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Dev
.

ponte sôbre o
.

rio Gaspar-Grande, na
cidade, ser substituida ou retificada

. Gerência : CARLOS B. rONTES
ik1!!W!fMlW!iN &_

.

NUI{l' 24

o nosso convite para que I de pioneiros da �oloniza:..

o� gasparenses nos propu- ção de ?�spar, e que :'e�id�
sess;mos apm:ar, com a i em CuntI?a, uma orrgma.
pOSSIVeI veracidade, a data I monografia que, por certo
da fundação de Gaspar, es- há-de nos valer bastante 113

tá, felizmente, encontrando elucidação de fatos e passa
eco; gens obscuros dos nrimór-
Já referimos o interesse dios dssta cidade. Com6'a

do sj-, Francisco (Chiqui- obra é longa e por fôrça da
nho) Pamplona, que nos nossa angustiosa falta dE
nos veio visitar, trazendo- espaço, não podemos, infe·
hos alg;umas notas e dando- lizmente, reproduzí-la in
nos informações verbais que inteiramente numa só edi
serão aproveitadas. Agora, ção.
receuem9s do ilustrado con- A êsses nossos prestahteE

.... terrâneo sr. Henrique P'I amigos e, acima de tudo, ,a.
Zimmermann, descendente mig'q'3 da sua 'terra natal

midades, uma curv

da, dê mais de 90 graus,
veio a tudo isto juntar-se
o precário estado do para
peito, parcialmente quebra
do, em vias de desconjun
-tar, _o que acontecerá." �a
talmente, como resultado de
um 110VO abalroamento.
Alerta, pois, S1'S. respon

sáveis pela incolumidade
pública! Mais de um veícu

Tivemos este 8no,· em Santa que lhe empresta o lo já esteve prestes a precí-
Santa Catarina, um ·25 de nom�. O �ia 25 de novem- pitar-se barranca abaixo)
nov�mbro inexpressivo e ��o e ,fe.I'mdo e�tadual, a- no perigoso local.
Vq,ZIO, um dia Igual aos de- h.as o Ul11CO em Santa Cata- I Seria preciso mais séria

C d ., d I A' f '1' 1 t d OQ mais porque sem qualquer rina- Ma.s, ao que parece, I advertência? AIJeSar de tu-
.om a avança a iua e' a�Ill la en u a a, �

. de 76 anos, faleceu nesta n0380S pesames. c0m�moraçã<: públ�ca nem nem:-aSSIm �1e:�ceu mais �- j
do, nã� cremos que ê�te n08-

. d'
,.

h particular. No entanto, a

I'
tenção do gove.r no catoari- so apelo surta o menor e,�eída ie, as primeiras .10ra5 t d t

do lc:': 'da hOl" P -@M%--".iOi:W:::_4&IIdatafôrabastantesignifi-nense,qt.lee,na se esm e- feito, O govêrnodo Estado,a m".1'J. c, '.Lj '_'J .,'. o sr. - e�. d t t d
'

dro :-'�l:(:' �o da Silva. O ex- ATENÇÃO! I cativa, a maior mesmo pa- re_ss�.o 111 elrame� e ia e- ao qual incumbe a�maté:ria,
tinto era '''-:;330'-1 muito rela- Dia 23 de dezembro cor- ,ra o nosso Estado, já que femerlde., �amentavelmen- (por se tratar de obra exi-

cion2Ja 2 .. �nr:.uLta. Deixa re, pela federal, a rifa do instituída -. e legalmente te, �em d.uvlda. Se �e �ultua gida pelo tráf�go d� estra

viúvs
'

::: :::- '1, Clara Ford 9., da Soe. Alvorada, institui�a .- para .�ssina- u�� sl��le,s ,l°t:t!ld�d�� da .�sta?ual) 11.10 se :nt�I'Gs
Pamp o' ", da 8:1va e onze AdCt Ira quanto antes o lar o proprio dia do Estado, muito maIOr.; �za.� la: log: I sal a, eIS que d�le nao 1 eee-

filho', I o seu bilhete! na coincidência da festa da I e�m�nte, pu.r a �a:ze-l? �� e�: I hemos nada �te agora, �em
______�_._ .. ----.--------,__-...--.._.'---- 1 tado membro, que jurisdi I mesmo o Posto de Saúde,

-- ·m,s i Q.. da su· a·· terra _ leio�:�e�:�:�,����e�:·il1-i·krIt�e;\�fo"as�.Vi;��� �;;�
_ � .

,

vés de se deter em conside- nas para pagar impostos
rações que o dia de Santa ao Estado, e a arrecadação

manifest IJ· o-nos cordial- Catarina provoca, perdeu- dêstes, POlI:' sinal, resce e�
mente gratos, na expecta- se no pesar que sentimos ormem.ente, em cadaexer
tiva de que o seu belo ges- ante o indiferentismo ofi-! cicio. l\,fesm0 assim, faze
to valha corno estímulo a cial. Mas foi a maneira que

I
mos esta ao' Prefeito muni

outros gaspare_::ses, nessa ac�amos de externar apreç�_ cípal, �. Senhoria, quem sa..

�levantada obra de amor ao a este Estado que nos fOI
I be,

terá o dom de convencer

berço natal. I berço. o governador? ..

Feita há cêrca de dezes- da e executada. A' época, o

sete anos, a pequena ponte movimento em geral, de

�ôbre o ribeirão Gaspar- veículos e p€desties, era

Grande, entre as ruas CeI. fraco; poderia e deveria,
ArisWiano e Nereu Ramos, entretanto, ser previsto o

além de enfeiar extrema- o seu aumento, em futuro

mente o aspeto urbano de próximo, conseqüencia lógi
Gaspar, já há muito se tor- ea da própria evolução de

J1.0Ú inadequada e perigosa; tôda esta região.
aten:ando contra os nossos

,

foros de cidade progressis- Atualmente, pode-se dj-
ta. E' que essa obra foi, e- zer, sem exagêro, que a re

videntemente, mal planeja-I ferida ponte é imprestável.

--

Estreita, não permitindo momento da passagem de
sequer o encontro de dois veículos, pesados ou velo
caminhões; sem passeio pa- zes); o"" piso coberto de ma

ra os pedestres (o que cons- [cadame esburacado; péssi
titui �ério p.erigo à, s,ua Vi-j m�mente localizada deter
da e integridade física no minando, numa das extre-

25 .de Novembro
_ Pedro Plucinio da SIlva

Pr"mi
loi r�

da

QUANPO
H. P. znvnVIER11,1ANN

FOI FUND'AD() GJ\SPAR P

iii

ção e da experwncia, os pessoas sabiam.. relatar Cú�[

cronistas de epocas q'l-te, 3as bem 'interessantes sOw

VOZ DE GASPAR mui- nós mesmos desconhecem,os· bre _os Jlrimeiros tempos da
�o' oporütnamente. vem a- A histo1"ia que nos contam, e::cistencia de Caspa?'. Os
)u'rdandú a qv.estão da fuh- quasi se1npre d,ifeTe da hisk 'lne'u.s o1wido,; de nwnúw
iação de· Ga.spar, publi- toria esc'rita pelos· histOTia-1 (;olh:iam com L'Ú!O inÚ3/'es- .

c:ando em &uas 'ultÍ'rnas edi- dore8. o. q?,W eles viverarn e I se as lâstorias da chegada
ções o teste'J1t1J,nho de pes- vira,ln, sentú"am-no de

'}]Ia-j de fa1nilias antigas, dos
soas idosas sobre, o ltssun- nei:ra cl'iferente do que o t'f'abalhos que passara'Jn 08

to. FJ' muito inteTessante o r�lata de via gecral o histo-!' primeitos 111 ol'adores) dos
tema, e ele rnecre'Ce amplo nadar;> que desconhece pc- aconteC?1nentos unportan
estudo, U1na vez. que, ao quenos detalhes e á)'cuns-l tes da vida da lJequena C()�

que parece, qu,asi nada de I tanC'Ías capazes 'de 'modifi- i 'In·una, cjoos .<:ofrimentos e

posi�ivo existe sobre aJ�u1�,- I ca?'· o conceit�"ob1"� deter- � elos pTaztre.s dós p?-irneiros
daçaC! elo nosso rnumc1.pw nunados acontecnnento'�'1 moraclores.
l1,atal. Sabemos que. ele co- TL'Ue. a sorte, desd,e 1nem,- S� na1ia ou po'uco exisü

meçou a S1.ta v'ida do "Na- no, ele ouvir 111X/'âto sob'/"c sobre ·os· 1J?'üneiros tempos
da''', como a rnaioria das o passado de Ga31Ju,r, isto de Gaf:5pa1','se nâo se i)abe a

colonias que, no correr do nos longos serões que se I epoca e;ráta ele S'lia fnnda
tempo, transformaram - se

l1"eaz.isavw�n
nas casas dos I ção, eleve-se is�o ao fàto �e

nesses nucleos de. progresso meu8. a'vos, tanto paternos I q'ue Gasecu' nao lW8cen d..e
de que S. Catq;nna tanto. C01'no 1nate't'IW8, Esses mB'US U'nL nwvpnen{o ele colonL
e com 'mzão se cJ1-gulha. antepassados, por s·u.a 'Vez, saçáo oryanisado, como o

conheciam pessoas b e ?n i foi p. e�. a fundação ele
lnCâ8 1:dosas do q��e eles, já I Blv.,lnenC{u., A colon-isaç{io
velhos naqueZq, epO,ca que (je Ca 'pa?" foi espontânea,
dista dos- nossos dias quaS'i ,i não Í1:�cl�dda . em nen!w ln

1J1n rrwio seculo) e esta..'i (Conclui na 5u. página)

ITlalOr

.m Gaspar
Sexta-feira da semana De fato, e o bilhete premia-.

passada, d:a 27, q'uando ês- do era o de número 12.882.
te jornal ia p21,ra o prelo, Dessa forma, o sr. Ve
correu pe!a cidade uma IlO- nhOl:st, que era dono elo bi
r'leIa sen::acional: O primeí- lhete inteiro, ganhou 131
1'0 prêmio da loteda do Es-. contos, que é a quanto se re
tado (ext-;'acão do dia ante- duzem os 200 contos pelos
rior), co::::b;ra a GUf!par e escorchantes· descontos' 1e
o feJ.iza:::dG fôrJ. o sr. A:'ltô- galS,

I nio Ve:1l10l"st, � 2r,mte d3 2- Nos:;;as sinceras felicita, Semp'te gO$tei 'muita de'
gencia loca: do hitco. Pondo- çõ::;s ao afortunado senhor, conv�rsar' com os velhos.
nos em campo, logo tivemos que é chefe de numerosa São eles· os conhecedores
confirmação dos rumores. família, I do passado, a 'l,'OZ da tradi-
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RUA i5 DE

BLUMENAlT

RELO'GIOS DE PULSO, BOLSO, PÀRE�IE DESPERTADORES
;

As melhores marcas pe los melhores preços
-,

NOVEMBRO N.o

SANTA
914

CATARINA
CASA ESPECIAL IZADA EM O'TICA

PORCELANAS,' CRIS 1'AIS E ARTIGOS PA.
RA PRES ENTES

OFICiNA PRO'PRIA

I
I

. Um ródie, .A, ;-;1(:) p ...dc olc:n· .'.
.', .;; der os.P,,:if(i)iênf'i(\� ,'.r> Ldó

o fomiliõ. f�esCii,,'a {l s,:YQ ..

(,16;10 ""onde P')'iJ c-,::;�
mais urr r6dí;:,. C,L t"?e
mcdêl".:: prc,;�,;)rGh;'\'" [ilr '.f_"
çõn mu t:·i;..::. ::C''!'l ln.;(;fi\ .......õ·

r ével SOH:.:-:;;!'1.J(r
{$

MO��LO I(.À�2�5 - 0.;0':; h�: (::5

de ond ss, t:J;.ot?t;.'2 rX('lp: (1.•

nci, 5 v ... lvulrs (;·E; ;) e-. "'$

difeíentes: .:�.�;.r:;.;:;f:1 r-� .... :!.

Avisa à sua distinta f'i'eguezia q�Le acaba de Tece.;

Casa JULIO- SCHRAMM ber grande e variado sortimento de:I
SEDAS, ÇASEMIRAS, LINHOS, PORCELANAS

li\ i;�' ; ,

e .. ARTIGOS PARA PRESENTES.
-------'---------"'r,.,-,--------------�--- Vis'ite as

.

exposições da
L\. MAIOR E MAIS �:GOMPLETA DA CIDADE CASA J U L lOS C H R A M M

'I
.i....L

,,' ,,c '.0 � ,
•• , ,,"'. ,/e' Vér'ffiqu� as .,ú�t.irríás novfdades do' seugrand�' estoque� � � � $� &���...a maw�eftW��.·m==�__�.�b.&m=�ümmmuw�m��g.*�dt r

Um «penaltv» de última hora deu o empatê
U

· -

,2
X 2 o RESULTADO DO PRE'LIO. ENTRE TUPI E UNIÃo DOS

N.AVEGANTE,S" QUE
TEVE POR,Â lJ n lao, LOCAL O CAMPO DO C,. N. �A��CILIO DIAS, NA VIZINH� CIDADE DE. ITAJAI'. '

'
.

.

. _ ....,. -' . I de Juarez, que mandou o Aos 40 minutos: da fase I navegantmo, decretou oJ�gando d�mingo últi.m? I sempenh,o da sua v�ngua2:'-I' couro para.o fundo das rê- c?mplementar,il Michel con- e11}-pate definitivo,' aos 44na cidade prarana de Itajaí, da, a par da desarticulação des de Damel, sem que este I slgn?U o segundo t�nto do mmut?s. .

.

.a equipe titular do C. 'A. da linha intermediária. A- nada pudesse fazer para TUpI. Quando parecia sela- O time �asparense ali.Tupí não conseguiu sobre- penas o trio. final exerceu deter asua trajetoria. Ni- da a sorte do União, eis que nhou: Dam�l,. Juar�z, epujar o time do União, mui- um bom trabalho. Excepto i nha empatou aos 43 minu- o juiz pune os visitantes Walmor ; AloISIO, Pevi (de.to embora a representação algumas. jogadas infantis I tos, chutando a queima,rou- com uma pena mx;ima por pois �ecker) .

e Coti. �aldogasparense
.

tivesse coman- do zagueiro Juarez, que em-I pa, sem qualquer, obst�culo ter a pelota raspaao o bra- (d.epols· �lvmho), NI�ha,dado a peleja durante qu�- panaram, o ,?rilho de sua

I por parte
da defesa local. ço de Walmor. A falta, bem MlChe�, Na_?a e Alvmhose todo o tempo. Desta fei- conduta tecmca, o setor de" .

' cobrada pelo, centro avante (depois Sabao).ta falh�u a linha dianteira fensivo at.uou.con: de�taque, I r'j Rdo alví-verde, que pecou sendo. de inteira J�s�Iça que I VOZ DE q-��pA §!IIi!!IIlIIttffllllllllllllllllllllmIIllIllIllJIIIIUIlIllIUII!!IIIIII!lI!liHHmW!!iUlllllllêpela falta de arremates. se saliente a magnifica per- I Sernanarw. §
UIT A ªNinha e Michel perderam formance cumprida por Da- II Correspondência C. P. n.o 9 § ]\1AR 10 VANZ .

_'-\. êexcelentes oportunidad e s ,niel, sem duvida, a figu- Número avulso: Cr$ 1,00 ª Rua Cel. Aristiliano Ha/mos GAi:)flAR §para vencer, por
. divers�s r� :número um do quadro II Assinatura anual c-s 50,00 ª _ x _ §vezes, a meta do mexperi- visitante. =

LOUÇAS FERRAGENS E CEREAIS �
. ente guardião navegantíno. A contagem foi aberta l Anuncias por preços a:: Secção de Atacado e VarejoO escore �e 2 a 2 poderia pelo União, aos 20 minutos II combinar. ' ª

_ x _
=

t�r �ido inJust? para os "ín- da etapa inicial, graças a A dire�ã.? não õseusne re�- E ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR i:dios" se nao fora o mau de- uma inoportuna cabeçada ponsabilidade pelos concei- :: DA APRECIADA AGUARO�NTEt�s emitidos em artig�os. as- § "5 CANAS " �
N
.. sinadoe. ou sob pseudônimo. �mllllillllllllllllilll!lllllllllll1l1ll1mllllmmlllllllmIllUlllllllllmlllml!lllllllll'l�otíciario Expresso Originais, mesmo não pu- IIIIIIII'������4C�*�r�,!!lIi!!!il!ii\;�p�.,é�f_�" _

, blicades; não serão de-
.

Amanhã, no baírro da f

fazer a seleção dos elemen- .

volvidos.VeÍha, em Blumenau, as e- tos que reúnem qualidades :mmUIiIIllJlJIIIIllIIllI1lIllIlIllIllUlIIIIIIIquipes de titulares e aspí- para integrar a represen-'rantes do C. A. Tupí darão tação de novíssimos do nos- . I M P.R E.s s ) S
combate af\q quadros da

.

so querido grêmio. Os jo-
mesma categoria da Soe. vens convoca-dos .deverão Façam suas encomendas
Desp. Vasto Verde; contar a idade minima de de blocos, papeis para car
A peleja principal servi- 14 anos e maxima de 18. tas, envelopes, boletins, etc.rá como tira-teima quanto -o-- por intermédio do sr. Alva-

a supremacia dos degladi- - Provavelmente o ia- ro Corrêa.
antes, tendo em vista que moso conjunto da S. E. Flo- Serviço rápido e garanti-a primeira partida, realí- resta, campeão invicto da tido.
zada nesta cidade, rio últi- 2�. di,:isã? da L.B.F. .exl- �A�LI!!F!IIAI!!I!IIAIIII!!'TI!IIA�R!!!'IIA����mo dia 15; terminou empa- blr-s�-a dia 6 de .dezembro GASPARENSEtada 1J01' 4 tentos. pr.oxI?10 . nest�. CIdade, re-,

de-0-- t�lbumdo a VISIta que o al- Fernando Duchêne .,
-

...
A equipe "índia" de- VI verde gasparense lhe fez

.

.

-

" •

'

. �. lj.
. '"

.

. (A mais antiga, da cidade).
.verá enfrentar o Vasto Ver� em.dat� de Lode Novem- Confecção auprichada de'de ..com a seguinte constituí- bro ultimo, quando houve Ternos sob medidação : Daniel, - Coti e W�l- igualdade no marcador por. Preces convidativosmOI' " Pacheco, Pe ...... I· e El'l' " Uill tento ' .'

�V

i .' '. , , ."
..

Rua Gasparinho, sln.o..Naldo Ninha, Michel, Na- Conseguirá. o Tupfaba- _ GASPAR,- S. C.na e Alvinho. tér o temível esquadrão flo- lilllllllltllllllllllllllllllllllWilhlHlllIIlR
-o- restíno?

-

TECELAGEM·
-- E' pensamento da di- --o- "T A N G A R A' "

l'etol'ia do Tupí organizar, - Deverá ser experimen de
dssde já, a sua equipe de tado na posição de extrema Irmãos Santos, & Cta.
juvenís que intervirá no esquerda do quadro titular Fábrica, de Tecidos e Sacos'campeonato de 1954. Para bugrino'o atleta Felipinho, dê Algodãotanto o Presidente elo c,lu- grande revelação do

fute-, End. Telegr..: "Tangará'be teria incumbido o, jo- boI varzeano e do qual se Rua Nereu Ramos
vem Alvaro Corrêa parai dizem maravilhas. '. Gaspar - Sta. Catarina '-iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiii••iiii. iiiii!iii'*iíIiii'ii5�.iii.WLiiiDi&ARii'iiiiii!!!iim'&�"=�vm:iii,iiiBiiiiiiiiiiiilíic
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Assinado importante
DONAVANTE BRASILEIROS E PORTUGUESES TERÃO, EM PORTUGAL

I

tratado luso-brasileiro
• •

. '. ..
,� ,l, • w:

E NO BRASIL, OS 'MESMOS DIREITOS E REGALIAS

deixou larga porção de sus

alma e muito de seu sangue,
desde odía longínquo. do des
cobrimento até a consolida
ção do seu imenso território
e da sua forte e indestrutí
unidade nacional" .

Rio - no Itamaratí o I na formação dªste magnífi
ministro Vicente Ráo e o co país, é motivo de legíti
embaixador Antônio Perei- mo 'orgulho para portugue
ra assinaram, dia 16 de no- ses e brasileiros, .não é me

vembro, o Tratado de Amí- nos certo que Portugal con
zade e Consulta entre o tinua a dedicar ao Brasil
Brasil e Portugal. Êsse tra- aquele afeto com que aqui
tado marca urna nova era

nas relações entre as duas
nações, já que agora não
serão apenas cordiais, por
quanto determina a perfei
ta identidade de tratamen
to aos brasileiros e portu
gueses dentro de .Portugal
.e do Brasil, vale dizer, nem

R G '.E-R

I ..

-

I A T E_N ç A O
.

Na' 'Grande Venda de"

p RIMAVERA

Casa BLÍerger

Prefeitura
_ Anteríor
Cr$

TH.IBU'I"A'RIA
. a) Imposto

1 11 2 'I'axas de C011S. e consto estr,

O 11 1 Imposto territorial .. .. ..

O J � 1 Imposto predial .. .. .. ..'
O 17 3 Imposto sjlndustrías e prof.
(I 18 � Imposto de licença .. •• ..

o. �7 <: Impostos s!jóg'os' e Oiversões

b) Taxa!'!

1 214 'l'axas de expedtente ., ., . -720,0�
1 22 4 Taxas custas :iusd. fO;' emolumeu, 1.092,00
1 �;3 <1 T;1XD,.� de iiscaJ, S�l''\'. dí versos . 17.689.00
í" �4 1 "I'axas de limpesil' publica . 3. �12.QO

. Pati-ímoutal
10 2 (I Renda de Capi:àis

88.584,60
31.�OO,OO
57.235,00
213.010,00
19B.7$1,10
,

1.200,00

23,60
Receitas diversas

�:t 12 O Receia ll_O çem.i�l:io ,. 3,672,00
4 ló O i,)U(;la J;Jl,pv,'iÍrt·. L5 § 2.0 C.I:<'. 3iL133:09
4. H a Quota prevista. art. 15, § 4.0 C. 6�2.5:\0.80
4 15 O Quota prevista art. 20 õa C. F'. 105.170.,30

REC'EI'l'A EXTRAORDI�Al1RIA
6 12 O Cobrança da divida atívía .. 13.363,40

. 6 :ri 'O l\:f1lltas .. ,. ., ,. •. 3.907,50
.

-

6 2� (I: Eventuais .,
....

..

9.832,6(1
--.-_.....- ..--

28.286,40 1.389.942,7ll
30.131.30 192.398,90

1.361.656,30
Dejio"Íf,o d ediverS'[l.S' origens: 162,267.GO

1. 523. 92S,9()
Saldo pro�indo de 1952:

Discriminação �o saldo de 1902:"

Elll Bónus
Em Banco
Em octre

.

62. '/00,00 >
.

1.068.7Ó
1.870,70'

DA

Seus preços foram bai xados ao mrrumo !
Empregue bem o seu Dinheiro, adquirindo T"
ciclos da mais alta 'Qu alidade récem chegados
do Rio e São Paulo !
SIGA O NOSSO CONSELHO E NÃO SE AR:..
REPENDERA': - NAO DEIXE DE VISI-

'l'AR A
GRANDE VEtJDA DE

P R 1 1\1: A. V E R A

c s
DA'

B, lJ E
.

Rwe 15 de Noveii�bro 5 (J5, bem no coração da
l i!rode

BLUlVI ENAU

Crla a Blblloteca Pübltca Municipal e dá outras provldencl

LEI N.o ú2

PREFEITURA MUNICIPAL DE G

·A

Eu, .Iülío Schramm, Prefei';,o Municipal de Gaspar, faço saber a todos

os habitantes dêste Município, que a Câmara Municipal decretou e eu san-

cíono a seguinte ll'i:

Art. 1.0 .- Fica criada a Biblioteca Pública Municipal de Gaspar, com

o nome de "BIBJ.,IOTECA MUNICIPAL DOM DANIEL HOSTIN".·

§ único - Serã,(l íncorpoporados a esta biblioteca os livros e demais ím

pressos existentes na Preteítura Munlr.lpal .

Art. 2. o - A biblioteca (ira criada ficará Instalada. numa. das salas da

I'refE'itura.

Art. 3.0 _. Será fixada uma verba no orçamento anual da Prefeitura pa-
ra manutenção e ampliação da Biblioteca Municipal.

Art. 4.0 ,.:... F'íca. Ó Pl'efeiÚ.. a.utortzado a designar- uma pessoa para �d
ministrar a blhljoteca. até que seja criado o cargo de biblidtecário, e fiem o-

,nus par'a-es CO�I:"S municipais ... '
,... .....

Art. 5. o -_ Esta, lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

Prefeitura Municipal ele Gaspar, 22 ele Outubro ele 1953
.

# .

JU'T.IO SCHRAMM -' Prefeito

gadas as disposições em contrário.

LUIZ FRANZOI -' Secretil,rio

Lançada a. fls . 9n do livro competente e publicada n-sta Secretaría, :]"c,g
22 de Outubro de 1953.

.

;

II
ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.

SCHMITZ -. AS MELHORES MARCAS E OS
MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇÕE.

uns nem outros serão con

siderados estrangeiros em

Portugal e no Brasil. Ade
mais, os dois países, diante
dos problemas e injunções
internacionais de interesse
comum, hão-de equacioná
los mediante mútua Con
sulta.

Falando, por ocasião da
solenidade, disse o embai
xador Faria, de Portugal:
"Se a grande obra dos nos

S?� antepassados comuns,

-'11111111111111111111111111111111'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111"

·de· Baspar
BALAJ.'CEl'E DA RECEITA E I.::ESPESA. onçAMENTA'RIA REFE HENTE.-AG MÊr:: DE OUTUBRO DE 1�53

Côdígo RECEI'!'.'\. ORÇA:i\'IENT.A.'Rl!· A R 'R E C A D A ç Ã O
.

D E 'S P 'E ;;1 A O R ç A M E N T A' R <I A

SABINO BENIGNO DOS S.ANTO�

no- mês.

Cr$
To_tal

c-s
Nnteriol"

o-s

. - :00

c-s

mês Total

o-s

--x--x--x--x--x--x-x--

ATENÇÃO
Cartões de ... Bôas Festas,
para comerciantes, indus
triais e familiares, . façam
suas encomendas, com o sr

Alvaro Corrêa.

PINTURAS DE CONS·
TRUÇÕES, MOVEIS,

'PI CAS ETC.
Serviço rápido e esmerado
pelos melhores preços

MARGOS, FLORES
Gaspar

'II! 11111U IIIIIIIIII! 11111111111111111um, I ,,! III
VERBA o

7,621,00
ASlmini�tr"ção geral . .'.

.. ., .. ..

VJ<JRBA 1
9� .396,10 8.800,00 , ,99.196,lO GASPAR �NSE!'

Ajude a construir o pré
-Iio da Sociedade Alvorada,
adquirindo um bilhete da ri..
"a do automóvel FORD-52!

CASA PAULO
WEHMUTH Ltda.
Rua Dr. Nereu Ramos s'n.
Caixa Postal, 2 Telefone, 14
-Gaspar - Sta. Catarina
Fazendae � Louças - Ferra
iene - Armarinhoe - Se
ios � Molhados - EX1)Q1'
'ação de Cereais e Aguar
lente - Serraria c alinha
mentos Revendedores
da Standard: OiZ'Coinpan,?)

Café Beduschi
Uma tradição na Indústria
de café. Sempre. bom e puro
Aguardente de Cana:
VOVô e APERITIVO

Satisfaz o mais exigente
entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São Paulo - Gaspar

Santa Catarina
..

.

96.205,60

31.400,00 Elxação e fisca,liz5.ç,oI.o financeira
-,- 57.235,00 VERBA 2

18.993,00 1. 800,00 20.793,00

2.238,00

:1.072,00

110,00

215.248,00 Segurança pública, assíst. social ..

140.253,10 VERBA 3
1.340,00 Educaç:lo pública

'VERBA 4,

802,00 ::.;aude Pública ..

1. 212.00 VERBA 5

82,00
120,00
30,(10 17.71!l.00 Fomento : .

VERBA 6

5.016,00
SIll'ViçpS industriais

5.039',6(1 VERBA "

Divida pública
4.376,00 . VERBA.8 . t

-,-

35.133.00 ,S61'-;íços de utilidade pública
63�. 530.81! YERBA 9

11l5. J 70,30 Encargos diversos ., .. .'. ..-,-

9.629,60
22'S,80
410,00

27.993,OC Deposito de diversas origens . .

'4. iS1;3;)
1{).242,OIJ

------ �aldo que pa.ssa ..

_ .

58.417,70 1. 582.341,60
65.639,40

DISCRIMINAÇAO ,DO SALDO:

Enl Donas .• •. •• .,

Em Banco .

. Em Cofi-e

'.'

1, 647 • 981,00

65.689,40

19.734,00 100,00 . 19.834,00

141.207,50 16.744,60

20.304.0Ó 2.000,00 22.304,0)'

10.936,00 5.300,00 16.236,00

.13.085,00
. 3.595,50 16.680,50

40.138,00 438,10

003.023.10 53.. 315,20 556.338,30

40.6<10,30 4.670,00 45 310,30
-,-,--_._------------

898.457,00
152.838,3(1

96.763,40 '

1. 415,70
995,220.4!>,

154.254,00

1.14� .474,40

498.506,60
------_.------------

1. 6'17.981,00

55.000,00.
407.033;50
36.175,10

498. GOG,60 .

V I S

J,ULIO SCHRAlVIl\J'

'r o
.-" Prêfeito

Novembro de 1953

JOSE' ALBERICI - Tesoureiro /

Gaspar, 12 de

Contador

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Eu sou fiador do pla- portações do país. ra dos nossos dias e que I portadoes bem rotulados e, prazeirosamente a' fiança
no fin anceiro ora adotado A palavra do homem nos faz voltar à lembran- protegidos. idônea do nome de OS-
elo govêrno. O povo que serve para externar o pen- ça os homens do tempo em E'isto que a palavra WALDO ARANHA e eon-
.onfie em mim". sarnento, o sentimento, o que os compromissos eram autorizada do comércio e. fiamos no êxito do seu pro-
Foram essas as palavras estado d'alma e as inten- selados com um fio de bar- da indústria reclama de h{ grama} certos d.a salvação

om que o ministro Oswal- ções, não sendo outro o pro- ba.
.'

muito e que só a coragem do nome e das finanças do
'o Aranha conclui' sua pósito do ministro da Fa- O seu programa tem u- cívica de um homem de re- Brasil, tantas vezes com-

;'>YlDrenSa ca- zenda. ma finalidade dupla - e- -putação firmada dentro e prometidos no exterior pe-
... ",,,J distan- A interpretação que damos conômica e moral. Ióra do País nos poderá lIa quebra dos compromis-

novo sistema à frase proferida é de qUE' A'
,. . conceder, ' sos assumidos.te agora so conseguiam NTO'S aceitaremos m u 1·1 .7J1ARIO MELLO.tado para o re- sua excelência prestou u- importar mercadorias a- �

time6i?e, importações e ex, ma fiança pessoal ao povc través de liberações da CE-
- ' .. - , _se ,-- "

brasileiro, cuj a zarantia é '

� XIM os protegidos ou os

�LRSO .N R. PROF. FER.
;I, sua honra, a sua digni- pactuantes com o mais ver-

NANDO M. VIEIRA dade pessoal. gonhoso subôrno, que des-
O .capital empenhado (. moralizava o regime em

, .lo mais alto mérito, par-Da direcão e dos corpos que vivemos.
1

d'
.

C '1lue o passado dêsse ho-iocente e .i=cente do urso O plano OS\VALDO A-
N'ormal R"(),';l)l1�l "Profes- .nem e a sua fé-de-ofício

RANHA impede o favori
,OI' Fernando Machado Vi

.

os altos cargos que têm
. ., d t id J b "eüpado atestam patríotis- tismo e põe fim à desigual-
erra � e� a CI aue, rece e-: � dade de trato, estabele-
mos atencíasos convites pa- :no sadio, empenho U� bem

;>::J _.
.. eendo a confiança pública

"a assistirmos os solenes a- servir e competência, pela
no govêrno mediante a

os da formatura da pri- cultura e pelo talento,
fórmula democrática da i-

n e i r a t u r m a de As classes produtoras �ualdade dentro da lei.ormalistas regionais, no »acionais devem ter aceito
:Lia 12 d� dezembro próxi-! -om agrado essa fiança ra- O sistema adotado não

j):'lO. '1Iimmmlll!mm!mmi1IllmIliIllIWII' considera mais a pessoa
n � c-ia importador " não mais\,J('1'1 f)�Q:1m.o-nos zratos.
-- EMPREGADA 3e considera à burla da

P' ra se para todos tradicão e sim o desenvol-
DIA DE AÇÃO DE .

roeu -

co, .>

S serviços domesticas em vimento de firmas h6!l(�s-

G')Y(1.cr.c���2�� todo o -asa de pequena família. tas; não mais haverá afi- -

1 d T t lhados, nem trapezistas,"ai':!, �1;!'J. "3 P: passado, úl- 50m ordena io. r'ra ar na

lima Tl:'1ta-feira de noe "2sidência do Sr. Miguel nem conluios, porque só-:
s-mbro; o dia de Ação de I B. Silva

nesta cidade O1i mente serão considerados

':Laças, instituído há al- Rua 15 de Novembro, ,25 ')s produtos a serem im-
I '

BLUl\trENAU ' cortados, ao invés de ím-"lms anos pelo govêrno fe
'

1. ,

:eral par_a a públic de- CURSO NORMAL R.'F'rGIONA), "PROF. FERNANDO
nonstração de louvor e a- MACHADO \i lEIRA"
çt'adecimento a Deus pelos . CONVITE.
avores inestimáveis e sem A Direcão e.o Corpo D?��ente convidam ao povo e:-:J
»nta aue derrama sôbre a ger.al para assistir as sqlemo.a:de� de .formatur.a da �ll-
.:. _

�
.. meira turma de normalistas regtonars, as quais se �ea-

açao brasileira. lízarão no dia 12 de dezembro p- v., com o seguinte
Embora o gesto das nos- programa:
s autoridades não sej> , A's 8 horas: Santa Missa, em Ação de Graças, na
aédito pois que inspirado Matriz de São Pedro Apóstolo.' ..,

A' ')'0 horas: Entreza solene dos certificados aos
11 outros países nem 'por

S -' , ". Dl
_

.. '>,. .' "

•

,

di
'

. prof'essorandos, no Salao Grl "to Rel.
480 e menos Igno e merl-

� '9" i
.

.

�"(- "71. �--
,5rio. Realmente, nos -eOTI- CONCURSO PARA AGENTe DE ESrA.TI STICA
rrbamos dos tempos 110'- Conforme edital -na ndado dtvulgar lW]O Instituto Brasj1eir() de Geogra·

,i,81'nOS, quando o materia- fi:)'� Estatística, será rcalízadr neste Estado concurso para

�'3mo avassala e corrompe pvo vimon to de cargos vagos da carreíra de Agente Mumctpal de EstaUstica ..

b bl·t d
. O,; candidatos apl'o';ados serão nrtl'0ad0S, para as vagas existentes, CIlll'i ornens, O 1 eran O, mUI '

, o • , o so.lário inicial de Cr$, 1,400,00, ten,]o direito ainda ao abono mensal ,te
l' vez, o prOprlO sentlüo Cl'�, 86').00, cünc<õdiJo pela Lei m, J ,7(;5, de 18\12)1952, bem, como o salário- 1!IIIIIIIIIIIIIIJllllllllllllUllIIlIIlIIlIlIllUml!HlIIllIUlIIIHl"""l!1l1mllfll1J11lmullHI
te dign�:lade e decênc�a� fa'nília (Cr$. 150,00 por <kpenâente), Pl'O!n/)ções gratifica,cM adicionn.l 1)01'

nforta so�)remodo assistir t('llll'O dE' seniço, djária", etc" e integração, efetivarEente, o Quadro ";acio

l;tuto,ddades lnaiores� a 11u.1 das Agi'nClas Mnl1icillais de tJstaL!st.fca, 'l'i1antido E' a:dministrado. pelo

ar testeml..nho de fé e' a- I J;3, G, E. '

P�"\.ra insct�ever-se e ohter ;.j,S lnsu'!t,=ões e progral"llaS r,=,ferentes ao Gún-
)l'acão 1'0 C�'iador de to-

� cU!'>JO, os intE'ressarlo,; poderi'i,', dirigir-se à A;;ência de Estatística local. no

as as coisas. Resta desejar p13rfc)do ue 20 de nownlbro a 21 de de:-:embro do ano em cm'so.

esperar que o culto seja
ncero e puro, irmanando

��� m_1llEí1overnantes e gO'f1ernad03, Li
,ra que possa atrair as

��'·
.. "I., stoS'he II�nçãos poderosas do Céu, !,i

nprescindíveis à Nação,
ais que nunca nesta ho- !
a de confusão e dolorosas r
ilcertezas.
Deus salve o Brasil!

Baterias

RUA CEL. ARIST. RAMOS GASPAR

Gasolina e O'leo
Lavação e Lubrificação de, autos e caminhões

"GOOD-YEAR"
Bieicletas "MARATHON"

ATENDE DIA; E NOITE
I

�����,_������_
....

_mli�i��B!l'iIllll�f.RI�i1r_I§DiíI__ 1II1li!lllwa__

BAR "U N I .!'1 O"

o 1nelho'r da cidade

,
,

111111 til 1H II 111111111 11111111 J 11111111 J 111111111111111111 lUIIII! 1111111111' ! 1 i 1111 iii' 111mllll' l!::

� Lavoura Mecanizada ao �
-

"

-
- -

: alcance de
'_
-

_

-

ª
-

-
-
-

� COM

I
::

-
-

todos -
-

-

=

-
-
-
-
,-

:::l
-
-

-

-

-

-

ª
�
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

...
-

-

-

p, ª
-
-
-

-
-

BRUNS S. A..
da Rua P(J; Jacobs ::

-
- -

� I 11111 111111111111111 1111 1111111111111 Ih iUlIIIIII11111I IIIIIIIIIIII! IIIIII! 11111111111 i IIII1 íl" 1 ir

:;BNHORES AGRICULTORES
APJ,OVEITEM A OCASIÃO E MECANIZEM
SUA LAVOURA ADQUIRINDO UM TRATOR

"W A T E R L O O"
TODOS OS IMP LEMENTOS POR APE

NAS c-s. 64,900,00

-- NÃO PERCAM TF..�MPO-
DIRIJAM-SE A'

COMERCIAL VIEIRA
,

Rua 15 de Nov., 993 -Esquin

ALOIS, T. SCHMITZ
Venda e Consertos de Rádios
----

Acaba de receber Motores a gasolina para
fornecimento de luz
_--..---

Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEFUNKEN"

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

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

PREFEITURA MUNIC IPAL DE GASPAR

• J�EI :\,0 u1

C"ncerlp. aüxilio (11' Cr$, ;'U, OOU,OO á COTllll!1ldadc' Cal,)liC:1, pm';). aqúisiçàp
de um 1',,16gio,

:I;;t;, ,JiJlio ::;chl'amm. Prefeho Municipal li", (}a"par, L,çu �abpl' n toJ!!S

os habitantes dêst', '�(un1cípio, que a l'âmlcra '�runicip;ll. (] PC1'etoll e "li ;,,"'-

ciono a segull1 11:f lc�i:

�L�)·t, 1.0 - A l.JrefeitlJra J\1unj('tp:ll dE" GL�spa,r cone�118 à (\JJ)l11nidade

Ca:'ôlic':i de Gaspal: 1.1111 a L1xílh'. i!e CrS. ,,�, OOu,uO '( C1NCOF:?\'TA :\JTL. CRI'-

Z"[!�TR08), pal'[...: �l aquiRiçã.o de U!l.l l"i'lú_:j'io qu�_' (1(·.\"l'l"d. Mt't' itlRt�1Jàd.o .. nill.1 tIlL···

<ce da [gl<>ja �'huri",

prec;ta.çôes igun,i;:; dE' Cl'$, 25.000,00.

§ úni<X'J _, As presiaçõei;' referida:i' neste artigo" Se'l'ií.ú l!"g"éf': a j)l'i1l1eú'a

ern lD5,i: e a segul1rla eln 1955, '.10 seguJluo Selllestl'e de ca.da ano e t1ü\'Ei'ãn

Sot' consignada!" nos res]íecüvos orçam, nt08,

Ar!. 3, o - - EstR lei entrai'á em "', (;'01' IHl tl;J La clt: ,;U�l pub1icaçàu, ré,''',

g<tda� as disposições em contrário,

Prefeitura :Municipal de .Gaspar, �: de Vutul:l'i" de 1\1;;:1
-

JF'LI9 SCHRA:�IM - Prefeito' ,

Lançada a fls. P,9 ve,'S(l e 90 d� li""" COnlpet('l1l,é' P l>llhlic:u.da nE''Sü1. S€\CI"'"

taría, aos 22 de Outubro de 195B

LUIZ l"'RANZOl - Seerel�rio

�.• #<.

".�.
....... ':r
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voz DE GA3PÀIt
---... . ........_.-�_. _.__...__ .....__ ._

5,a PA'GINA
. �&ew

28-11-1953

(Continüaçào ?a l_.a pág,) Quando foi funda _ mota, ainda era sertão bY7t-

I w de colonisaçõo ou de Lo. Sem qualquer, espe-
p;oa111,ento, provindo o seú do Gaspar P cie de amparo O'U de aeeie-
P I de 'A

'

x tencia, lutan"do 'contra ao1 16nto LU/mano v' ZOhas
\
- -

u � <.J

e,e11 ,�,
,

b l adversidades natura':s dad'iferentes. Esses prvmeiros enormes em se esta e ecer L _

l�bitantes �e a.a�par, de- d�.[iniHvamente nesta re- eeloa bruta, nenhum desses

'In ter tido dijiculdode« quio, que, naqíwla epoca re- bravos que lançaram os
ve
II'III1Hlimllllllllli!iml!D!lmlll!lmllllllll!lillll!I!!I!mmlllmIWijli.�nllimlll funda1nentos deste hoje tão11111 I

Banco Indústria e Comércio florescente municipio, te-

de Santa Catarina S. A. ve tempo e ânimo suficien-
_ Matriz: ITA.JAí _

te para esc�'ever uma cro-

nica sobre .

08 primordios
da existencia de Gaspar, e

os poucos assentos parti
culares feitos aqui ou alí,
lamentavelmente se perde
ram, porque não foram

Cr$ 90.000.000,00 colecionados em epoca 0-

___. portuna.
.

Totai d!)�� oeT){lRitos em 30i9153 Cr$ 816.293.328,90 ,Epolgou-m8 o assunto;
AGENCI A � NAS PRINCIPAI8 PRACAS DO C01YiO filho de Gaspar,
ESTADO DE �AN'rA CATARINA, NO RIO sempre tive muito interes-

_

DR ,TP._NEIRO E CURITIBA se em conhecer bem as cou-
Taxas de Depósitos sas que se referem à histo-

Depó8ito� 2 vi sta ... , . . . . . . . . . . . .. 2% ria lvO l1WU mnmicipio na-

Depósitos Limitados -' tal. São deveras parcas as
Limite de Cr� 500,000,00 , , . . . . . . .. _4% iniormaçõee que se pôdem.Limite de Cr$ 200,000,00 , 4,1/2% colher em. fontes oficiais A RECEITA DA
Depósi,tos, Populares b

.

da
-

d G SEMANA
80 1'8 a tum. çao e as-

Pudim. RussoLimite de Cr$ 100.000,00 ., .. "... 5% b
-

d h �

par, se em que eve a-
Ingredíentes(Retiradas livres) .

,

't f'
ver assentos nos arquiuoe 6 folhas de gelatina "Depost .oe a prazo .

�xo '<:
_

Prazo mínimo de 6 meses , .. 5,1/2% publico« ou, nos Li-vros de 1 colher de açúcar;
Prazo mínimo de 12 meses 6% Tombo das antigas paroqui 112 colherinha ele essên-
Detôeitoe de aviso prévio, , as capazes de lançar al- cía. de baunilha;
Aviso de 60 {#ás ., , , . . . . . .. 4% rt1l/ma luz sobre o caso I 2 xícaras de leite;
Aviso de 90 dias , , . , . .' . . .. 4,1/2% Nunca me foi dado manu- 2 gemas;
Aviso de 120 dias , , , , . ,. ..,. 5% sear esses arquivos, mas 2 claras (batidas em ue-

manmeeei protumaamente ve}; ;
os arquivos vivos, as vozes Mistura-se tudo e leva-se A vizinha: - A senhora
da tradiçõ», e o que delas ao fogo durante 10 minu- não tem, mêdo de deixar
ouví gravei indelevelmente tos. Põe-se em um prato seu filhinho sem chapéu,

I
' "-�-- ..ã=:::':::.��'��,��..��......�,��.���"�i!!!!EM�""�

• ..,������!':".!a 'l'/,a minha mente, porque o "Pírex". Leva-se ao refrí- neste sol, com o termón.s-
�

que por elas me foi trame- gerador para congelar, tro marcando 38 gráus à

S IA mitido, é a ,istoria "da mi- sombra? ..,.. .

'

.

h t da=mi h"
. DOIS CONSELHOS A mãe: - Ah! mas êle

,- ;u:we;:tria'�-(;��i: e�:� , _" Despejando-se _ algu-11 é ainda muito pequeno pa-
-;; ;�,;� ;�);;:!�g::�.�.jl' tão bem definida pelo Cel. mas gôtas de aguarrás, de Ta entender de termôme-

Marcos Konder) " são ore- vez em quando, dentr:o das tros...
_ _ __

B lU, E.·'.' R·', E R Tato de pedaços da existen-
./ Farmácia Santa Cruz

• II -

'_ Q> aia de uma comuna unida e

jorte, à qual pertenciam. (Fundada em 1926)
os meus

'

antepassados, as Farmacêutico: ANFILóQUIO NUNES PIRES
inumeros [arnilia» amigas Grande variedade de remédios 'e drogas - Avía Re-
que enchem de saudades as

-:-- ceitas com prontidão e cuidado_
noseas recordações e que Edifício próprio _ Praça Getúlio Vargas _- Gaspar
escreveram na historia de

:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiil.8a;1,ta . Catarina utJ1,a··,pagi-
:ui' de-valor cioico e moral,.
iuiamdo nn1408 contra as

aduereidades naturais de
u/m. ambiente 'bruto nos pri
';jneiros ·te11ipos do povoa
mento, sem outro amparo
senão o de sua profunda
fé religiosa, pela concreii
sação de um. ideal, o dt'
erguer sobre alicerces soii
dos o eâiiicio de futuro
bem estar de Se�ts filhos e

descendentes!
'
.. _

(Conclui no próx, número) ,

=rre

Fundado em k.� de Fevereiro de 1.935
End"'rp,"'n TelNwrífico: "INCO"

CAPITAL ATJTORrZADO Cr$ 50,000, OOO,O/)
FUNDOS DE RESERVA Cr$ , 40,000.000,00

,Total do não exigível

- CAPITALIZACA,O SEMESTRAL�
Abra uma conta, no "INCO" e ptuiue com. cheque
-_._----------------------

- - Roupas feitas
,

A LOJA ESPF.CIALIZJ\DA EM ROUPAS PA-' :
RA CAV.A.TwREIROS" . RECEM INSTALADA �"
A RUA 15 DE NOVEMBRO N.o'472 EM BLU-' ,

MENAU. O:y'''GRECE AOS SEUS FREGUE
SES AL�M DO� PRODUTOS' D U·C A L,"

, A PRID1�IRA PALAVRA EM ROUPAS" .CA-.
�!I8AS D1D COLARINfÍO ,R ESPORTÉ, CAL
ÇAS, CINTOS, SUSPENSO'RIOS, MEIAS,
�HAPE'US, LENÇOS, GRAVATAS E UMA
INFINIDADE DE ARTIGOS PARA A BOA

APARENCIA PESSO:AL

CarrJisaria
Rua 15 de Novembro

Buerger
BLUMENAU

Cantinho Feminino

-Iii

Organizado por EDITH

DE UiVI POETA PARA VOCÊ

Volta ao lar
Como a ave que volta ao ninho antigo,
Depois de um longo. e tenebroso inverno,
Eu, qui» tambem. rever o. lar paterno,
O meu primeiro e vi'l'g i'rutl abrigo.

Entrei. Um gênio carinhoso e amigo,
O fantasma talvez do amor materno,
Tomou-me as mãos" olhou-me grave e teT1'W,
E, passa a passo, cami nhou

-

co'mig?__. '

Era esta a eala.: (oh 8 e me lembro e quànto!)
Em, que da luz noturna à claridade,
Minhae irmãs e minha � mãe: ... - O pranto

"T

Jorrou-me em ondas ... Resistir quem há de?�
- Uma ilusão gemilL em cada canto,

.

Chorava em cada cant o. Ul1W, saudade!

LUIZ GUIMARÃES

I
II\IDU'BTRIA' QE'RAMIGA 'de S�ylvio Joã.o Zi1111118r111arl1�

. Rua, Prefeito Leopoldo Schramm slno, - Tel. TIr. 11 CaIXa Postal, 32
,

--

GASPAR . -. STA.CATARINA. ""
l'ELlfA� FT�A}TCEZAS, COLONIAL PAULISTA. Tijoios comuns, tijolos perfürados dl todos os tipos f'

COLONI -... ' rt -r",.. '" tijolos curvos para poçvsAL j:)ORTUüU.r_,ZA E 'lELHAS PARA
. , FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA" COM,

. 'CUlYrIEIRA RAPIDEZ

I estantes, preservam-se os

I livros de ataque dos insetos.
- Para que a pia da co

zinha não esteja sempre en

tupida e fique livre dos
maus odores, jogue uma

chaleira de água quente
com sal, no ralo, uma ou

duas vêzes por" semana,

HUMORISMO

- ��':2 - -,... ,

lndustría Textü ·Gaspar S, Ã.
,TECIDOS' rELPUUJJS DE ALGODÃO

.
.

��·"x --

TOALHÁS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
LINDAS PADRONAGENS'

1�7!""" ,

, '"

PISOS PARA BANHEIROS,
\

ROUPõES
(cõree firmes)

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

G A SPA R STA. CATARINA

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

CERVEJA CAYRU'
UM PRODUTo DE ALTA CLASSE

QUE SATISFAZ O MAIS EXIGENTE PALADAR'

.:. ··_···,··? .. ---�-t,..·,1

1)ISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESTA' PRAÇA

Mário Vansuita
Pura e Deliciosa

'11111111111111111111111111111111 II 1111111 II ! II � ,

Diversões
CINE MOGK

SOCIE,DADE
-------amI--�-----

PEI...ACâmara Munici-
, -

I d
.

G
Bons filmes e boa

,pa, 'e aspar D,omI'ng'o,1J'Y'a"osje3ç,a3-00 e 8,15 e
�:��rí�i� :e�xm:�i:�::.ál;�]�
Hertha Beduschi, virtuosaSob a presidência do ve-I meteu a matéria a terceira 2a. feira, às 8,15: e dedicada espôsa do nosso

reador sr. Rodolfo A. Sch- e última votação; sendo a A volta espetacular de estimado conterrâneo e a
mitz, reuniu-se ordinaría- mesma aprovada por una- Osearito, na mais gostosa migo sr. Augusto Beduschí.
mente, terça-feira ultima, nimidade, sem emenda. Em comédia até hoje realizada D. Hertha, mercê de suas NASCIMENTO
a Câmara dos Vereadores seguida foi votado e apro- no Brasil: grandes qualidades de co- Está engalanado o lar do
de Gaspar. Da ordem do vado, sem debate, Q projeto AI - VEM - O - BARÃO ração, goza de geral amiza- sr. Júlio Zimmerrnann e de
dia constou a discussão da, de lei nr. 20153. Terminada Batendo - se furiosamente de, e por isso ao lar do distin sua exma. espôsa d. Elisa.
proposta orçamentária pa-I a ordem 'do dia, o vereador em duelo, condenado a mor- to e bondoso casal, naquêle . beth Zimrnermann pelo nasra o exercício de1954 (pro- dr. Abelardo Vianna usou 'Ter à meia noite em ponto... dia, afluiu grande número cimento de um robusto za
jeto de lei nr. 19153) e pro.-j da palavra par�. manifes- Fugindo de um tigre nos de pessoas, que levaram à roto, ocorrido dia 20 dêste
jeto de lei nr, 20153, que a': I tal' o s:u regosijo pE'l�_ co,- longos corredores de um aniversariante o seu abra- mês e que na pia batiemal,
bre crédito suplementar. Iaboração do seu partido a castelo - OSCARITO -

ço de felicitações, Nós, em- recebeu o nome de Júlio Cê
O vereador sr. dr. Abelar- administração .munlcípal provoca violenta explosões hora tardiamente, nos .asso- saro
do Vianna encaminhou à durante a 3a. sessão legisla- de gargalhadas. ciamos sinceramente, levan- VIAJANTE
Mesa pedido de informação tiva. O vereador Carlos B. Ainda, com Eliane, Ade- do a dona Hertha o nosso r Esteve nesta cidade, em
com referência às dotações Fontes agr�deceu, . e,�l _TI?- laide Chi�so, José Lewgoy, respeitoso cumprimento. visita a seus nrocenitores
2.84.3 - Contribuicão ao me do partido majoritário Ivon Curí. _ Na data de hoje aní- o sr. dr. Amadeu Beduschi,
Hospital Santo Antônio de e d? próprio. Chefe do Ex_,e- 3a. feira, às 8,15 versaria-se o menino Hílá- abalizado médico-cirurgião
Blumenau, para hospítall- cutivo, a valiosa cooperaçao Boa produção da, United, rio de Souza, filho õ) sr. do Sanatório do Portão, ,na
zação de indigentes dêste dos repre�entantes do PSD co Robert Preston: João Teófilo de Souza e de capital paranàen=e.
município - e 3.04.1- as- que exer�lam o mandato na 'éASTIGO IMPLACAVEL sua digna espôsa d. Maria Ao dr. Amadeu, que é
sistência à alunos 11(:'<:.'(38Si- atual legislatura, trazendo

., . 1 Marques de Souza, esforça- um grande amigo dêste jor
tados. Terminada a díscus- àquele recinto clima de per- 5a .. feira, as 8,15 - BIt

do e ativo auxiliar dêste nal, acompanharam-no os
são, o 81'. Presidente 'sub- feita harmonia e elevada

I
Elliot e�: _ jornal. Hilário, além disso, nossos votos de boa viagem.

compreensão. Finalmente, RETRIBUICAO é pessoa inteligente, educa-I foi aprovada uma indicação N. B. Possivelmente have- da e preste ';iva, tendo, gra- VISITAPARA üS FESTAS DE do vereador Carlos B. Fon- mais um filme.
ças a tôdas essas qualida- Deu-nos o prazer de suaNATAL E ANO BOM tes dirigindo veemente apê- I S des, merecido a nossa sin- lamável visitá )-5 oficinasFAÇAM SEUS CUMPRI- 10 ao sr. Prefeito Municipal C_ NE . PEDRO
cera estima e considera- de VOZ DE GASPAR oMENTOS ATRAVÉS DÊS no sentido de que a Prefeí- Hoje, às 8,15 ção. Hoje, pois, participa- Q:rande amigo er. AugustoTE JORNAL. tura Municipal venha a CAMINHOÇA_DOA REDEN-
mos da sua alegria e o abra- Beduschi, laborioso e con--- ..-,--------

amparar o seu antigo e ze-
çamos afetuosamente, de- ceituado industrial e agrí-�

1080 funcionário, sr. José com Joan Cra=ford. .

d Ih f t h
.

]C f B d h B 1 hi A." 1 sejan 0- e um
.

u uro c ero cu toro
a é e use 1· Demmer, . proporcionando- e a rstoria (te amor e de felicidade. Êsse prezado conterrâ-lhe os recursos necessários sacrifício.

A hã l' t.í[7 'UIII,IIII11II11I1I1I11I11Jlflllllllllllllilllllll
'_ man a transcorre (1 neo, que nos rns .ingue comma tradição na Indústria para pagar o dispendioso aniversário da sra. d. Belo- a sua bondosa amizade, de-de café. Sern..p?·e bom e

pnrol tratamento médico-hospita- r». CLAUDIO BEDUSCHJ ny Anzanello Fontes, esp: Dois de percorrer as depen-Aguardente de Cana: lar, que a SUa grave enfer-
sa do dr. Helio Fontes, di- dências das máquinas e ob-,V,0Vó. e AP�RITlyO j midade está a exigir. : Cirurgião Dentista' retor desta folha. ) servar interessadamente oSaiisja« o mat8 extgente -

00
_ Também fará anos a- nosso modesto trabalho grá-entendedor Marcada uma reumao Trabalho Esmerado e Ga- manhã a sra. d- Olclina We- fico, ainda manteve cones-Fabrícante: extraordinária para o dia rantido hmuth, digna consorte do co ligeira e agradável pa-AUGUSTO ,BEDUSCHI 27 do corrente, o sr. Presí- Preços Módicos sr. Julio Wehmuth,

reSi-jlest:.ra.
'

Rua São Paulo - Gaspar. dente declarou epcerrada a Consultório:
. dentes nesta cidade. Somos-lhe muito gratosSanta Catarina última sessão ordinária' do Rua CeI. ArsIt. Ramos

_ A 1.0 de dezembro pela atenção.corrente. exercício. -

I
-

FESTIVAL DAS IRMÃS'
S

.

C R AI d---,----'------- ,_

As revmas. Irmãs Fran-j OC.. . vora a
ciscanas de Gaspar farão
realizar, com as' crianças Pede-se o comparecimen- Tratando-se de uma reu
do Jardim da Infância São to de todos os portadores de uião da mais alta impor
José, uma bonita festinha: blocos da rifa de Natal, re- tância, pois visa a intensífi
dedicada à população local. sidentes na cidade ou arre- cal' medidas para a coloca
o resultado será em be- dores, bem como de todos cão do restante dos bilhetes,

nefício da construção .de 03 demais interessados, à espera-se e confia-se que
classes para o Jardim de reunião que será levada a ninguem faltará.
Infância. Haverá também efeito depois de amanhã, Gaspar, 26 de novembro
uma "pesca milagrosa" pa- dia 30 do corrente, pelas 8 de 1953.
ra auxiliar a construção de horas da noite, na séde do A Diretoria
uma pequena capela, pois a Clube Atlético Tupí. uunnmumnunnnnuununuunnuur

atual é demasiado pequena. Na oportunidade, deverá
A festinha terá lugar nos ser feita a entrega ao sr.

dias 8 e 13 de dezembro tesoureiro, do numerário
Haverá, no local, deliCiO-!l'asco, galinha assada, do- próximo, no Salão Cristo 1 dos bilhetes vendidos, pelos

sos petiscos, tais como chur- .ces, refrescos, etc. ,I�ei. que ainda não o fizeram.

No- dia 24 último viu
próximo transcorre o ani.
versário natalício da ga.
lànte menina Sônia Rosete,
encanto do lar do nosso pro,
zado conterrâneo sr. Wal,
ter Heinig e de sua exma,

espôsa d. Darcy Heinig.

'!"
,

GASPAR �NSE!
Ajude � construir o pré

dio da Sociedade Alvorada,
adquirindo um bilhete da ri
fa do automóvel FORD-52!

Amanhã dia 29
Em OIeo Grande

Barracão ._

Atraente festa popular em benefício
da Capela de Nossa SenhOfa da Glória

'_

(
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