavoura. A' 110J tas atraentes notas) .

"

I- Sempre fôramos dr último sobrevivente dos pr;
parecer que se exagerava: a meiros moradores' de Gas

idade desta nossa cidade par.

Víramos, por vezes, velhas O NOSSO ENTREVIS
fotografias que bem mos TADO

�ravam a ínsignifícancia Trata-se do-sr, Anselmo

da "freguezia" (como entãc Sansão, tronco de família

era 'chamada) de 30 a 40 a:
I numero_sa

e distinta, cujos
n o e a t r á s, f a z e n- membro; na maioria, i·esi·

d o presumir, I õ g i c a- dem neste municipio,' Conta
mente, a sua inexistência o sr. Sansão a bela idade di
em época um pouco mais 84 anos e conserva plena (

recuáda. Dados. históricos admirável lucídês de espíri
não tinhamos nem ternos

-

to e ótima memória, donde

obtido, a contento. Os anais a confiança que merecem ar

do Centenário de Blume- suas palavras. Ademais, €
nau, sem mencionar a lei homem dotado de .algume
respectiva, referem que, err instrução e bastante inteli
10 de agosto de 1861, fo' gência. Fala' com cuidado
criado o distrito de Gaspar refletindo, -e sua palestra {
mas silenciam quanto à se. extremamente agradável.
de, E"ta, provàvelmento, riã. GASPAR DE 1875
existia, pois o tal distritc Diz o entrevistado:
seria mera cireunscriçãr ';Nasei na Itálla, na cidadr
territorial de Blume-: ::.,u. E' '*# íEI

a conclusão necessária a que R A R "U N I Ã O"
se tem de chegar r,}<C8 ar

O ri élhor da cidade
testemunho de um ancião

Foi, ultimamente, enI'i, aponte sôbre o rio Itajaí-Mi toridades, presidindo aso·

quecida a nossa bela Igreja rim, que substitui a antiga lenidade o governador Bor

de São Pedro' com dois me- ponte CeI. Gustavo Richard nhausen. A obra é de COnCl'E

lhoram "tos dignos de nDt�! E3tar�G pr0'rentf1S alta� alL i to � l"!11ado, exc11Jsivament€'
e de lou : Os bancos, em - �

M
..

-

I d
-

G"a' Legislativa, o e;.t_�adõd( número de oitenta (�OL e· Cámara I unicipa e � a ar
anta Catarina" xecutados em madeira de Reuniu-se extraordiná- O vereador B

Nossa cidade hospeda S. excia. foi recebido por lei, d.a melhor qt;ali�ad:, er riamente, em data de 23 de ,F. ntes teve rejeitada a sua
•

desde sexta-feira p. passa, amigos e oorreligionários vernizados, confortáveis e 'corrente, a Camara Municí proposta para elevação "dos
da, a sua excia. revma, dOI!' fazendo, em seguida, uma bonitos, embora de linhas pal de Cascar COm a pre- vencimentos da' escala pa
Daniel Hostín, eminente visita de cortezía ao Legis· simples, A .par da sua uti- senca de cinco' vereaflores drão apresentada peja Co-
bispo diocesano de Lajes tívo municipal, na ocasião lidado, emprestaram ao as- Est�ve na presidência o ve- missão de Legislàção e Jus,

Honra-se a cidade em aco em sessão extraordinária peto interno da igreja um reador sr .. Afonso Hostins tiça no tocante às .classifi
lher o seu filho querido (' "Voz de Gaspar" deseja ar extraordinário realce: Cus' .,

Do expediente constaram
I
caçoes U, V eX dos cal'

ilustre, que, mesmo distan dlustre parlamentar intei taram, em média, 1.20Ó cru vários oficios do Chefe de gos isolados, de provirnentc
te, é sempre amigo da SU[I 1'0 êxito nos seus empreendi zeiros, cada. O outro melhr Executivo comunicando 2 efetivo, Com relação ao 8U.

terra e da sua gente. mentes.
.

ramento consta da mesa dE' sanção de leis e despacho� meli.to de vencimentos ele
Dom Daniel vem receber

. "sagrada Comunhão, obra dr- à r�solução 11r. 1-53 e ii1di· profsssorado municipal, c

dQ as mais efusivas prova; Frei Roque. SctUpp O.F.f!.!, llndo efeito, confeccionad2 cação n. 13-53; Terminada l'ep1'8Sentante da UDN ,ba·
de afeto dos seus conterrâ- Deverá chegar amanhã em mármore e metal lavra, \

a hora do expediente, a ses· {leu-se pela elevaçào pl'OpOS·
neos, pois que nos sentimo� �e}a manhã, a G�spá:r, via, do, no valor de 52.000 cru, são foi suspensa para que a ta pela Comissão d� Leg-is·
felizes tendo, embora por Jando de automov�l,.ü 1'e',1· zeiros. Tanto a mesa da co· ,Comissão de Financas deSSE Jação, isto é, venClmentot'
poucos djas, o ínclito Pas- 1n� padre .freF �oque �a�l�T n'lunh§,o com9 os bancos a se� parecer sobre � Pl'�j�t( mensais de Cr$ 1,000,00
,tor, entr�. nó�. A. todos, com O.li .M., d,lgn_Isslfio vlganc cham-se inteiramente pa- de lei nr. 9-53, q�e propõe para todos os professoret:
efeIto, ,�!lstI'lbUl tr�to l�a: de;;ta paroqUIa., gos. reajustar os vencimentof ti.tulados, como condição in·
no e

, a�avel, que e, aha� S .. revma., queesta, regre� _'_ Será amanhã inaugu. dos funcionários públicos. dIspensável à melhoria dr:

ap�naglO ?a· sua pel:sonah. j sando �e uma viagein 'à A· rada, na cidade de Brusque . do município.
'

en�ino primário em n08SC
daae de nomem vIsceral· lemanha, sua pátria, aondE, município, obtendo. o despa.
lUente BOM. fôra' em visita ca seus paren. .III11I11TIIIHI'mlllllll;lImllllmllmllm!lllmmmliillll!llllllllllllllllllmllmllll�1I! cho favorável da.Coniissfic
Ao prelado excelso' a 8au tes, será festivamente rece,

... r u p..e'., n.a.
.

S..,.l!!!R
de Finanças; a que pertence'

�ação)��m alegria e respej. bido p�Iog' católicos gaEipa·, ,
,

'O referido projeto será ctis,
0, de V OZ DE GASPAR. E 1'en8es,. estando-lhe ,prepa cutido na'pl:'óxima 'reunião.
que p03sa prolongar a sua 'radas grandes e significB Quando êste jorna1, por prêzo que temos sofrido clr quando será levado à pri.
permanência nesta sua ter..: tivas homenagens, inclusi, seu diretor, entendeu de ia· parte 40s responsáveis por meiravotação. Tambem com:
l'a. ve uma, churrascada que 'te zet críticas à' Estrada dB essa obra, 'apontando Of ta da ordem do dia para v

rá lug'ar às 11,30 horas df Ferro Santa Catarina, a 01) seus aspetos danosos; em· sessão seguinte a' discussàt
Deputado Jorge Lacerda domingo, com .a participa· tro fhil não visava senãc bora perfeitamente evitá·

e votação dos, projetos qUf
Quarta-feira última à ção de mais de cem comer.. defender os direitos desta VG1S, se boa vontade �ou, cobcedem auxilio e subven-

�oite, esteve nesta cidad� (' sais. cidade e _da gente gaspal'el1
vesse para conosco. Ate a· cOes ao Clúb8 Musical S<10

. Leputado federal dr. JorgE Este jornal sente-se ju, se, p�ostergados e espezinha 1�� vinl�al�os. tratando da I Pech'o, Jardim da Infànc'ia

• IAacerda, que, com raro ta· bFoso em apresentar, desdf dos, sistemáticamente, pe12 cld�de eXClUSIvamente,. c��( I São Jose e à Caixa Esco·

d�nt� e estupenda ativida. já, ao virtuoso vigário efu 'referida Estr-ada. Em duaf g�r\�:a vez dos seus, 1�OlGV1' h:J:' d� rur�o ..
"PoI. Honó-

, epresenta, naquela Ca· sivos votos de boas vindas edições profligamos o eles: (Contmua na 6.a pagma) 1'10 IvIll'anda'._

Resumo lnformativo
saa; _K_1i� '!Mi M iA ea

VIAJANTES ILUSTRES (

Dom Daniel Hostisi

/
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VOZ DE GASPA.R

Semanário

Correspondência C. P. n.o D
·

Número avulso: Cr$ 1,00
Assinatura anual Cr$ 50,00

A direção não assume res

ponsabüidade pelos concei
t�s . emitidos 61n artigos as
eisuuios ou sob pseudônimo.
O-rlO'inais, mesmo não pu-o

-', não serão de
.

'vldos,

F' bri � PISOS PARA BANHEIROS, ROUPõES A RECEITA DA guida juntá-se a farinha do
a rwaçao de alambique», (Cõres firmes) ,.

tanques etc, SEMANA ; trigo e as claras. Mexe-seConsertos Em Geral Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19 FOFINHOS um pouco e põe-se em for.End. Telgr. "TEXTIL" I d'Serviço perfeito e garantido ngre lentes: minhas untadas com mantaHERBERT \tVEHMTTTH G A SPA R STA. CATARINA 10 gemas ga. Forno quente. ,Rua São Paulo, s]n. I *iN_Wí""""$"! W • '* AI
450 gramas de açúcar, PENSAMENTOS

Gaspar _ S. C. , 250 gr. de manteiga O mártir cristão será a
111'1

.
. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 2 xícaras de farinha de té o fim dos 'séculos o tipc·

:�;:�::;�:=" PAUL1STA O seu trifg claras (batidas em :o�ai�i:e���:i�: ��n������r
_ GASPARENSE '

, neve) Renan
de . Batem-se as gemas com c Todos os tesouros da ter.Fernando Duchêne

a I fa I·ate ! I aç�",:,r até levantar b�lhas I
ra não- valem a felicidade

(A mais antiga da cidade) ... Adl�lOna-se ,a m�ntelga E de ser amado.
Confecção caprichada de continua-se � batel. Em se-I Caldero'(L

BFi{s;���Ef�r�o Rua 15, B I umenau II st:���RÃo::�����Ii�1}��Igr!1_ GASPAR _ S. C. MELHORES PREÇOS EM SUAVEB CONDIçõES;-ji!!l!iii_.iiii,.ii�.iiiiiii..iDl�iiiiiii�iiii����������������I!1111111111I11111111111111111111111111111111111I1111III11111111111111111111111111'1111111'1111'&&&�%�i 1$. IM

. ATENÇAO! ...
Para a confecção de seu por preço bem barato.

terno procure. o Alfaiate Rua CeI. Arist, Ramos-

Anúmeio« por preços a

combinar ..

-

TECIDOS l!'.8L?U1) OS DE ALGUDÃO
--x --

TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
LINDAS PADRONAGENS

'"":_'.

GASPAR, 2.6�9-1953

JOSE' BERNZ, que executa edificio Becker.
•

;:ww& a &Ní!iiFWi4JIt#A1' ..,M

serviço garantido e rápido Bem no coração da cidade !

FMi e EH

Incustrta 'l'cxt.l Gaspar B, A ..

.• 11111111111111111111111111 r II III!II II
_CINA DE ART.KF'A
TOS DE COBRE

Cantinho Feminino
Organizado por EDITH

., , , DE' UM' POETA PARA VOCÊ
VELHO TEMA

Só a leve esperança, em toda a vida,
Disfarça a pena de viver mais nada;
Nem é mais a existência resumida,
Que 'uma grande esperança malograda.
O eterno' sonho da alma dasterrada, .

Sonho, que a traz anciosa e embevecida,
E' uma hora feliz, sempr e adiada,
E que não chega nunca em toda a vida,
Essa felicidade, que sup eramos
'Avore milagrosa, que se nhamos
Toda arreada de dourad os pomos, nós
Existe sim, mas não ná a' cançamos,
Porque está sempre aper as onde a pomos
E nunca a pomos onde n ós estamos.

_

Vicente de Carvalho

o L/(lUIDlflC'AlJ012 JO()%,

•
- ..•_ 'I '

tes"gAS

lJlJ
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VOZ DE GASPAR GASPAR, 26-9-1953

o-s

13.000,00
1.308,00

16.320,00
1. 330,00

60,00

1.681,00
58,00

138,00
60,00

40,00
11.166,60

()O .170,30

4.046,40
475,20
740,00

. ,�, "1".';
"

110.593,50 1.206.330,10
11.530,10 154.033,80

Cr$

R'
iii

't C� -I PREF'EITURAMUNICIPALDEGASPAR
eg Is ro

.

IV I BALANCETE DA RECEITA E DESPESA ORÇAM ENTA'RIA REFEREN-
TE AO MES DE AGOSTO DE 1953

EDITAL N.o 1.553 Façosaberquepretende� ������������������������������

(de 18-9-53) casar-se: Alberto Schnaidor
A R R E C A D A ç Ã O

.. Faço saber que pretendem e Edith Maria Schmitt, sol. Código RECEITAORÇAMENTA'RIA Anterior do Mês Total

ea�ar-se: João José Batísta teíros, naturais dêste Esta.
e Maria Vansuíta, solteiros do e residentes nesta cida· TRIBUTA'RIA
e naturais dêste município de. Ele, operário, nascidr a) Imposto

. Ele. onpr�,do. }"pdde,nte ne<1· em 20 de dezembro de 1922 ° 11 1 Imposto territorial
ta cir1wle. naQr;irlo em 11 0::- filho �e João Schnaider f ° 12 1 Imposto Predial
pAf.ernhl·0 na 1 q?F). filho rir 1e d. Virgínia Schnaider I ° 17 3 Imposto s/Industrias e profissão
.José JOR�O B::ttif:1b:t e oe M::J.· Hila, doméstica, nascida enol ° 18 3 Imposto de licença
riR JI)C!efa Rq.tist,!'i.. Ela ri!), 15 de junho de 1933, filha ° 27 3 Imposto a/jogos e diversões 'ii

méstif':],. residente e� Mar, d.e Adolfo Schmitt e d. Ma b) Taxas
. �.

o=m E�011erda., Jl�C1(,lda P1Y' tilde Planca. 1. 11 2 Taxas de conservação de estradas 86.903,60
29 fie ;]'naio. de 19'32. �j1h:J Se

. algué�11 souber de al- 1 21 4 Taxas de expediente 594,00
de José T�al:Jl1o VaD�m.lta f gum lmpedlmen_to, oponha-r 1 22 4, Taxas custas judiciárias e emo1umentos 852,00
de d. Mana Isabel 'I'rinda na forma da lei. 1 23 4 Taxas de fisco serviços diversos 17.584,00
de. 1 24 1 Taxas de limpesa pública 3.312,00. -- - ""."iWi� Ed?11,undo dos Santos Patrimonial

.....-o- "

EDJTAL N.o 1.554 Oficial do Registro Civil de 2 O O Renda de capitais
(de 22-9-53) Gaspar. Receitas diversas

�&R2 WMMJtlU.",,:::;aCWMMl HSgUiJ JWi&ASsaWif&

Cr $

18.200,00
55.819,00
93.668,00
135.594,30
1. 080,00

23,60

4 12 O Receita de cemitério 3.424.00
4 13 O Cóta prevista art. 15 � 2.0 C. Fed. 2:i. 966.40
4 14 O Cóta prevista art. 15 � 4.0 C. 'Ped 632.530,80
4 15 O CM.::!. nrevista ;:ll·t. 20 da C. Fpflpral

. RECErrA EXTRAORDINA'RIA
6 12 O Cobrança da -divida ativa fIO. 006.2()
6 21 O Multas 3.381.70
6 23 O Eventuais

.

8.797.00

[Depósito deMóveis "Itajaí"
FILIAL NESTA CIDADE
Rua Gel. A. Ramos s/n.o

Quer comnrar móveis bons e baratos?
Não u=rca tempo ivá ao DEPO'SITO DE MO'-

VEIS "ITAJAí", de Pedro Rebelo, à Rúà CeI. A�
ristiliano Ramos - edifie io "Joanim", onde eneon-

I travá os 1.naiEl variados m odêlos pelas melhores con-

dicões de T)9,1Y" _ nto, .

i
.1 Deposito de diversas origens

1.095.736.60
142.503,70

3]

1 !:I.

136. 92�)
1.140,(1.,

88.584,60
.

652,On

990,0'CI17.644...00
3.312,00

23,60

3.464,00
35.133,0('

632.530,80
60.170,30

14.052,6C
3.856,90
9.537,OC

1.238.240,30
Saldo provindo de 1952
'��'! ' :'

-

��,":i .

.": .....
,' .. ,�;�.,...,,""'i.�! ,(:�'�.�:""� �-���"-m:"l:'Jl'"'" 1

122.123,60 1.360.3'63)90
·65.639.40

(Continua na 5.a página)

a' •
Em benefício da SOCa Cult, e Recr.«Alvorada»

r
fl,$•••.:'2I;'?,;::,'2.: :;.;'3�i4;:'i{;

\ti';;.tg:*ii\J;i,-;j!,I::t.i:��Bm,
. Posto Shel

.

\

RUA GEL. AR/ST. RAlIl0S - G AS]> A R DISCRIMINACÃO DO SALDO:
Em bonus do Estado
Em cófre
Em Banco

62.700,0,0
1. 870,70
1.068,70

65.639,40

Gasolina e O'leo '

Lavacão e Lubrificacão de autos e-caminhões
.

�
. �

Baterias "GOOD-YEAR" --
Bicicletas, "MARATHON"

ATENDE DIA E NOITE

,

.

A Diretoria da novel S(:."'\. Casa do Americano S. A.; pela, loteria federal de Na-] O preço do bilhete é de
cledad2,. em boa "hora, vern em Blumenau. tal (dia 23-12-53). I Cr$ 200,00, jogando cada
de lançar atraente rifa d9' .. Reina desusado interesse '. talão com dez números.
um automóvel FORD, mo.1 em torno da monumental B A R "U N I Ã O" l- Tendo em vista o fim a

dêlo Ur52,' 4 portas, com tômbola, cujos bilhetes estãr O melhcn da cidade que se destina a renda dessa
rádio, "O" kílometro, no va- sendo vendidos por pessoas . louvável iniciativa, não fal-
101' de Cr$ 265.000,00. representativas da nossa so- tará, por certo, o apóio dos
'frata-e de um lindo caro cíedade, bem corpo no pró. gasparenses que possam

1'0 de côr clara, completa- nrio local em que se acha GASPAR �NSE! . dispôr do respectivo 11U111(,·

mente pr:'1jnado� cte está em exposto o magnífico auto- Ajude � construir o pré- rário para. a aquisição de
eXI)

. -

it
.

d
r

1 A t
-

d
r dio da Sociedade Alvorada!

UUl ou mais bilhetes.. O'3l.çao nas VI rmes a move. . ex raçao ar-se."a ��������!I!IIfIIII!I�
--------�-

A verdade é que quem
não concorrer não poderá
ganhar. E quem não dese-.

jaria possuir u 111 bclissimc
F01'Cl 52? Nem que fosse por
alguns' dias ou por alguma.
horas. Portanto, vamos jo
gar com a sorte e ver quem
recebe, como presente de

Natal, o cobiçado automó
vel.

1.426.003,30

IrIDU'BTRIA qERA�AIGA' da Sylvio Joã9 'Zin1111afI11anl1
.Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Te1. 111.11 Caixa Postal, 32

GASPAR STA.CATARINA
.....

TELHAS FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA, Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos O� tipos f

tijolos curvos para poçosCOLONIAL PORTUGUEZA E 'rELHAS PARA FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, C01\1
.

ClHUEIRA . RAPIDEZ ri
bIao...ó. _ ZSt. 4�.'" .i�WWA��;��iBfl!' . .�

•
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GASPAR, 26-9-1953

--------- --�-----ANIVERSARIOS ria, diléta filhinha do di'Aniversariou-se em data 'Hélio Fontes, diretor dês�de ôntem o nosso amigo sr jornal.j e de sua espôsa dDagoberto Guenther, ativo Belony Fontes.industrial residente nesta - Amanhã festeja o seucidade, que recebeu expressi anlversário a graciosa llle.vas demonstrações de apre, nina Cleuza, filhinha deco do vasto círculo de suas 110SS0 estimado conterrâ'netrelações.
sr. Claret Beduschi e- d�- No dia 22 viu passar sua consorte d. Celeste Be.o seu 84.0 ano de vida o sr dnschi, residentes em FIo.Anselmo Sansão, antigo me rianópolis.' ,radar desta cidade. O ve .. I - No próximo dia 1.inerando ancião que por suas transcorre o anifersário daqualidades de espírito e co inte!igente .

m e.n i � aração, goza de grande estio MarIa Carol;�a, �I1ha dIle.ma, foi muito felicitado na ta do sr. Acílio PIres e de
Amanhã, às 8,15, horas quêle significativo dia. sua digna espôsa, .

Gene Kellí é Tereza Cem
__ .Faz anos hoje o sr - Fazem anos dia 2:

no gande filme da Metro: Hilário dos Santos: muitc _._ 'O sr� Acílio Acácic
A MÃO NEGRA

digno Coletor Federal nesta Pereira Pires, cirurgião.

Linhas para bordar- Cerzir - Retroe d� alqodõ» __:.

MAFFI,A _ A misteriosa cidade.
dentista com

, ;�onsultório

lnmha para costura e fítilho - ll;io,rca: Ct RCULO '

"organização de criminosos
_ Dia 28 comemora ser nesta cidade.

FIOS PARA '�CROCHET"
que operava na ItaIia ( natalício o sr, Osmar Peter _ A"" sra. d. Míriam Seh,

JANE E CLE'A .

nos EE. UU ..

'

em guerva C 1 f stadual e'YY' ramm, espôsa do sr. Luiz

'I 1111111111111111111111111
,

mann, oietor estan "

I11mUBHHlilBliIIlillllllllllllllllllllHlIIlIlIIlJIllIlIIlIlIIIIlII1Il II
de morte contra o governo Timbó, que, norém, desem, Schramm, Escrivão do Cri.

Tr e'9 ua apenas penhou as referidas funcõe- me em Blumenau.

.

Terça-feira, às 8,15 nesta cidade durante 13 .�", FALECIMENTO
'. Um� comedia sem igual nos, tendo. .aoul deixado só

'

Vítima de lamentável a.

(Continuação da 1.a I)ág·.) I salva encabeçando o traba p'elas gargalhadas que pro,' Iid ízad ...

cídente, faleceu, dia 10 de

v
�

I

AtI as armza es.
,

dores e dos do int,?rior,'mui lho. Mas, é certo que es ,('
vaca! Ele é o maior! Atf

_ Fazem 3noe; rl1�, 2$.): corrente, o menino Celso

tos deles excessivamente não chegava a compro�e. atravessa paredes - Joan
_ () sr. 1\!Iio-nel B. rh �;..,. que contava apenas um anr.

prejudicados no tocante às ter os nossos �on,tos de VlS·
Greewood em:

va, ('omnefpnf.p. TllYlC1011ii'l';f � dias de vida.
'

desapropriações elos seus tas com relação a Estra�a FANTASMA DE IMPRO· da Usina �;í() PPfh'l). de!=lf!' Celso era filho do vereá-

terrenos. Esta matéria Originou-se de um convite
VISO

cidade. e cidadão dos maí- dor sr. Rudolfo Schmitz e

seria objeto de próximos ao nosso jornal, limitando-se
conceituados: tlP, �l1a espôsa, reC1idenü�s em

comentários, ou melhor, ji; a trazer com a devida reser 5.a-feira, às 8,15 horas
_ A srta. C1i:mf>l1p. T.'1M1, Bplcrtior Alto .. dêst8 muni.

teria sido mesmo debatida va, o que fora colhido pelo Louis Hayvard, Lee
tes, funcionária do SESI cinjo,?A_ morto da inocenf,(l

corno aliás nos impunha a gerente junto aos respon- Bowmann em
em Blnmsnau. eriancinha consternou a to-

coerência com o prój...rrio seu sáveis pelas obras daquela ,l\![ A L D I c Ã O
"OS, ouantos delia , tiveram

- Fazem anos dia 30: q
o

tido da campanha. No en- ferrovia. Parece-nos que, A mansão maldita
A 1 ' conhecimento. t�nd(), nor

'

1:10Z DE d "d tezi na-c
-

. zalante menina C�,

tanto, ao invés v '

por ,ever e cor

eZI1a'd r
onde os corredores rínis-

lia Maria, filhinha ouerid» isso. ao seu, enterramento

GASPAR, em seu númerc seria lícito ao jornal ecn- tios ocultam momentos de

comnarecído grande núme-

13 de 5 de setembro corren nar do convite que lhe fi:! do sr., Amâ .dío Spengler f

"

- terror ! .

d. Cláudia Snenzler. CéH� 1'0 da'pessoas.
.

te, publicou na l.a .pagina zera a ETUC.'. O gerel':te
Aos, aflitos TI, rozcnitores

P b
Maria completará o seu prí-

uma ,r e l' 'o r t a g e 111 aceitou-o. OIS em: OUVIU
Domingo, às 3,30 e 8,1..5 rneíro aniversário: 8 irmãos exuressamos o nos.

que, poderia, quiçá, deixar na oportunidade - do qUE Gary Cooper e Mary
_ A menina Susana Ma. c'.o profundo pesar.

, '

transparecer a intenção informou, osleitores _. que Aldon em:

'1I!IIlIIllIIimmllllllllllllmmmml!ll!ll!mmllll!!H!!WlillllmmmH'mJl'!'I!IUIll
nouco honrosa de abando i as indenizações pelas desa· TAMBORES DISTANTEE .

L d

i1armos o campo de luta I propriações seriam pag::t;E Com um punhal na mãe O deputado Jorge' acer a em
.

Por primeiro, cumpre I ATE: O FIM DO C?�R�N� e fogo nos olhos êle desa
vistta a" CaAmara dosVereadores

frisar que aquela !'eporta'j T� �:\..NO. Aguardêmo la .. fiava seus piores Inimigos
gem foi colhida, toda ela, I ate la. Se falhar a p.rom-:s- Os tambores falavam de O ilustre parlamentar fez. visita do deputado Jo::ge
pela gerência, cujo titnlart sa (há-de fa��ar, mfehz- morte"; seu -coração falav2 se acompanhar pelo prefei. Lacerda, qu,e demonstrara

assumiu-lhe
.

plena respon. mente, com,o Ja falholl: tan., ..de amor.,
,to Julio Schrarn??t

I
!=ler um grande am, igo de

sabilidade, o que não há dú t�s vezes�, v?ltaremos, (
Técnicolcir da Warner Bras'

Gaspar. Por último falDu

vidar face a respetiva res- dIretor deste Jornal, a, ela-

"CINE S PE-D'RO Quarta-feira,' dia 23 de lO homenageado que agra·

1IIIIIII!!������II!II'�"�,,'f�'''''='�::''':''='' mar contra a Estrada} em
I

"

� •

corrente, de passagem por deceu a distinção dos �e.

�defesa elos pI'oprietário� I Hoje - Sábado dia 26 esta cidade,' o d.eputado fe. readores gasparense? e. dIS·

l'INTURAS DE CONS-
gasparenses, alguns dos às 8,15 horas deral Jorge Laoorda aqui se do seu propósito de ,con.

l'RUCõES, MOVEIS, qllais há mais de cinco anop I N I N H O esteve por algumas horas a. tinuar servindo aos mte.

1 •

PL ..�C�S ETC.
aguardam a indenizaçã,c DE ABUTRES

fim dê cuníprjmentar OE' resses dêste município e_t:1

SerV1,ço ralndo e esrne1"ado
t pelas suas terras, que lhef com Dennis Morgan seus inumeros amigos e ad, tudo que estivesse em seu

pelos melho'res p?"eços .

é devida de pleno direito. Viveca Lindfol's.
miradores. Convidado pelof alcance na Câmara Federal

lVI A R C O S F L O R E S
Fizemos, portanto, ape- nlllllllllllllllllllllll"IlII11II1lIllI�lIl1lmr

srs. vereadores. o destacadc Após o encerramento da

Gaspa1"
nas uma trégua. Da luta

LOTERIA DO E. catarinense na' Câmara dOf sessão, o deputado Lacerda
que nós mesmos buscamos

Deputados visitou o Legisla em companhia do Prefeitr
não fugiremos, Jamais! E STA. C t\TARINAtivo gasparense durante �'. ,Júlio Schramm, verea�ore�
f.echando esta nota que é� PRÊMIO MAIOR - Cr$ reuião que se realizava na. Carlos B. Fontes, .SylvlO J
essencialmente, um escJà· '200.000,00 que1a ocasião. Em nome d3 ,Zimmermann e Rl�ardo '

reGimento, reafirmamos o Extração: tôdas as quin· bancaaa da U.D.N., o visl.. Gamba e s1's. JaIme. B�·
que da Estrada de Ferl'c tas;.feiras.

I tante foi saudado pelo verE duschi e Luiz FranzOI, eg

Santa Catarina dissémos: A-gente para todo o mno. ador Carlos B. Fontes qUí: teve na resid�ncia do edil
E' a inimiga número um nicípio de Gaspar: lhe apresentou os votos _....df gasparense, ond.e ,mantevE

de Gaspar. 'Mais: Nunca .

EGI'DIO TAMBOSI boas vindas. Tambem o v!=:. prolongada e mteressant€
poderá ela remir-se do gran Rua Aristiliano Ramos reador Dr. Abelardo Viana palestra. Desta,cidade o Dr
de,

-

imenso mal que' causou esq. rua 17 de fevereiro. ,representante do P.S.D. Jorge Lacerda �umou pal:a
a esta terra, ,porque aquê. Anexo ao Hotel Sto. An· usou da palavra para con. Blumenau, segumdo, no dIa

1 .

t"
, gI"at'11aJ'-se co ,ma honrosa imediato, para Rio do Sul

le 'é irrepm'áve . 01110.
,

.
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DiversõesINDlf'STRIA DE,LINI-IAS
Leopoldo Schlmaz S.. �- GASPAR - SANTA CATARINA CINE MOGK

Bons filmes e boa
projeção

Amanhã, às 3,30
Uma comédia sem igual

pelas gargalhadas que pro
voca ! Ele é o maior! atê
a travessa paredes. . .

FANTASMA DE IMPRO-
VISO

com Joan Greewood
MarcelAn;old. .. Apresen
tação da, United Artists,

INDUSTRIA DE liNHAS LEOPOLDO SCHMALZ S A.
_

-
RUA DR, NEREU RAMOS 5/N,' • G"SPAR - STA CAI AR!"JA

CASA PAITLO
WEHMU'TH Ltda.Hua Dr. Nereu Ramos sln.Caixa Postal, 2 Telefone, 14
Gaspar - Sta. Catarina

Fazendas - Louca.s - Fe'rra
gens - A '/"11wrÍ'nhos --:- Se
éos e Molhados - EX1JO'I"fação ele Cereais e A!l'lw)),'dente - Ser'i'm'ia c aJi'nhã
mentos - Revendedores
da Standard Oil COlnpany

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina




