
mais antigos, que
sp r

.

existe, seguramente, há 90 aDO

TERIA o SR. SANSAO SE EQUIVOCADO? IMPRECISA, POR ENQUANrrO, A ORIGEM DESTA CIDADE - UMA P,

E UM CONVITE s diversas. de boa 3varên-1 teresse pela matéria e te- I nascer a luz'? : . .

desint,:!f'assados (-: de.::_

A nossa reportagem da ':!i�. Dizem-no para prov�r nha elemento! pai'é::: _iIu�trá- Entrementes,. l:c�on:el'e- xon�dL)�'ndar-no� a ;na�)_ '-:7.---__

edicão de 26 de setembro (SIC) que Gaspar tem mais la € esclarece-la, N a.. e ou- mos a fontes oficiais, inda- �a t '21f> ante O?�.j, \1,2 am 01

findo, sob o tít1110, em man de 90- anos. tro mesmo o nosso intento gando nas repaiticóes de a nosso pequenina cidad= !

chete, - "Há 73 anos, Uma das vozes que se le- senão podermos precisar, estatística e nelas colhendo _Porque, não é PU',Sl-r21

Gaspar, como povoado, não vantaraj-, contra o depoi- com veracidade, a data do dados que, afinal) nos au-

I
nem devemos . continuar

9xistia", que se prendeu à mente do sr. Sansão foi a início desta cidade. Pedi- torizem a emitir um pare- ignorando a data TY12jür (l.e

entrevista concedida pelo do sr, Rocha .conhecido p.)- mos, pois, ao sr. Rocha, cer mais ou me, lOS seguro, I Gaspar
- a do "eu na 'Cl

sr, Anselmo Sansão <1: êste oularmente como o "velho ou a terceiros, que nos pro- dentre as obscuvas e C011- mente. Descubrâmo-la e de

'ornaI) - suscitou, de ime- Rocha.', cuja idade (J;_l,i'E'Cé cu cem, ou, se quiserem, que trovertidas notícias da ori- terrninêmo-la .para, talvez

diat.o, 03 mais vivos A apaí- oscilar entre 84-86 anos, nos seja permitido inter- gcrn da nossa terra, em breve, festejarmos, con

xonados debates, principal- Diz êste cidadão que nas- pelá-los em sua residência, A questão esta aberta. dignamente, o seu 1.0 cen-

mente de parte de velhos ceu nesta terra 2 que Ele na discussão não poderá Venham, pois, ,os amigo:;, tenário !

moradores locais. Aconte- lembra bem de muitos fa

ceu, no entanto, que essas tos da ". ::J infânc: I Real

opiniôes, de terceiros
..
Ion- mente, o sr. Rocha dá a im

ge de se harmonizarem com wessáo de possuir plena lu

:>3 declarações do n08,::;.) en- cidês de espírito e boa me

tl'evistado, nos pontos es- móría. Nós acolhemos as

sendais, divergem. inteira- �ml S p3.h v ras, ass.m cornr.

mente delas. Assim, susten- o fizemos com o sr. Sansão

tam que já há mais de 80 ::' o faremos, aliás �JI·aí�el'()·

anos havia. aqui, casas com; samente, com qualquer ou
truidas de tijolos e barro; tI'O conterrãneo que se in-

Gerência: CARLOS B. I' ONTF.S

Direção: HÉLIO FON'l'E�
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&!friO I
GASPAR (Santa Catarina) S'ábado, 24 de Outubro de 1953 NÜm. �fJ

-'-T-ES TEM II N H O C O N T E S T A D O

Afirmam· habitantes,
G

dos

A ETUC lavra um belo tento
CONCLUIDO o TRECHO GASPAR-ILHOTA, DA ESTRADA DE

- - - _. SANTA CATARINA - - - -

FERRO

Em palestra com o sr., Urbanismo
e Construções Jlhota-Itajai para ser t,er

dr, João da Rocha Mello, Ltda. (ETUC), foi a Il0S- minada a ligaçãccoro Blu

diligente engenheiro da sa reportagem informada menau .

Empreza de Topografia, que a referida Ernpreza co Acon Lcce, P01'(;:111, que

������������������������������- locou, quarta��ra óltinla, granderaJiedo�iti�útl'&

E O· a-bu··so .

- J,.., .

1 dia 21, precisamente às 10. ('110 já ;-;.,�í pronta E, l.U;S1rl1,

.

CO f1 [Inua I horas da"manhã õ ultimo I s.:::;gundo.) no�. adiaucc.: �) �lK::'
. prego do avançamento dos mo engen.u-rro, na 1)1'0:(1111:1

.
.

. . I trilhos no trecho a seu car- semana \) trem '1' á uodorá

(Eecr, X..Martel ,
tas pr vistas ao, respecti- I (.1.as ener ..C2.S e imediatas J..

J. � '". _.L. '--" _

u '

.. ';;

'.
. .

. o-o ficando dessa forma trafegar �lU� a oc ilidnde

Infelizmente o bem ela- vos infratores. pal'a coibir esse revoltante _"-:'
cü, i;:l.. UH", � ,c'. -. . ,

I
. 'igado o ·}r.l'C-UI'SO ';"S'}' 1'- ele ESIJlllhÇ>,l'OS i[ (1111(''1

borado código de- posturas De todos os casos que re- abuso. De nada valeu o a- .. 1". U(k 1 C.
. .

- ::-....,
-

- ,

11'10ta vale dizer faltando r te Boa \, 1'°>8. bem j) '1'1, I

do nosso município (atua- clamam providencias enc1'- pelo do legislativo, eomo 1,
J.

•• , ." a '. ')', i ••
" '-o "

1, à 1
. d f' li

; b
.::

tê
..

1 "'l\E"'l�a" concluir O trecho (Continua na 6.a IXl.')'ma)

pa o pe a lei nr, 21, de 2- gicas por parte a Isca 1- tam em nao em surtic o e-
'

.....' • o .L, .

. �, ..

8-52) está sendo transgrs- zação municipal, o que mais feito os reclamos que terno: DE INTERESSB DO POVO

dido na quasi totalidade se acentua e deve ser quali- ;!elto pelas colunas dêstr PASSEIOS E'STRAGADO�
dos seus dispositivos, sem Iicadó como autentico abu- jornaL

.-
IV

que sejam aplicadas as mUI so, é o dev(:lgarem pelaf Ainda sábado ultimo

�._" 'C_..,...,. �H "'3A!i§cm:;Z11_Ol=il:ml
ruas centr�i� da \'.idade ca-I por

volta das 3 horas da

O DEPUTADO LACEH-
'valos e porcos em proll.l· tarde, presenciámos o "íu·

DA AGRADECE
são, tal como acontece na ting" de três graudos pOJ"-

'"Zona rural. cos peja
-

I-'ua CeI. Aristilia

O sr. dr . .Jorge Lacerda O m"tigo 64 do Códigc no, 110 trecho ent.re a rua

rleput::ylo federal dos mais ele Posturas estabelece o 17 de Fevel'eiro e Barão

destacados, que, no Palácio seguinte: - "Ter animais I do Rio Branco. O,:; hichof

Tirant:)ntes, é um dos repre- soltos nas ruas, praças, ce··1 fi:::el'am o percurso de ida (

sentantes do nosso Estado. mitérios ou qualquer logl'a- volta il cata de um caixàü

teve a amabilidade de nos douro publico, _. multa de de lixo, do qual pudessem

endereGar, ao diretor e ao 20 a 50 cruzeiros". extl�aír .lJgo que 1 c,:; sadaE

g'E'l':nte. telegramas de c- I .

Onde a aplicação elas muI se a fome. Após a infruti

fw:n�o aQ'rade�im�nto por tas previstas pela lei? AAin-/ �era caminha.da, selon serem

motIvo das mUlto lustas re- da reecntemente a Cama- Importunados, dobraram fI

ferências que lhe fizemos, ra dos Vereadores aprovou I esquina da rua 17 de Fe

destas colunas, quando da uma indicação do vereado/' uel'eil'o e penetraram no pá
'sua pgssag-em aqui e da Carlos Fontes recomendan- teo dG:. usina) em demanda

honrosa visita à Câmara do ao Chefe do E.x.ecutivo

Municipal gasparense. que fossem aplicadas medi- (Continua na 3.a página)

•

O aspeto da rua Aristi- com medo de mo(lhar-se e

iianb Hamos, no trecho en- sujar-se, como afinal tem

tre a rua 17 de Fevereiro e que acohtecer·

Barão elo Rio Branco, não E' preciso, com urgência,
;� :nad� lisonjeiro. Aconte- que a administl'aç�io 111lU:i.

ce que as calçadas, ali, es- cipaI volte os olhos para :1.

tão em péssimo estado e queIa zona da cidade, p1'O-·

mesmo� em algum, pontos, videnciando o consêrto e a

.simplesmente já nem exis- construção dos pass2jl)-;,

tem - foram totalmente pelo menos no lado OlJÚsto
arI'uinadas.' Quando chove, ao rio, já que dêste, por ora,

então, a situação torna-se enqüanto não tel'minarr;m

simplesmente deploravel, as obras do Pl'édio da Súcic

ficando as calçada s, ou me- dade Alvorada, seria de.:.·2,

lhor, o que resta delas, em- col1selhável. Convém lenl

poçaelas e enlameadas, o· brar, out.to:->sim, Cj1.:e o tre

que, além de enfeiar a cida- cho em l'efel'êI1Ci�, velo fa··

de, deixa o pobre pedest1'0 to clt: pel'tenc:�r àl l)J'incipal
na pior das �'sinucas"; pois ['ua da cidade, merece o

êle nem pode pisar o pe,. rnaior cuidado.

-

B E B A 1\;1

C R EJ CAYRU'

UM PRODUTO DE ALTA_CLASSE

QUE SATISFAZ O MAIS, EXIGENTE PALADAR

r

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESTA PRAÇA

Mário Va uita� EWSSMIMª,*ª -Wl.!ijl·@@§!JtJi'.m.1WiiE'ml�# #ri %Q_'I#iI\�;en+E?&SlW#« kml
..
_--

--

Pura e Deliciosa
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�IIIIIIIIII! 1II1 i 1111111111111111111UllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU 1111111111 r '.;VOZ DE GA.SPAR § Café e Bar "União" , '§S
-

-'emanário:: - - - -- :::;

COlTespondêncja C. P. n.o 9 § Chocolates, Doces, Sorvetes, etc. �Número avulso: Cr$ 1,00 § - - - -

Assinatura anual Cr$ 50,00 � Bebidas nacionais e estrangeiras ,_

----

-

-

, .,

Ponto de Ónibus -

ATENDE COM SOLICITUDE E PRESTEZA -

Higiene absoluta -

O PONTO ELEGANTE DA CIDADE :
Rua CeI. Aristiliano Ramos - GASPAR _;:: .• 111 j 1 i I! 111111111111111 i 1111; 111111 J 1111111111111 11111111111111111111111111111111111111 i IIIIIIIII!';:

•

Incustria 18xtjl (}aspar S, Á., ,,1111111111111111111111111111111111111'

TECIDOS ft'�'LFU LJ U::; DE ALGODAO

Cirurgião Dentista
--x--

TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
LINDAS PADRONAGENS

PISOS PARA BANHEIROS, ROUPõES
(Córes [irmes)

Rua São José a/n.o Caixa Postal, 19
End. Telgr. "TEXTIL"

G AS P A R STA. CATARINA

Feminino
Organizado por ED/TH

DE Ul}1 POETA PARA VOCÊ

LENÇO
Este teu lenco que eu possuo e aperto.
De encontro

�

ao peito, quando durmo, creio
Que hei-ele um dia mand ar-t'o, pois robeí-o
E foi meu crime em bre ve descoberto.

--- x --

Luto, contudo, a procurar quem certo,
Possa nisto servir-me de correio.
Tu nem calculas qual o meu receio -
Se, em caminho, te f08S e ° lenço aberto.

----- x -

Porém, ó minha vivida-quimera !
Fita as bandas que habi to, fita e espera,
Que enfim verás, em tr êmulos adejos;

---x --

Em cada ponta um beij a-flor pegando,
Ir o teu lenço pelo espaç o, voando,
Pando, enfunado, côn cavo de beijos !

-

Guimarães Passos

,

UM'lIQUI/)/FIC'A..DOR En $t/A.. C'A�A. f (/NA:.

N.lC'r5gIDAlJJ5-/

Cantinho

TEU
A núncios por preços a

combinar,
A direcão não assume res

ponsabilidade pelos concei
tos emitidos em artigos as
sinados ou sob peeudõnimo.� .

mesmo" não pu-
não serão de

.olvidos.

1.)1'. CLAUDIO BEDUSCHJ

Trabalho Esmerado e Ga
rantido

Preços Módicos
Consultório:
Rua CeI. Arsit. Ramos

, "

CURIOSIDADE lorgânicas., , ..

Segundo o professor Pros Aquele me�hco.. afirma
sard, os exercícios vocais qu, o canto, cientificarnen.
têm um incomparável va- te empregado, tem dado re·

CASA PA'ULO lor higiênico. O homem Il1fJ- sultados admiráveis em fi'

derno sofre de insuficlên- . fecções respiratorias, eirWEIIMUTH Ltda. ---------- ���������� cia de ventilação pulmonar cula terias, digestivas e nerRua Dr. Nereu Ramos s!n, ALFAIATARIA PENSAMENTOS -

e nenhum exercicio de cul- vosas.Caixa Postal, 2 Telefone, 14 '

GASPARENSE As grandes afeições sã-o tura física assegura essa

I'
- - -

Gaspar - sta: Catarina '. de menos numerosas do que o ventilação tão perfeitamen TOME NOTAFazendas - Loucas • Ferra- Fernando Duchêne nosso coração nos deixa

I
te como o canto, - qual Os facões de cozinha, quegens - Armarinno« - Se- (A mais antiga da cidade) supor. determina uma benéfica tenham cabo de madeira,coe e Molhados - E�r.po:r'- Confecção caprichada de C. Diane. massagem de todos' os 01'- nunca devem ficar mergu-taçõo de Cereais e Aquar- Ternos sob medida .

gãos internos e PIO\TÚCP u- ulhados em água quente,dente - Serraria c alinha- Preços convidativos O
.

mentiroso é sempre ma abundante "írrlgacão porque isto faz que, commenios - Revendedores Rua Gasparinho, sln.o pródigo em juramentos. sanguínea das vísceras, me o tempo .. s,� desprendam asda Standard Oil C01nf!any ,GASPAR - S. C.. Cornélia. Ihorando todas as funções lâminas.
' .... !I W

o L/().UIDlf/(!ÂIJOR 100%,
.

tJ.�···
/

.. , ... , ..

�--
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! S.a PA'GINA VOZ DE GASPAR
H Mó-- *ee HW '!9iW:S:lm-ma:;p H çe t*f r rn

. GASPAR, 24i1011953

•

rasl
(Revelações censiiárias ,I -:-- A população do seamento geral, era apenas I com 9.242.610 habitantes,

- Os dados atuais reie- B,l'al;Il e d� 52. 645,478 �a- de 10.112. 06� almas.
, , "sr.ndo o de 'menor -popula-

rem-se a 1.0 de julho 'de büan;es.C) Em 1940 era, �e : cão o de Mato Grosso (a-
1950). 4�, 2<>6. u15, . e,. em 187-", 2 - O Estado mais po- Hás o segundo quanto ii AX-

I eDoca do ])nmell'O recen- puloso é o de São' Paulo, tensão territorial) " que

R C I
tem .somente 528. 451 }U�-

eg I•stro · 18V Ia bitantes- Segue-se, na or-
.. .. dem ascendente. Amazo-

nor.
'nas, (o maior' Estado ora ..

EDITAL N.o 1558 dem casar-se; Alfredo Si- Gaspar Grande, nascida sileiro) , cuja população � 5 - O
cidades "P,

de (14110!53) mon e Hercilia Purcênia de em 13 de novembro de 19BG, ligeiramente maior r:, ',� ',' , _

. v,,

Faço saber que preten- Oliveira, 'solteiros é natu- filha- de Antonio Schneider 530.920. O Estado de mai- lllen?: clrla�e
dem casar-se: Ney Elcio raís dêste Estado. Ele, la- e d. Maria Aguiar. or densidade populacional. I Anajá«, �o �stad "'"

�

Ramos Rosa e Marlene vrador, residente em Bel- é o de Alagoas (3g,J8 ha- com a diminuta população ..

Darcy dos Santos, .soltei- chior, nascido em �8 de EDITAL N.o 1,563 bitantes p. qt{il. quadra- d� 148. almas! Entretanto.

1'08, naturais deste Estado março de 1928, filho de e,To (de 19.10.53) do); o menos densamente a 10cahdad�.de Neves, no

e residentes nesta cidade. sé Simon e d. Gertrudes Si- povoado é Amazonas (0;33" Esta�o_ d? E.I?, que ten� ca-

Ele, industrial, nascido em mono Ela,' doméstica, resi- Faço saber que p�4eten- p. q: q.). O Brasil tem a tegor;� de v�la, POSSUI, ,

..

16 de agôsto de 1931, filho dente em Gasparinho, nas-: dem casar-se: AntOnIO Pe- densidade de 6,22. '
53.00.:...

A habIt�tl:tes ( .:) .

de Victor Guilherme Rosa cida em 23 de marco de reira Braz e Maria Bernar

I
3 - Riio de Janeiro. ;:: sendod dt8secl�i%AL1�1alOr

e d. Ester Ramos Rosa. Ela, 1935" filha de Salustli:no des, solteiros, n.aturais dês .capital federal, conta. . qcu� qb,a (r2()Li 1'19) G �� -:

domestica, nascida em 24 José de Oliveira e d. Pur- te Estado e residentes nes- 2.335,931 habitantes; em (àl�a 5�4)
;.

FI'. ?Ia;1.1a
de março de 1936, filha de cênia Clara de Oliveira. ta c�dade. �le, op.erá�io, 1872 tinha apenas 2'74.972. (49' 290)' V.�;I�n(ti)O

1�

José Estefano dos Santos e
nascido em 9 de janeiro Depois do Rio, as cidades ........ ,e 1 O�'l� ..;,

d. )l'mgard Edite dos San- EDITAL N.o 1.,561 de 1909, filho de José Pe- mais populosas são as nove (01:239) ... Texeemi:t: �
tos.

.

t +� 17 lO.5,�) I:eiI:a Braz e d. Tereza Z�- (9) seguintes: . São Paulo capital do E�tado do !lau�.
Se alguém souber de aI.. Faço saber que preten- ferina de Jesus. Ela, d�mes (2.041. 716 hab.), Recife. te� 1?0?ulaça0C) 1�v; ..1ent�,.

gum impedimento, oponha- dem casar-se: Pedro Born- tica, filha do Pe�ro Inácio (522,466), Salvador '. .: �Ul)�rlOr
- 500.42,) habl-,

o na forma da lei. '_ hausen e Verônica Cezar) �ernardes e d. lVtar�a Iná- ) 395 . 993), Porto Alegre:'
an �s. . .

.

,

Sany Do?ald da Silva, I solteiros, _naturais dêste Es CIO Bernardes, nascida em (381.964); Belo Horízonte Ha, 3;ll1da, muitas pu-

escrevente Juramentado, no tado, residentes em Gaspa- 21 de julho de 1918, (346.207), Belém tra� vilas �opulos�s -.

impedimento legal do Ofi .. rínho. Ele, agrimensor, nas ' (2:iO .181) Fortaleza. _. m.aIs que JnUlt�s Cidades.

cial. ciclo em 14 de Janeiro de EDITAL N.o 1.564 "1
•

,

CItemos as maiores: Volta

1926, filho de Antonio Horn (de20.10.53) Precisa-se R�dond;, no. E�tado do

hausen e d.Paula Bornhau- Faço saber que, perante
RIO <,3<>.110), Sete Pon�s

seu. Eta, doméstica nasci- o Oficial do Registro Civil
também no Estado ,do RIO

da em 12 de jaríêiro de "
do distrito de Major, mu-

Auxiliar de escritório, (.28 -}24): Parangaba, no

1918, filha de Lího Cezar e nicípio da Comarca de' Ti- d� preferência Gom. �onhe:.. geaI.a (25. 239) . Coelho

d. Estela Cezar. jucas habílit
'

.,
cimentos de contabilidade. na Rocha, no Estado do

S,
. A'lfr IdI adm-seSParta ca-. Dirigir .carta com pl'e- -Rio (11.539), Rio Tinto,

, .

. e o os an os e, t
�

'C· p' tI''') T) '. "h (°0" -2)
A lutina AI, id -Alb . .ensoes a.: aisa

.
os a ,. 0 -na .[ arama zu , uO •

,
a e anaz, G' S Cat

. /, ,< )
solteiros

.

dêst E -. aspar - . atarma, (Von(,�nua
.L os e nauraIS es e s 'l'l'l��

tado, Ele, residente nesta

, FaçÇ> sabe�� que pl'eten- ,cidade, nasci_do em 21 de
dem casar-se:, Sebasti�o I ,dezembro de 1?28, filh� de

Pedro de Amonm e ArueJHl Geraldo Claudmo dos �an

Sclmeider, solteiros ,e natu� tos e d. Amélia Isensee dos
rais dêste Estado. Ele, se- Santos. Ela, residente em

leiro, 'residente em Figuei- Major, nascida em 30 de

ra, dêste município, nasci·· janeiro de 1932, filha de
do em 25 de agôsto de .,

Artur Guilhermino Alba·,

1926, filho de Pedro Ágos- naz e d. Alaide Batista AI
tinho de Amorim. Ela, banaz.

doméstica, residente em (Edital sln.o recebido
por cópia do Registro Civil
de Major).

- -

EDI'rAL N.o 1565
(de 20.10.53)

(Continuação da l.a pág.) devoraram dois cachos de ,Faço saber que pret.en-,
\ ,bananas, deixand.') o dono dem casar-se: Evaristo

da cana de acucar. da casa sem a sobremesa Francisco Spengler e Dilsa

Como se vê, nada ,melhor' do dia. O sr. 'Vitório, .qu� Gertrudes Spengler, soltei
do que criar porcos scltos I não cria por<:_os para não. ros, naturais dêste l11unici

pelas ruas. Um negócio dos ter aborrecimento com a éS-' pio e residentes neste mu

,mais rendosos para quem pécie, fica ":�ujeíto aus as- llicipio. Ele, bancário, nas

sabe e não tem peia para o saltos da porcada c1amles- cido em 21 de agosto de ..

explorar. Quando os "tmi:- tina. Esta é muito bôa! 1929, filho dê Bernardo
mais não. conseg'uem pene- Aqui deixamos, pois, Leonardo Spengler' e d.
trar nas hortas e quintitis. 'mais este apêl0 para que o Maria Evelina Spengler.
buscam, o trato' abundante sr. Prefeito f8,ça cumprir Ela, ,doméstica, nascida em

que se oferece no deposito a lei � ppriha fim a êste de- 9 de setembro de 1933, ,�i-
de 'cana da uSIna.

.

primente- estado 'de coisas. lha de Domingos Sp'engler '>
Há casos, porém, em que Os l'ecalcitral1.tcs dev�;n� ser e ·d. Ermelinda Spengler.

os 'porcos "viram" a ,fl'am- punidos a rigor, do co.ntrá- Se alguém s01Jber de al-

bá, como aconteceu na 1'e- rio o mau costume adota- gum impedimento, ol)onha� f,:- R d N b b d

'd
1: �ua,15 e ovem 1"0, 503, em no cm"ação a

SI encía
'

do nosso ami.e:o do 1)01' certos "criadores" o na forma da lei,
, cid de

Vitório. Uns su:nos esfai- será seguido 1)01' outros e, 1!Jdrmtndo dos Santos,' ,

- BLUIVI ENAU
mados, ageis equilibristas, então, o que será da .nossa Uficial do Regist1'o Givd R
penetraram na dispensa e cidade-?.. ele Gaspa;r.

' rj_�������

- ..

EDITAL N.o 15()O
(de 17. 10 . 53 )

Faço, saber que preten-

Edita. N.o' ,I. 562
(de 17. 10, 53)

EDI'DAL N.o 1559
(de 16110;53)

Faço saber que preten
dem casar-se ; José dos P8,:::'
sos de Souza 'e Rosa San
são, solteiros, n uraís dês
te município' e residentes
em Arraial. Ele, lavrador
nascido em 4 de abril de
1930, filho de Geraldo Emi-

-

lio de Souza "e d. Rosa 'de
Souza. Ela, domestica, nas
cida em 12 de janeiro de
1933, filha de Valentim
Sansão e d. Conceição San
são.

" o abuso continua•

II

'I··"
(213.604), Santos .•••

(201. 739) e Niterói .. -

(174.535).
4 - A maior capital (de

Estado) -é São Paulo, f:E'11-

do Cuiabá, capital de Mato

(jrosso, com, apenas .. "

24.119 habitantes, a me-

ATE
-

CAD
,

1ii'J#MIlíi4i!i�:am�

Na - Grande Venda de

p RIMAVERA
= .....* EH ri ±+ 4,·5& -

DA-

Casa uerger
Seus preços foram bai xados ao mínimo! _

Empregue bem o seu Dinheiro, adquirindo Te

cidos da mais alta Qualidade l'écem chegados
do Rio e São Paulo !
SIGA O NOSSO -CONSELHO E NÃO SE AR

REPENDERA!: - NÃO DEIXE DE VISI-
TAR A

GRANDE VENDA DE
PRIMAVERA

- DA

B U G ER REc A s

I
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GAI\1BA" VAILA
T'I & Cia. Ltda

Caixa Postal, 39
Rua São Pedro

.GASPAR-SANTA
CATARINA

FABRICA DE MóVEIS
e

ARTEFATOS DE MA
DEIRA

J, ��l\Trr -�

"qEVENDE-
',ES

)

voz GASI>AR, 2411011953 "

Bvm JZli a 2 1iOS2UiliI

MUNICIPAL
l{ECEI'L\. ORÇAJVIENTA'RU ARRECADAÇÃO

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTA'RIA REFE Rh.xTE A SETE:c\fBIW DE 1953

J) E S P E S A O R ç A ME", T A' TI -.r .A

.

"CIMO"""loveIS

.tras procedências Inumunuunmununmnuauuunuu«

PRE}1�EITURA MUNIÇ,I-'
PAL DE GASPAR

E .ta'
<.

Taxa de ctmstruçtio e con-

se?"vação de estradas - 2.0
Semestre. ltnposto de Li
cença - Gado Abatido

8.0 Trimestre

De ordem do Snr. Pre-'
feito torno público que -no

� ,

mes de outubro, arrecada-
se, na - Tesouraria desta
Prefeitura, os impostos a
cima citados, corresponden
tes ao corrente exercício.

Os contribuintes que
não satisfizerem seus pa
gamentos dentro do mês a

cima, poderão' ainda fazê
lo nos meses de novembro
e dezembro, acrescidos da
multa de mór�' de 10 e

20%, resnectivamente,
Termi�ados os prazos

em referencia, serão extraí
das certidões para a devi
da cobrança executiva.
Tesouraria da Prefeitu-.

ra Municipal de Gaspar,
em 1.0 de outubro de 195i;.

José lllberici
Tesoureiro

f f IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ 1111111111111111

Café Beduschi
Uma trtuiicão ·na Indústria
de café. Sempre 'bom e puro

-x-

'Aguardente de Cana:
VOVÔ e APERITIVO

Satisfaz o. mais exigente
entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI

Rua São Paulo - Gaspar -

Santa Catarina

B A R "U N I Ã O"
O melhor ela cidade

C')dig:o
Total

VERBA O

Anterior Do mês

o-s o-s o-s
TRIBU'IA'RIA

a) Imposto
O 11,1 Imposto territorial

O 12 1 Imposto predial

Anter-Ior Do mês .'Trotal

crs c-s

79.884,10 10. 51�,OO DO. 3%, �,J

31.200,00
57.127.00

200,00
Admlrustração geral

31,400,00 YJJlRBA 'I

16.163,OU �.�:Jtl.Ul) 18. �HJ:' .'10108,00 57, 235,OC ;CxaçiLo e fj�c;;,lizf1\;ão financcil'<t

103.022;00 213.010,00 VEHBA 2

L 856,80 138.781,11' Segurs.nça pública e assisto socia.l

tO,OO 1. 200,OÜ 'VERBA 3

Educ:;<:,ão PLílJiicr.,

83.584.60 YffinBA "

(j8.00 720,00 S:dllJe Pública.

O 17 3 Imposto sobre mdustrfas fl prorís. 109.988,00
OIS 3 Imposto ãe licença UG. 92·1,30
O 27 3 Jposo sobre jOgos e dí ve rsões 1. ]40,00

b) 'I'axas

1 11 2 'I'axa,s uI; constr. e cons. de estr.
-

83.584,00
1 2) 4 Taxas de expeclient(> 65�,OO

,

1 Z� 'j, Taxas custns Judiciárias e ernol um. 990,00
1 2;) 4 Taxas de [[isco e ser", díversoe 17.64·1,00

J 02,on
45',O()

1.09Z,DO
17.6S9,QO

3.312,003. 31�)OO1 24 1 Taxas de Iimpesa l1ública
Patr+moníal

2 02 O Rr-ndn de r-a.p i tai s 23,60 23,60
TIeilceitas diversas

zcs.ee 3.672,0(1
35.133,Oli

62 � . 5'30 .S('

105 .1'O,�O

4 12 O Recei ta do Cemith'io 3,464,00
4 13 ) I":;õta previs.ta art. 15 § 2,0 C, Tc. 35.133,00
4 1·� (! C(lta prevista art. 15 § 4.0 C.J!"I, 632.520.81)
4 15 O Cáta prevís-ta a.rt. 20 da C. F. 60 .17Ü.�O

RECEITA EXTRAORDIXA'RIA
6 12 O Cobrbança da dívida ati va .l4. 052,60

45.00u.OiJ

18,,363,41;4.310,80
50,fiO

295,00 9.832,ü()

3.%6,90
9.537,00

6 21 O Multas
6 23 O Eventual

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

1. 206.330,10
Deposito de diversas'origens 154.033,80

155.326,20
8.233,80

1. 361. 656.3(\

162.267,611
---_._ .._---------

1. %0.363.90 163.560,00 1.523.923.DO
65, 6�9.40Saldo pr-ovindo de 19,,2

1.589.563,3l'

DIS�RE\nNAç_.l"O DQ SALDO:
EnJ" Borurs 62.700,00

1. 870,70
1. 068,70

Em cofre

Em Bancai!

65.639,40

,I Gaspar, 12 de Outubro de 1953
SABINO BENIGNO DOS SANTOS Contador

V I S TO
JULIO SCHRAMiIi

H;.774,00 2.96lJ,(J(i lU.7:]·I,IHJ

1 :�() .813,20 10 . :j�� .ao 1-11.21)7,50

19. fl24,.ü() 380,OU :!II. 30·4 .\)l
VERBA fi

Fomento

VERBA 6

Serviços industriais

V8J1BA '1

Divida :Publica
VERBA 11

1U.750.(I0· 1Sli,OO lU. 9�6.0fJ

12,255,00 j 3 .08'i,I'O

\
40.138,00 40. J �\\l(j

i::'€'l'viços ele utilidade publica
YEHBA 9

Encal'g't)s diversos

153.291,50 50J. oza.i«34a .731,60

36.9(15,80 B.734.50

DE'pósito' de cllversils origens
713.9:38.70

õ4.91í.70
134,518,30
87.920.6u

------- .. -----.------,...----

7'78,856,40 272.438,90 1,051. �n�,30
Saldo que !)!1,ssa para Outubro

DISCRJ?fDJAÇ)AO DO SALDO:
1�ln Borius 62 _ 700,00

-141.091,60
34.476,.J.0

Em Banco
Em cotre 'r ;:.

JOSE' ALBERICI � TesOt1reil'o

Prefeito

Avisa à sua, distinta freg1Cezia que acaba de 1'ece-

MM ber g1'ande e 'variado sortimento de :

SEDAS, CASEMIRAS, LINHOS, POl1CELANAS'
e ARTIGOS PAR_1, PRESENTES.j Visite as exposiçõe« (la

C [OADE
;

"

CASA J U L lOS C H R A 1\1 M:
e verifique as últimas novidades do seu grande estoque

'

_�mm_·_L.�lSqa.,. X=-Z�� D1I�.&i_-=;::-�-----'------'--- -----.,-,�

SCHMJTZ

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo
GASPAR STA. CATARINA

11111111111111111111111111111111111111111111111 IUlIlUlillIllIlllllllllllIll1 fIll.mmlll j lU lU liUI!
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: MARIO VANZUITA III
= ��:ç::. Ari;t::;:�:::os E c:::::sH 111Secção de Atacado e Varejo ª j;mmllllllllllllllllllllmllllllilllllHlmlJll -- '

- x - ª IENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR -

I-

DA APRECIADA AGUARDENrrE
-

ª! I
'" 5 CANAS" EII�rEi��!iii*�liiri��!_m���e�'S�ih�_�-�.�-��iI�'�_�s�"�,"",���_����':'�i�'�'1�!��II�!i�II�Ii�I!�II�Ii�íI�II�H�II�Il�II�II�!I�Ii�II�!I�II�II!I�11II11111lIlllllIIllllllIlíllllmlllllllllJI� -
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Venda e Consertos de Rádios

Acaba de receber Motores a gasolina para
fornecimento de luz

Rádios das afamadas marcas HSEMP" e

"TELEFUNKEN"

Bicicletas da Conceituada Marca "Goerieke" (alemã)
Preços desde Cr$ 2.30,0,00.

rv
uasa JULIO eH
A MAIOR DA

CAMISARIA
BUERGER

Roupas feitas
A LOJA ESPECIALIZADA EM ROUPAS PA
RA CAVALHEIROS, RECEM INSTALADA
A R1JA 15 DE NOVEMBRO N·o 472 EM BLU
lVIENAU, OFERE-CE AOS SEUS FREGUE-
SES ALEM DOS PRODUTOS D U C A L ,

A PRIMEIRA PALAVRA EM ROUPAS, CA
MISAS DE COLARINHO IÇ ESPORTE, CAL-, '

ÇAS, CINTOS, SUSPENSO'RIOS, MEIAS
CHAPE'US, LENÇOS, GRAVATAS E UIVL�
INl�INIDADE DE ARTIGOS PARA A BOA

APARENCIA PESSOAL

Rua 15 de Novembro

Carnisaria Buerger
BLUMENAU

ad,_'
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Banco Indústria e Comércio
de Santa Catarina S. A.

- Matriz: ITAJAi-

VOZ DE GASPAR
", -Ór� ....... .._ "-'"'•• GASPAR, 2411011953

. "--- --

eiã:Ãi
fa;;u,.P. M*?9

.E i' , ! ;

o Tupi, amanhã, em Itoupava Norte
Atendendo 'ao convite do todas as precauções para Icreinou satisfatoriamente Walmor, Peví e -Cotí ; Aloi- vinho (ou Sabão). Seguirão

uaraní F. C., deverá a- não ser surpreendido no al durante a semana, Salvo ainda como reservas Tes-

uar amanhã em Itoupava çapão do outro lado do rio, modificações de ultima ho- sio, Ninha, Eri, Nana e AI tinha e Zeca.

orte a equipe representa- porisso que, irá integrado ra o "onze" de Antônio

jva do C. A. Tupí. O e8-1 dos seus melhores elemen- Schmitz deverá alinhar:

qnadrão aIvi-verde tomou �os, inclusive Juarez, que Daniel, Ernesto e Juarez,

Jo
r

r-a

Dando prosseguimento a dades esportivas da agre- que são possuidores.

esta coluna, focalizamos ho miação que representa o E', portanto, digna de re

je a figura de Engelbert futebol em Gaspar, porisso ferência a relevante soma

Schramm, outro baluarte que militam nas hostes do de serviços prestados ao es

do esporte em nossa cida-] Clube "índio" três dos seus porte de nossa terra pelo

de. filhos: Cote Ninha e Ingo cidadão que óra reveren-

Desde o início da nova - atletas amadoristas na ciamos com esta singela

éra do futebol gasparense, verdadeira acepção da pa- homenagem, +nscrevendo-o

quando surgiu o Clube At- lavra, tais 03 dotes de edu-/ na galeria dos benfeitores

lético- Tupí, Engelbsrt cacão e cavalheirismo de do esnorte gasp,arensé.'
ISchl'amm 'cerrou fileira en

. 11111111 i 11111 IIIII!1i1ll1l1l11ll1ll""IIIIIllIl�llIIlIIlIhlllllllllll"IIII1lIl.'lIIl1l1llli1lllllll
tre os desportistas que se

propuzeram a trabalhar Farmácia Santa Cruz
pelo alevantamento do ni-

.s-Ó:

• TaxQ,s de. Depósitos

vel técnico e moral da nos- I
(Fundada em 1926) Depósitos à vista ..... <J • • • • • • • • •• 2%

sa juventude no terreno dos - Depósitos Limitados ,

esportes. Farmacêutico: ANFILóQUIO _NUNES PIRES Limite de Cr$ 500.000,00 . . . . . . . . .. 4%

'Em tudo' qu I' Grande variedade de remêd ios e drogas - Avía Re- Limít d C to 200 000 00 4 1/2 or.

:,
--

"

e se re aclO-
1 e e r., . , • . . . . . . .. " /0

na com as coisas do fute-
'-- ceitas com pro ntidão e cuidado -- Depósitos Populares

bol citadino ana Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar Límit d ·C $ 1·00- 000 00 501
, 1) rete, com

1 I e e, r " .... , . � ..
- '10

destaque, a contrfbuicão
' (Retiradas livres)

expontanea desse presti- Adiada a excursão do TUpI Depósitos a prazo fixo
moso e incansável amigo J

' do' Sul
Prazo mínimo de 6 meses , 5,1/2%

do Clube Alvi-verde. a aragua Prazo mínimo de 12 meses, -,.,. 6%

Nas memoráveis campa- Depósitos de aviso prévio _

llhas dr. construção e re- Os dirigentes do Clube - ra a realização dajogos Aviso de 60 dias' � . 1 • " , .. ,. 4%

construção do estádio "in- local acertaram a realiza- com o Floresta e Guarani. Aviso de 90 dias .• .' , , , .;, 4,1/2%

dio" :fez-se sentir a colabo- ção de duas partidas amis- Contudo, ,é provável que o Aviso de 120 dias ; . '.... 5 %

ração preciosa do "seu De- tosas com o C. A. Baepen- time de Pe-' excursione a ()
,

ti", como é vulgarmente di, campeao invicto 1a Li- Jaraguá n dia 15 de 110- - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL--

conhecido. ga Jaraguáense de Despor- vembro,� Abra U'ina conta no "INCQ" e pag'ue com c regue

Por outro lado, sua con- tos. O primeiro encontro te

N 'E·
.

:r��l;;,� ;�����}�;;:�� r�:d�e����f���'í::�e';�f; ---
.

oticiárioE xpresso
xuo nnanceiro que jamais contagem de 4 a O. A se- !As negociações entre os segunda-feira ultima de eeitar .as 'imposições feitas

recusou, presta êlc consido- gunda peleja, que teria o mentores do Tupí e do FIo- sua longa viagem pelo Rio pelo mesmo, com relacào a

rável assistênc1a às ativi- caráter de revanche, estava resta, de Rio do T.esto, che- Grande, Falando à 'nossa formação da equipe naque-

�!!_.__Fi'p",**.@", marcada para o domingo garam a bom termo. As... reportagem o jovem atleta Ia tarde·

TECELAGEM seguinte, dia 18, na pro- simsendo, o esquadrão bu- declarou que agora vae per

"T A N G A R A' "
grossista cidade de Jara- gríno deverá exibir-se na- maneeer em Gaspar por aI- - Pelo campeonato es-

de guá. Acontece, porém, que quela cidade no próximo gum tempo e dedicar-se se- tadual do corrente ano, jo-

Irmã o em virtude do mau temrio dia 1.0 de novembro, quan�" riamente ao futebol. Se tal I garão amanhã em Brusque :

, rhuO.s Somio«, & Cui. B d .

t 1 f
.'

f

o aepen 1 e egra ou ar do dará combate ao temi- acontecer o clube do sr. Pe I C. Renaux e União, de Ibi-

'ífábriCfl. de Tecidos e Sacos grêmio alyi-verde sustan- vel campeão da 2.a Divisão, dro Vieira poderá contar rama, êste campeão da Li-

de Algodão
do a sua Ida naquela data. que vem de abater, COE1 «om mais um eficiente jo- ga Riosulense de Desportes

End. Teleqr.: "Tangará' Surge agora o campe?TI.atc rneríto indiscutivel, 'as re- gador. e aquele bi-campeão ela nos-

Rua Nereu Ra
' estadual e, como o arvi-a- presentações do Olímpico e

-

sa Entidade. O time de Pi-

Gaspar _ Sta, \'G���"! nil de Jaraguá deverá par- Vera Cruz. - Vicente, um dos "pley leca alimenta a doce ilusão

-
u •

mr tícipar do mesmo, obriga a ers" mais disciplinados do de surpreender o "bicho-

�m�� transferência do match 11a- - Dia 8 o Floresta 1'e- nosso futebol, recusou-se a papão)' do Vale. Nós: que

'ra data oportuna que ainda tríbuírá a visita ao Tupi integral' a equipe "índia" tão hem conhecemos o po

pn�TURAS DE CONS. 'não pode sei' fixada, pois jogando nesta cidade. Rei- 110 prélió com o Baependi. derio do. tricolor brusquen-

TRUÇÕES, lVrOVEIS, ficará dependendo do- des- na grande entusiasmo en- A atitude do popular za- se, não 'temos duvida de
•

PLACAS ETC. fecho das partidas em que tre os desportistas locais
1
gueíro tupiense causou ad· que haverá um "massac]'e",

Serviço rápido e' esmeracló o Baependi tem como �dve]' pela realização desse inte- mil'ação entre os aficlona- a não ser que aconteça ou-

pêlos melhores precos
sário o Estiva, de Itajaí, eessante confronto. dos do esporte citadino, �' tl'a ,�.urpl'esa .do (ll.lilate

1\1 A R C O S F L O R E S
'

causa _do gesto de rebeldia Bl·aSll-Ul'ugual, ,na Copa

G
Por o,utro lado, tambem ,r' - Juarez, o crack-via- do jovem atleta nasceu da do Mundo de 1950.

aspar ,

•

� w�:._i'!_.2'!?__.._� TUpI tem 'compromissos fia jante do Tupi, regressou recusa d�, diretoria em a-

�,,'t'WWllfJ,�'�'itiiiMmliiã1!li�Nffl:}ii"'i'm.g$"��;aa.�
4:l;����.�"_i�i'i 1. .

II\IDU'BIRIA GERAMICA ele -_Sylvio João Zill111181�D_lal111
. Rua Prefeito Leopoldo Schramm Sino. _e;'Tel. ll.t, lJ_� Caixa Postal, 32 ,

GASPAR STA,CATARINA

TELHAS FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA. Tijolos comuns" tijolos perfurados d todos os tipos e

COLONIA L I>ORTUGUEZA E "PEr HAS PARA
tijolos CurV03 para poços '

�
.l J..J , FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA_OBRA, COM

RAPIDEZ

Fundado em 28 de Fevereiro de 1995

Endereço' Telegráfico: "INCO"

CAPITAL AUTORIZADO

FUNDOS DE RESERVA

Total do não exigivel

o-s
c-s

Cr$

50.000.000,00 -

40.000.000,00

90.000.000,00
--------

Total dos depósitos em 30:9153 Cr$ 816.293_328,90

• A.GENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO,
ESTADO DE SANTA:CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO· E CURITIBA
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,

- 'Çatarinense . distingüido -

Encheu de grande e jus-I Florianópolis, e d. Daniel coração, numa profissãotifícado júbilo aos eatóli- Hostín, bispo de Lages, os de fé católica, tocante e ecos catarinenses a notícia ministros Antnio Balbino, xemplar,de ter sido o sr. dr. Nel'eu da Educação, e Luiz Gallot- Nós, deste jornal, católi-Ramos, Presidente da Cà-j ti, do Supremo Tribuna] cos e catarinenses que tammara dos Deputados, agra> Federal, e os deputados A- bém somos no espontâneodado por Sua Santidade o f'onso Arinos, Gustavo Ca- registro do excepcional ePapa Pio XII com as ínsí- panema, Raul Pila e Eurico estupendo acontecimento,grnas da Grã-Cruz da Salles, líderes de partido, que exalça o Estado inteiOrdem de São Silvestre, além de outros parlamen- 1'0, pedimos vênia para nos
. tivo de serviços re- tares.

. congratularmos, com s.prestados à Igreja Presidiu a' solenidade 'excia. e sua dígníssirna f'a-_,,�a. sua eminência revma. o sr. milia, exulta'ntes por certo,A' cerimônia de entrega d. Jaime de Barros Cãrna- diante da honra para semda condecoração, realizada ra, Cardeal-arcebispo do pre memorável.\ 110 Palácio São Joaquim, Rio de Janeiro, de cujassede do arcebispado do Rio mãos o sr. dr. Nereu Rade Janeiro, no dia ] 1 do mos recebeu as extraordicorrente) estiveram presen ... nanas insígnias. Agradetes além. do agraciado, emi- cendo pronunciou o ilustrenentes figuras do clero e catarinense uma oraçãoda política nacionais, entre plena de conceitos os mais
as quais os exmos. e rev- belos e judiciosos, em que,mos. S1'S. Núncio Apôstóli- a pàr da cultura e sabedo
co, d. Joaquim Domingues ria extravasadas; deixa ode Oliveira, arcebispo de homenageado falas o seu

DE INTERESSE DO POVO

Caminhões do Inferno

'voz DE GASPAR

í Atenção
As revmas. Irmãs Fran

ciscanas avisam que a RI
PA, feita em benefício da
construcão do muro, JAi
CORREU. Foi sorteado o

número 739, vendido ao sr

JOSE' LANA FILHO, re
sidente na Ilhota.

111111111111111111111111111111111111111111111111' '

Diversões
incrível abuso.
E' preciso que êsses "sim

páticos" rapazes saibam,
de uma vez por tôdas, que

Bons filnws e boa
de contí projeçãoninguém pO' e continuar a-

Amanhã, Domingo, às '3,30guentando o ruido infernal
e 8,15 horas.dos motores de seus carros;
D' D G d M

.

orIS ay - or'on J.. cSe querem fazer demons-
Rtração da potência dos ��tos, J �I��S BRAÇOS TEescolham u:_n local mais �- I

ESPERAMdequado, nao as Tuas ca
S 'do musica-

.

1 d
. , uper come lanossa ClC a e, Ja. com exces-

d m T'
.

1 da War-so de outros ruídos. a e ecmco Lo.

ner Bras.

mos em seu nome, mas tam
b' I . Iem a e es 110$ unimos num
clamor uníssono contra o

EDITAL

CINE MOGK

-

1
---- _....-

PEl�A SOCIEDADE
ANIVERSA'RIOS

---------------REB&--------------
Fazem anos no pr6xi1)�dia 28:

Abuso inqualificável é o
que vem cometendo certos
motoristas, principalmente
de caminhões madeireiros
e "tanques", que cruzam a
cidade COm as descargasdos seus pesados veículos
inteiramente abertas, fa
zendo um barulho horrível
ensurdecedor, realmente in
suportável aos ouvidos de
qualquer pobre mortal, me.
nos, é claro, dos "tais" que
se dão a" prazer, exatamsn l Em tudo isso, é curioso
te no coração da cidade, de que, havendo -- como há,pisar até, ao fundo no pe- -- às entradas do perrmedal da gasolina.

.

,trp urbano uma placa com
Muitos cidadãos, ,riwo]- indicação da obrigatoriedatados, nos têm pedido para de do v'cape fechado, os

protestarmos contra o fato. motoristas insistam em des
e nós não sómente o faze- respeitá-la e - o que é

pior - em desrespeitar o
Cód. Nae. do Trânsito. Mas
eles assim o 'fazem porque
não são punidos. Não nos

00C GR Alvorada consta que até esta dataD . . '. '.
.

um motorista sequer fosse
autuado por causa do abu
so-contravenção. Dêsse mo-De ordem do er. Presí- do, continuarão cada vezdente convoco os srs, sócios mais audaciosos. A propôpara a assembléia que terá sito, indaga certo leitor Glugar dia 30 de outubro que' fazem os três ou q-qatropróximo, às 20 horas, no praças do destacamento 10-Cine União, com a seguin- cal, que não vêem e não ou-te ordem do dia: vem os "discretos" cami- CINE S. PEDROI - Eleição do Pi"esi- nhôes? r. .. Ou serão tão 0-

HOJE ') f' '8 15dente e dó 1.0 tesoureiro. cupados que não têm tAm- e �·a- eIra, as ,

II - Prestação de con- po para multar os contra- _

Um grandioso espetácu-
tas e outros assuntos refe- ventares? � . .

lo em que as galantes aven
.

turas de um valoroso es-rentes à -tômbola .do Nat�l., 81'. Delegado, tenha penaNOTA: Nos termos dos dos pobres gasparenses. Im- padachim fazem.vibra.r a

Estatutos, não havendo mÍ- ponha a sua autoridade platéia.
. Duelos de morte, fugasmero legal à hpra acima sôbre êsses 111lmIgos do
espetaculares, intrigas, viufixada, será a sessão reali- sossêgo público, �astigan-zada meia hora após com do-os como a sua reprová- ganças. Eis·o que nos a-

.

d presentaqualquer número de sócios vel conduta o exige. Pe i-
AS AVENTURAS DEpresentes. mos-lhe, ape�as, o cump'�'i- DOM JUANGaspar, 20 de outubro menta da leI, nada maIS.

E I FI \T'V c
I'"

E' t com :.11'1'0 yn e ] e 'ade 19t:>3. t�ra v. s .., em roca, o a-
L' df .Norberto Schlossland plaüso. unânime dos seus I llp1• OIS., •

o C.<ii' 6 (10Cf t" t
... I eço umc 1 t]!) "1·0 !...,eCTe -a?''lO. eon enaneos. �������!'!'!!����

3.a feira, às 8,15
Steve Cochram, Phillips

Carrey, Mary Aldon, na

gloriosa epopéia de uma

companhia de Tankes
ARR'1\.NCADA FINAL
A tela vibra e o mundo

arde quando os heróis in
domáveis levam os podero
sos gigantes de ferro até a·
vitoria final. Uma das
maiores películas de guer
ra até hoje produzidas pe
la Warner Bros.

Bréve : FURIA DOS PE
LES VERMELHAS 2
13ARNABE' TU E'S MEU
com Oscarito.
'J iii i 1I11t111l11111111l1111l11l111111l1ll1 II 1111111

Fez anos no dia 19 de
outubro o Sr. José Jaime O venerando c011t�rrân%Pereira, alto funcionário .sr. Francisco Pamplonada "Indústria }ncarma 110SS0 amigo e cidadão qU�1Ltda." e elemento destaca- pelas suas, qualidades d;do da Liga Blumenauense h?mem-de-bem, goza mel'c,
de Futebol. . cidamente do melhor coii.
- Assinalou a data de ceito entre nós, razão Por

22 último o aniversário na- que, há-de ser, cp-rtamente
t 1" d d R muito cumprimentado; I
a reio a exma. sra. , 0-
salina Rosa, virtuosa COIl- - A distinta srta Ma.,
sorte do nosso estimado con ria Nadir Pereira, filha
terrâ 111f t' l n querida do sr. Jos� Gerón.erraneo sr. martm 10 rco-

sa, antigo e dedicado fUI1- cio Pereira e de sua ("ena,
cionário da U sina São Pe- espôsa d. Maria Catarina
dro. Pelo festivo evento, rl. Pereira;
Rosalina recebeu expressí-

<,

- O sr. Jacob da Costa
vas manifestacões de ami- Flores, competente solda.
zade e simpatia, \ dor da Fábrica de Conssr.
- No dia de hoje aniver- vas São Judas Tadeu.

saría-se o jovem Lusmar da VOZ DE GASPAR dese.
Silva, residente à estrada ja felicidade a todos 08 a
de Gaeparinho e filho do niversariantes, '

conceituado agricultor sr.

Domingos F. da Silva.
- Amanhã vê passar o

seu natalício a graciosa
srta. Sueli, ornamento da
nossa melhor sociedade, e
filha dileta do sr.

�
Mário

Vansuita e de sua digna es-

pôsa d. Georgina.
- Dia 21, vê passar a sua

data natalícia o sr. Aloísio
Deschamps, dedicado f'un
cionário da Casa . ,.1 DUO
Schrannu.
- A data de 27 do cor

rente assioa.a o aníversá
rio do S1'. Arno Pamj.lona,
alto fun: ':m:-:l.rio da impor
tante fírm.. Distribuidora
Catarineuse de Tecidos c

residente na vizinha cida-lt

- Da galante e vivaz
Maria Carolina, filhiriha
do sr. Acílio Acácio Pires,
recebemos amável cartão
de agradecimento pela nota
que êste jornal deu regis
tando f) aniversário natalí
do de ambos.

NASCIMENTO
C·

O lar do sr. Avelino WaI·
drích, hábil e atencioso HiO·

torista da nossa praça, €

de' sua digníssima esposa
acha-se em festa pelo ad
vento de um robusto meni-
no.

Ao novo gasparense e
aos papás os nossos since
ros votos de perene ventu-
ra.

Ias nas altas funções da
sua bela profissão. "

1.1111111111'1111111111 í 111111' I!! I' I ;.1111111111,111['
GASPAR �NSE !
Ajude � construir � pré

dia da Sociedade Alvorada,
adquirindo um bilhete da ri
fa do automovel FORD-52!

A ET'UC lavra um belo tento

Vacinação an

ti - amarílica
Sob os auspícios da Pre ..

feitura, foi procedtdo, nes
ta cidade e no interior dó
lYIunicípio-.1.. intenso serviço.
de vadnação cont::'a a fe
bre amarela, o qual obteve
franco acolhimento do po ..

vo, em geral.
.

Foram vadnada" 5,485
pessoas, em prazo relativa
mente curto. O sErvIÇo já
foi encerrado.

Feiicitamo� I) dedicadQ
vaclw:,dor sr. Aírton Alves
do �l"'ojascinlenw, do Servi�o
NaeioTll d.a F\�b1'e AL1}l.'·r-
la P·e") {;x,to (Jl;""e t''''b� 11 (', .... ll. \,.." 1\ .l....... \ .... CLo .. I'

tos sinceros por que colham de tam'l,1"a imvoltalH.:ia
novos e expressivos triun- ' para :.t s[1,úd2 püblic::.'..

(Conclusão da 1.a página)

de Itajaí.
A noticia ,é grandemente

auspiciosa e vem, certa
mente, encher de alegria a

todos os habitantes dêste
Vale, que anseiam pela ter
minação ela importante o

bra, que inestimáveis be
netícios há-de trazer à eco
nomia da região e mesmo
de todo o nosso Est�do.
Esperemos, pois, que,

d<'ista vez, não falhem os

prognósticos, e que ,rejamos
afi11aI, dentro de poucos
meses, cil'cuJal'em cs trens,
novo fathl� de prog.!::esso e

riqueza pª,ra nossa l.'.·na.

Registrando o singular
acontecimento, é-nos grato'
apesentar aos ilustres e di
námicos engenheiros drs.
Wilsõn R. Gonçalves e Jo�o
daRocha Mello, da ETUC,
nossos atenciosos e pn�sta ..

tivos amigos, os mais eftu::L"
\!-os cumprimentos, com vo-

.11
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