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(Santa Catarina) _ Sábado, 5 dtti5:zembro de 195;:; --
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Gerência: CARLOS B. N)NTES

-ANOS S' A G R A N D E R I QUE Z A

Promete '. ser muito' abundante
colheita de arroz

..

n.T

a pro
município: --.--

ESTÃO VIÇOSOS, ESPERA- SE UM;\' l-'RODC("
DO Es'rADO

no
I.

AUMENTARAM: AS, A' REAS - PLANTADAS E os ARROZAIS
DE 150.000 SACOS, A MAIOR

Rest ura os ossimbolos do Estado

modo, a area cultivada,
nesta safra, Houve, por ou
tro lado, pessoas e outras

profissões que, a 'pirando
a uma colocacão nroveitcsa
do seu capit l, d �c11'am
se também to p iii, e o

f, � a"�l'ave'slzeram, e1:1 2"('1'-' - v

de grandes' pl.a�l{ )2'�, A�
cresce a aus'} i< �o" c.rcuns-:

.

tância de a� conldi;02s .
at

mosférica terem ",i '

O C> esta ..

rem sendo Iavorá v ies, com

bastante chuvas (o que não
aconteceu em 1951) e temo,
peratura adequad-i.

-

EcocfJ agradàvelmente I dos, �enão. todos, já tinham I obed cida, �orém, na pal�-I ora recuperados, No início
em todo o nosso Estado a providenciado a restaura- vra Caiarina a ortografia de 1954, portanto. _

medida governamental que ção. Em Santa Catarina oficial. A bandeira não é a' Congratulamo-nos com

restaurou a bandeira, o multo esperamos; .finalmen mesma: Tem' t r e S fai- todos os bravos coestadua
brasão e o hino deSanta eH· te eis que a Assembléia vo- xas horizontais de' izual nos. O amor ao nosso Es
tal'ina. Na verdade, desde tou e o .Executivo sancionou largura, branca' a do �en- tado e às suas tradições . é

que fôra dado fim ao exe- as leis nrs. 973, 974 e 975, tro, vermelhas as outras puro. reflexo elo amor ao

criveI estado nouo, que u- de 29 de outubro de 1953, duas, No centro há um 10- Brasil.
surpava a autonomia das restabelecendo, respe�jva- sango verde-claro e -neste
unidades federadas, redu- mente, as Armas, o Hino t as Armas do Estado. Por tudo isso, pode-se a-

.

d
'

d a Bandeí t
.

' ATENÇAO! guardar ·com. razão umazm, o-as a míseros eparta- . ;,m. erra ca ar�nenses; as Dentro de 60 dias a par-
mentos intervontoriais, -- prrmeiras e o segundo, sem til' da data da publicação. Dia ,23 de dezembro 'cor- bela' colheita, est rnada em
. .

iustifí I't - .

t' f .
�

cêrca de 150:0DO ,::,cas, quen,ao,maIs se lUS J lca,va per- ai eraçao, IS o e, con 'on_né das referidas leis (3 e 4 de re, pela federal, a rifa� do .T

t f lt d b J
• .'

d d será recorde não ,ú . para8jS isse a : ai a os SIm. o os ·J�ls('larr'. es e a sua cria- novembro p. passado). dp� Ford 52, da Soco Alvorada,
t d 1 1 t 1 '" 21 d t b d Gaspar como, p.u a todo oes, a na" QU8 o, ui ..aoor (Coo,.,'� en 1

e 0':l u 1'0
�

c verão estar em uso, em to,
. Adq-uÜoa-q-uanto antes o

.

1: t h b 1 d l,[,}.·� 21 b I d 1"92 Estado, entr= o', demaisvarga!3 ln a a. 0.1 o e �on:. <1,;,0 e ue a ri e (5. , do o Estado ,os �mbolos o seu bilhete L P1Unirín�(\;:;.'i;o.""-{.'::-� iJ,J •

'�'. ��_Opurcado, em odienta cerln)J' ------ -
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�l�n�::����r��de����e�t:��
., Re'sumo" �"-'Informat I'vo ..

�);��l'i�le�:�el.�r.; -all(al;���
to em todo o País.
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,,..... exaltar o nosso { :üllClPlOJA maior nade dos Es .a- 1.1111 dos me,Hh'03 (,2 )"linta
______�� �_E? O PRE'DIO da gência I mo público. O preço não so- pa da branca rebelião po- . Catarina, é de ' lraordí-
NOVA REUNIÃO DA local dos Correios e Telé- I frerá majoração, A medi- pular. Enquanto lá é assim, (ria ímportáncie ,eccl11ô"

. "ALVORADA" '�rafos, graças à iniciaíva da, porém, é de caráter e·· aqui a carne "saltou" de In. mica, trazendo �l ygi'ia e
A diretoria solicita. r d? sr. José �u,nha, s�u pres- mergente devendo_ aind.n,1 para ..

20 tV!-NTE) cruzei- f;lrtura' à C0h,tl _ lide 10-
comparecimento dos S1'S· tímoso e SOlICItO chefe, aca- ser achada a solução defl-/ r08, a revelia e sem a me- cal
sócios· para a prOXnTI2 ba de passar por importan- nitiva. De qualquer -modo. nor reação de quem de di- O início da colaeita de-
reunião, do -dia 7 do cor- te conserto, interno e ex- o povo já mostrou 'que não II reito .. ,

.

verá ocorrer a�f. () fim de
rente, segunda-feira, pelas terno, que lhe deu nova a- tolerará nenhum novo an-' A DIREÇÃO do Ba'neo janeiro. QLl.? Deus contí-
8 horas da noite, na sede narência, sensivelmente me- menta, e o govêrno muni-I

Nacional (lo Comércio fará nui pi�btegel,dj o..; nossos
do Clube Atlético TUDí, a- lhor. Falta apenas reparar nícipal está demonstrando,. / plantadores!fim ele ser deliberado, em a calçada fronteira à referi efetivamente, que partíci- (Conclui na 5a. página)�fi�tivo, sôbre o �an� da eilificação, o que acr� ������.������������������--��
porte do Ford da tômbola ditamos será também pro- QUANDO' FOI FUNDADO G}.1.SP;\R Pque visa aumentar a vencia vídenciado L d h

.

G
'

en o oje na VOZ DE I Gaspar já tem mais de cem do, pertencia a 1 1 :al as-dos bilhetes, Congratulamo-nos com o GASPAR di de exí .

'0 que isseram anos e exístencia.. par, portug.ie« (;:' .rascimeAos que comparecerem. sr, Cunha por essa - obra Anselmo Sansão e o velho Contavam 08 velhos ha- to, que alí t.n ln o "e'u_
.

antecipadamente agradece. oportuna e necessária. Rôcha, digo que. ambos tê1íi bitantes de· Gaspar, que conhecido ent.lo C(' oltlO,Gaspar. 4 de dezembru ElVI FLORIANO'POLIS razão, ambos conta'm cou- ouviram dos mais velhos tio do Gas \ ul0 o "sl-de 1953, haVIa surgido sério proble- sas v�rdadeiras, o primeiro que eles', ue, quando o DJ', gues, :. . oGl:l 'e' portu-,
-;----.._ .-- ma em tôrno do forned- quanto ás dificuldadf'�.. _�,

� "

.'
• f'wvavehr: �1te se�

la do ReserVIsta _ mento de carne fresca à segundo qURn ,.4"�"
< I ' l,?men�u suom,.o 1'10 Ita-"Tr:11Or d� alguns 1'Co21U'S08, jáA Junta de' Alistamento 'JoDulacàn.

-

W';"'��' '"!0 �.1� f rrvJo ,-.
,.��

a. e�oca da,' Jal Assu em canoa, en:. de-! tmha a seu f·3r� i":l regularMiIi�ar dêste--=:lVilli"lcipioco- �m;nto cl�egara
l'x ;�s;o «l� -;-t a'Çao

de Ga�paI; mas manda de umlug'h1' ideal/ numero de p ;�;�iO
-

l brancas
mun t d

mu o antes das epocas d.a I para fundar uma colonia,!. e ah2'U11S "'''l·la'\' l', El�a a o os os interes- l::saparecer totalmente, du. b f � "'.., sses
sados que o Dia do Reser- rante algw1s dias )01' te-

qu� tm �s se re ereI?' Já I já ...�nc?�trou no lugar ?n,de brancos "os' ,livl"t.<", como
vista, êste ano, será. come- rem os açou

.' 1
r �XIS lU a go que serv!� �e o nben ao Gaspar Mll'lm Cl'Rm chamaGo�, (�e pouco a

Illorado a 16 de Dezembro, �usado a v:n���osa �� �\�; Jerg> ao at��l hm�.mcIPIO' emboca 110 rio Itajaí, uma pouco foraíl1 �.�e estabeledata do nascimento do pa- 1 b '

111, e, ,asp�r, Ja a Itavam casa com moradores. AI- cendo em bit�o 3 .t or)l'ios e

tl'?no do reservista, Olavo Z��ppr�;o �a el�do l-�eJ.[1 .aI:�pIO,nelros<qu� abriram as guel,? jáse lembJ'(JU de in- j'assim, quando ',J: l�m a�Bllac. Neste dia, todo;s os ros o q'üilo �e��-á�? cn�e��j
p!.lmelras clar81r�s no, ser·· ves�,lgar a origero do 110rne I quelas famiI'cL8 lue antes

l'eservl'sta"s"'das cl'us<:::es d .L. "'l. d" .' ,. ,,1n:�' -p- tao, para constn.nr_ alI .os curIOSO de nosso münicíp· io? ,'se tinham lor'al� .... .., e'rn Sa-o, 'u�' LOrlCta es e povo apos l}l1'l: R 'US"_
..

,h' _

1 G
.

. " . ..J J '

1931 e 1932 d .-
_

1.; 1"', d '.
_., ..... { ,,�., ... lªnç. os, e se nao 110U- aspar? Porque. Gaspm'? I Pedro de iL:.:.:lt' d. e San-j' ;'

eveI a�, se a- .I,IP as emalches, na me- vesse 'eqUIvoco crasso na- São PedI' A , .. i d I
....

�
I

'r .. '

..

".tes.enÜn,., ,,,na.; .. ·Prefeltura;: -1hor -ordem; . :lograram·afi:.;· :tltfl'<j"-'q .... ".... ," tàt:' '.'."
.#

.'" _'..• _

..
'

.,

o �O.:llJOLO" e, .,fa;S-! ta
.

eleza, �s"ü 1 1'; �u me�
ul1.ido§; q� 'seus certifica- nal vencêr o im asse'

_.

": Ilho ue 1 e ,a�am ess,es par, .como fOI
_ de1iÜl1U:1ac1.a )1108 ent��e 18,L)

'

.. 1850, jáos,. '<,',., n"r _ "r d�d d"
a ve os que OUVI, os qUaIS, depOIS da ereçao da pnmel- i encontrali1Il f_ � ) �i!.io do--._. ne sela ven 1 a U'P- por sua vez transmit' '. r 1 ? S

-

h
I
G
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Gaspar, 2 de Dezembto tamente ao povó pI'" -_ dn ,Iram la cape In la .. � fia0 a eIJ- j aspal' numel'O'Jé," fan1ilj�lt-;Ue 19"53
-

�< '_ prla municil) l'd de a p1.0 voze� co outros maIS velhos, gano no que relat·.\.val1l os' portallt nm. J" )�a bemJ"
.

... -'. -'. � a 1 a e, que se nao se enganaram redon nosso" velho : . .
�.

'ulw Schrarnm, .

Pi·esi.. requisitou e requisitará. os dament . d'
.

l' t
.

- d S alP!gos, a 'Ja- maIS remota do (1,·1' aqueladente' da J.A,M, bÕ'ís necessários . a'o consú:' do�'es q�e �{��i�� . 1�,or�a- sa encontr�da 1e10 Dr ..Blu- a que, se l'efele 1 os dois.. L

•

a Ian e, menau no oca menC;lOl1a- (Contmua La ,. '" hgillH)

(

., Animados com os altos

preços a que foi cotado o

arroz na safra de 1953, que

chegou a, 190 cruzeiros por previsto era 110, - inten- do precioso cereal, aumen

saco; quando o máximo siflcatam os lavradores tando grandemente, dêsse
gesparenses a semeadura

----�-----

•

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



2·a PAGINA

II Relojoaria Baier &Cia. Ltda. RELO'GIOS DE PULSO, BOLSO, PAREDEE DESPERTADORES
As melhores marcas pe los melhores preços

PORCELANAS,
RA

CRIS TAIS E ARTIGOS PA.
PRESENTES

RUA 15. DE NOVEMBRO
BLUMENA.lT 11 -

N.o

SANTA
914

CATARINA.
UFICiNA PRO'PRIACASA ESPECIAL IZADA E,M O'TICA
-

Vasto VerdeNovo empate entre Tupí .

e
,

_.11 dê s�lver O comp�'o- horas, sob às orden� do sr. 1 mino sem nova al�era.ção no dido, movimentou-se com inda desta feita não �cer.
.sso assumido, a equipe Roberto Paulo de LIma, o marcador. O TUpI alinhou: categoria e desenvoltura. tou suas costumeiras "bom,ít 1 d C A T �

PlD
.

1 E t C ti P Ainda na defesa destaca- bas".
.i u �l''' o

; .

. upi rumou popular aulino_! que se ame, r?es o e o 1; �-
,

dommgo último para o houve com correçao. Graças checo, Pevi e Zeca (depois .ram-se Coti, Ernesto, Pa- A preliminar deixou de
bairro da Velha, na vizinha ao bom trabalho exercido I Risco); Aloisio, Ninha, E_ checo e Daniel, sendo que Õ realizar-se por não ter sido
cidade de Blumenau, onde .pelo sexteto defensivo "tu- ri, Antoninho e Alvinho arqueiro alvi-verde repetiu possivel a diretoria do Tu.enfrentou, amistosamente, piense, os visitantes s€ (depois Sabão). a sua esplendida atuação de pí reunir a· equipe de, aspi.
a representação da Soe. mantiveram no ataque du- Analisando a conduta dos domingo transato na vizi- rantes, uma vez que váríosDeSp. Vasto Verde, vice- rante quase todo O pr-imei- jogadores gasp�renses, �a- nha cidade de Itajaí. No a- de seus integrantes esta.campeã da 2a. Divisão da 1'0 tempo, conseguindo, na mos encontrar em Pevi a taque todos atuaram aquém vam impedidos de atuar e
L.E.F. e que, em seu cam- altura dos 22 minutos, o I maior figura do grama-to. de suas reais possibilidades, outros foram lançados no
po, costuma abater adver- seu único tento por inter- j O "pivot" da equipe "in- notadamente Ninha que a- quadro titular.sários de qualquer cetego- médio de Ninha, que des- dia" aléin de atuar contun-ria. viou com oportunismo uma §illllllIllIJlIJIIIIIIIIIIIIIIIIJIlllilIllIllIllIllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! � Iuil!!! Iii 11ll11ll1�Dai, pois, a justificada bola centrada porAlvinho.,

h
=

�apreensão dos rlesportístas 'N'a :fase complementar as
I Cafe Bedusc i

_ MAR 10' VANZUIT �t\ _-'.
ªga�paren�es que, temiam àções se equilibraram, ten- U'11'ta tradição na Indústria § Rua Gel. Aristüiomo Ra11tOs GA:t)jJARpor Um resultado desastre- do o Vasto Verde eS,b09ado 'de café. Sempre bom e puro ª - x-

80 p.�ra, as cores. do ,��u �1.�- �orte reação no� últimos II Aguardente de Cana:
. E LOUÇAS FERRAGENS E CEREAIS�)e, ja que a equipe �ndui, instantes da peleja, quando VOVô e APERITIVO:: Secção de Atacado e Varejoinesperadamente, VIU � se surgiu o tento de

em.pate.! Satisfaz o mais exigente ª - x _
desfalcada de quatro titu- Waldemar arremessou com entendedor ª ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR
lares: �u,arez, Walmor, Na- violência e a pelota raSf!OU Fabricante: ª DA APRECTADA AGUARDENTE _

na e !'I:1.1do· Entretanto os a cabeça do extrema ChICO. A.UGU·ST . BEDU�CHI ª "E CANAS" ::
defensores do Tupí não 'es- traindo a vigilância de Da-'" O LJ.

�-,mllllllllllilllllllllllll!llIIllIIlIIlIIlI!llIIilllmmllllllllllll!lllllmllllmIllIlIllIUH�mereceram diante' -desta niel que nada poude fazer Rua São Paulo - Gaspar -

'_MP *&_�iif!iZJ."!!!,2")�����
contingência e ÍO

.
.m H eam para evitar a queda do seu Santa Catarina ---. • --I

po dispostos a impor a sua arco. Com mais alguns ata-
CASA PAULO TE N li n r lU S li M

melhor categoria. ques de ambos os fádos, t;O prélio teve inicio às 16 chegou o prélio ao seu tér- WEHMUTH.Ltda. aSi!!IIIIHÚllftlJlllm.,lIl11l1l1l1l11lll11l1l11l1l11fllUlIIllIllIIlIIlIlIIlIIlIIlIIlIN-lII11mllll"';;;; Rua Dr. Nereu Ramos sln.
\ � Lavoura Mecanizada ao � Caixa Postal, 2 Telefone.14= -

::- Gaspar - Sta. Catarina: alcance de todos � Fazendas - Louças - rw-«.-

gens - Arrnarinhos - Se-SENHORES AGRICULTORES _ eos e Molhados '.- EX1JO'''·APROVEITEM A OCASIÃO E MECANIZEM tação de Cereais e Agua,,'·SUA LAVOURA ADQ TJIRINDO UM TRATOR' dente - Serraria c alinha-
= "W A T E R L O O" : mentos - Revended01·cs/COM TODOS OS IMP LEMENTOS POR APE-

_

da Standard Oil Company: NAS c-s, 64.900,00 = TECELAGEM:
= "T A ,N G A R A'": : d�: -

Irmãos Santos, & Cia.
-

- Fábrica de Tecidos e Sacos;; ª de Algodão-

� I
End. Telegr.: "Tangará'

:: 1 Rua Nereu Ramos:::

�-r Ga.:fWar - Sta. -Catarina

Iª -':�l. �1'�p�lll&m""TI�'çQN1L.1fê' � § TRUÇÕES, MOVEI� ,',
-- NÃO PERCAM TEMPO § PLACAS ETC.= DIRIJAM�SE A'

= Serviço rápido e esmerado-E COMERCIAL VIEIRA BRUNS S.�""A. pelos melhores preços§
�

Rua 15 de Nov., 993 -Esquina da Rua Pe. Jacobs M A R C O S F L O R E STI" III 11111111" 11111111111111111111' 1111111111111-1111111111 III 1111111111111111111111111111111111111 J� . Gaspar I�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii:iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiíiiiiiiiiiiiié

I
Um ródio�;' .60 pocie o lc n
der Q� pr )forêr.\"'l(1� ,J", Lê .10
Q famílio. Re;oiwJ <:1 �,�.
blsmo I", vando ,.,0(0 ,:·�;o
mais urr r6dio G�En �.� �t�,
mociàlo fJro�lo:·Cj..z!�O f�;;��p�
CÕO tnu:;dj�-;:t ;'�::irl ir.�()r ',)0·
róval sor C�!(::!J$

ft
MO{)fdj K.AM��l5 - Dc.-o.: t« ·:...�s
de oru! .JS; c: !.:r1I'!C:i �;;.c�r"�;·o
no/; 5 vC.JllulJ$ G·E; .5 rc:;:-es
diferentes, ",1":]0"((' 1:1-':v<i1.

I"H 1952!

INDU'BlfRIA GERAlvIIGA de Sylvio João :Z:immerlüann_Rua Prefeito Leopoldo Sehramm sino. - Tel. nr. 11 Caixa Postal, 32GASPAR -- STA.CATARINA.'1'ELHA8 FRANCEZAS COLONIAL PAULISTA, Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tIpOS f
,

tijolos C1!rvos para poços .
COLONIAL POR'f'UGUEZA E TELH��S PARA

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COMI C.U.�IRA ER.A.P.I.D.E.Z �� _J
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(Cónc1usão da la" página) QUANDOinformantes da VOZ DE

GASPAR. � ,

nos, elemento este que não

Esta versao e bastante se fixava apenas nas ime-
. verosímil, •porque . n�o �e diações de Florianópolis, o

pôde conceber a ideia, ce Desterro de então, mas sim

que nlnguem .se te�ha av.f.� se espalhava por todo o li

turado a subir o rIO Itajaí toral catarinense.

antes de 1850, para se esta- Vejamos porem, o que di

belecer nas suas. margens, zem a respeito os historia
uma vez que itso e r a dores. Ernesto Niemeyer,
naturalmente f�vorecido pe no seu substancial trabalho
lo excelente meio de trans- "Os alemães no Brasil",
porte que este rio oferecia publicado no livro comemo

e pela excelencia das terras rativo do primeiro centena

que formam o seu largo va- 14;0 da colonisacão alemã no

le e isto, tambem, numa e- 'Brasil no eapitulo "Novos, (

I' 1
'

poca em .que. o ltora, cata- Nuc!eos Coloniais", diz o

rinense ja vinha recebendo seguinte: "Com o ano de
o

. af!uxo de emigrant�s, 11845 iniciou-se uma nova

prmclpalmente de açoria- epoca de colonisação, sendo

Total dos denósítos em' :30i9153 Cr$ '816.293.328,90
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO'--
ESTADO DF, SANTA -CA"rARIN A. NO RIO

DE JANEIRO E CUR,ITIBA
�Taxas de Depôi s

Denósitos � vista , 2 o/r
Depó'<;1�lo,� Limitados

Limite de Cr� 5.f\O.OOO,WI
'

. . .. 4%
Limite de C1:'$ 200.000,00 4,1/2 %
Depósitos Populares '"

Limite de Cr$ 100. 00,00
(Retiradas livres)

. Depósitos a, praeo fixo
.

Prazo mínimo' de 6 meses ' 5,1/2 %
Prazo mínimo de 12 meses 6%
Depósitos de aviso prévio .. AS RAZõES DE UM ..

Aviso de 60 dias ."_' " 4% SUICIDIO
Aviso de 90 dias -,...... 4.1/2% Um cavalheiro de S. Pau-
Aviso de 120 dias , . . . 5% 10 suicidou-se, tendo clei-
_ CAPITALIZACÃO SEMESTRAL__

xado à polícia a seguinte III b t "INCO"
nota:

<::1 ra uma con a no
.

e pa.q'Ue com. chegue __ "Casei-me com uma
IiWt!iWlM.....iIi!WIirj" ai a�ii! míA _. ,,... viuva que tinha uma filha

In dustría 'r8xtjl Gaspar B A. I i!o������d����hr�n��:
/

' da e desposou-a - tornan-
TECIDOS l!'b'L1JUU US DE ALGUDÃO do-se assim meu genro, e

- _ x -_ -
''Si minha enteada tornou-se

TOALHAS DE TODOS' OS TIpoS NAS MAIS minhamãe por s..e ter tor-
LINDAS PADRON4GENS' nado esposa de meu pai.

Minha mulher déu à luz
a um filho, que era, eviden-
temente meu tio! pois que
era irmão de nlinha ma-
dastra.

"

"A espôsa de- meu pai
>

engéndrou :um· filho, que

I veio a ser, claro meu irmão, I

e tambéw meu neto, pois'
que era filho de minha .fi-

.

lha".
.

"Do mesmo m'odo, minha
mulher era àvó por ser mãl2 .

de minha mãe, - sendo eu,

portanto, marido ",fi ao mes

mo tempo neto de minha
mulher - e, como o mari
do da avó de alguém é avó
desse alguém - EU VI
NHA SER AVô DE MTM
MESMO".
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Banco Indústria e Cóméroio
de Santa Catarina S. A.

- Matriz: ITAJAf-
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

Enderece Teleoráiieo: "INCO"
CAPITAL AUTORIZADO Cr$ 50.000.000.00
FUNDOS DE RESERVA Cr$ 40.000.000,00

Total do não exigível Cr$ 90.000.000,00

5%

PISOS PARA BANHEIIÇOS,'< ROUPÕES
(Côre8 firmes)' •

Rua São José s/n.o Caixa Posta], 19
-

Encl. Telgr. "TEXTIL"
G A SPA R: -,....-.. STA. CATARINA

.

, .•
•

Fqrmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)

Farmacêutico: ANFILÓQUIO NUNES PIRES
Grande variedade de reméd ios e drogas - Avía Re

----- ceitas com pro ntidão e cUldado --
Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas - Gaspar

1"1111
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I ADQUIRA O SEU R'ADrO NA CASA ALOIS T. .1I SCHMITZ
- AS MELhORES IvfARCAS E OS

MELHORES PRECOS EM SUAVES CONDICõES
. � �

\

..

_";r ....

GASPAR � deles e procurado um ponto
,
'. • para a sua fixação a 15

1900", publicado em outro quilómetros rio acima. O
livro comemorativo do re- Pe. Frei Estaníslau Scha
ferido centenário, referiu- ette O.F.lv1., escrevendo �,�o"
do-se à designação, oficial bl-'€ os primórdios do cato li
de Blumenau como colónia cismo em Blumenau, no H
em 1852, e a sua fundação' vro Centenario de Blume...

em-I850, 'escreve o seguin- nau, referindo-se a Gaspar
te: "Principalmente o diR- diz o seguinte: "Nas duas
trito de Gaspar, ainda hoje margens elo 1'10 Itajaí ASR1J,
pertencente a Blumenau, já na distancia ele 15 a 30 qui
se achava povoado com co- lometros de Blumenau, rio
lonos alemães que' se trans- abaixo, desde 1839 fix ,.

feriram de São Pedro de domicilio 60 e jnaís f
Aloantara, antes da funda- lias católicas, que em gra 11-

ção de Blumenau". Ambos de parte haviam vindo de
osautores foram meus co- São Pedro de Alcantara.
nhecidos pessoais e muito Frederico

-

Guilherme' Sch
me foi dado ouvir deles ramm conseguiu anima-las
sobre o o povoamento do a construir uma capela, A .

VOZ DE GASPA.R vale do Itajaí. Jo�é Deeke 29 Junho de 19.50, fl:l
Semanário citava nomes ainda hoje agora um seculo, realisou-

Correi ':}ondência C. P. n.o 9 muito comuns em Gaspar, se a primeira festa de SãQNúmero avulso: Cr$ 1,00 como Schneider, Thciss, De Pedro Apostolo, sendo ce
Assinatura anual Cr$ 50,00 champs, Klock, Junkers e lebrante o vigário de Ita-

outros mais, como inte- jaí".,

Anúncios P?r preços a grantes das levas que vie- Temos aí o relato de hís-
. _co1n_b'tnar. ram à Gaspar antes da fur toríadores a confirmar fl-

.4. d�re�� nao assume re�- dação de Blumenau, isto é, quilo que que as vozes elo
oonsabilidade pelos conce't-' antes de 1850. Não me passado nos transmitiram.
f�s .emiiidoe em. artígAos. as- consta, que o Dr. 'Blume- Devem existir em Gaspar,vituuios .oa sob pseudônimo. nau tenha feito alusão em boje ainda, muitas pessoas
Orig}nais, m�smo �não pu- qualquer dos seus seus eE'- que, como eu, ' conheceram
blicados, nao serao de-

_ critos, sobre a exístencia os "antigos" e deles igual-volvidos. dessas familias, mas como mente devem ter ouvido
ele tinha por objetivo a muito sobre os primeiros
fundação de uma colónia tempos de Gaspar. Devem
própria, com organisação essas pessoas, se fazer ou-

- própria e sem a influencia vil' e relatar o, que sabem
de elementos extranhos, tal- sobre o passado Quanto a

vez tenha sido este o motivo mim oportunamente volt I_
de ter ignorado a exístencia Irei ao assunto.

.

.

FOI FUNDADO'
fundado o nuc1eo de Santa
Isabel em 1846... Algumas
Eamilias escolheram a parte
inferior do vale do Itajai e
a vila do mesmo nome. A
qui ficaram como negocian
tes Pedro e Jacob Mueller.
Rio acima as famílias Sch
mitt, Zimmermann, Haen
dchen, Lucas, Werner, e

ram os precursores da co

lonia de Blumenau". José
Deeke, historiador de reno

me em seu livro "A intensi
va colonísação 'alemã em

Santa Catarina", sub-titu
lo "Periodo de 1848 a

ALFAIATARIA
GASPARENSE
de

Fernando DucJ:l.,êne
(A mais antiga d�cidade)
Coniecção caprichado. de

Ternos sob medida
Preços convidativos
Rua Ga .parinho, sln.o

GASPAR - S. C .

I 111 11111 � 111111111 11111 í111111l1ll111 1111111111111
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Grande De Nata IVen a
�-

As Casas" Pernambucana s

OFERECEM A GRAN DE OPORTUNIDALE
PARA VOCÊ -COMPR AR OS SEUS PRESEN-

- - - TES DE NATAL. - - �

TobO o SEU MONUMENTAL ESTOQUE DF:

rrECIDOS FOI BSPEC ClilLiVlENTE RE.1rJAR
CADO PARA A MAIO R CAMPANHA DE VEN-
,DAS PO'ANO - ATR ADICIONAL "G R A N-

'-.

D E V E N D A D E N A T A L"!
BOAS FESTAS, AMIGO! E UM NATAL FE-
L I Z S O' Q U A NDO SE DA' OU SE �g-
CEBE UM BOM PRES ENTE ... E O MELHOR
PRESENTE SEMPRE g' UM C O R '11 E DE

-

TECIDO {(MA RCA OLHO"

Acompanhe a maioi;{Cf_ q �íe tem economia gaia-nI't.
da, c01npTando na

air"A N D E V E N DA. DE. 'N A .T A L

--:-·DAS--

Casas: Pernambucanas
.��..

.

Sernpre intitadas '-., 1;'l11nca Ig�wladas

CONCURSO PAR.A ÂGENTE DE ESTA'fÍ'STICA
Coni'onne edit;�.1 1);9ncl:lclú diVL1lg�tl·- ]1\'1n 11Jsti11.1t�l. 'Hnlsih;p , de G\�"'ngT'l.�·

f�fl e E!-5tatisti('a, �er�1�'2:t1ii:.tdC neste l<:sta.Ju_
.

t'l �!le:urs�) p<11'ft,

lJ':O\,Ü"l1pnto de carg:os V;,;l_f:.'(1:o:;, da Ci;ll'reir;; c1� .Agente �\rI11d(._"ipal {�í' Esl�ltíHtie;I,

Os candidatos nprol.:ados serào l'l.;,()T: 'eall\lf-;. pai',l �l� \';1 '-�'n.;::; l'xü)pn1'es, Cdl1l

ü R<:llário ir:icia1 de Cr$, 1.4uO.OO, �E'nd" clll'<?·ito H1!Hln. �ll) al!ul10 lTIün;-.;,d de

Cl!l. S6\),OO, cüure.rlicln pela L�'l m. 1.7(; .. ue l� 1" 19"",, ),"10' ('1)l11" n R;11iíl'i,,

fa'lYillu, (Cr$. 150,QO por dL penden tfl), lJvo!))(rc;ões graU [ic';I4.;'\.O ;u1iei(In:t.l lllll"

. tÜ!Hl'O de ser\'içu. �tál'i;u·:� t:J.c., .e inv��'�·a��i.o., AfC'lirH.llH.>!ltf': u tJni,dro :-�aci.')-

11:]] dQ�s �--\.gênelas �\IliniCil1ais fl<:; 1;�R{;fl,l;��Ul.��.' ,,! llCÜ.!(J�, (" ;'H:rllinlstl ;u'1n lH."lf)

L :k G. E

Para i'�,$cre\'er-se e (1)Le.l' as .inslrr,:,:\.les l' p1"ilg�'all1a� i�f l\'l'("�nt( s a,) ('nn-

cu1,'su, os intE"l"eS!:iado� pl'der�, d.irigir-"F0 à �\gé1tcia. ele gSl.:ltl;·-;tjCH hl(':'d, no

pl':rh,do ele 20 de no,-emlJro a 21 de de,,":m]Jro do ".110 em ('IH'SII.
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VOZ DE GABPAR
,

4.a Página

--_

5-12-190:1

Sta. Catarina demográfica
(REVELAÇõES CENS1'f A'RIAS - OS DADOS A
TUAIS REFEREM-SE A 1.0 DE JULHO DE 1950)
1 - A população do n{)�-I (também o maior em exten

,..
80 estado de Santa Catarí- I são territorial), com '.' .

na é de. 1.578.159 habitan-197.049 habitantes, sendo o
. teso Em 1940 era de . . . menos populoso o de Cam-
1.178.34:0, e, em 1872, quan po Alegre, que tem sómente
elo foi procedido o primeiro 5A:OO habitantes. Abaixo d

-amento geral, era Xapecó está o município
-9.802 almas. A de Lajes, com 78.3QO 11,1-

.) relativa é de . . mas, seguindo-se -O da Capi
oab. p. quilo quadra-] tal, que tem 69.122.0 nosso

do.
_ município de Gaspar, com

I 2 - O município mais 12·332 habitantes num uni
populoso é o de Xapecó co distrito (o da sede) ocu-

pa o 46.0 lugar entre os 5�
municípios catarinenses.
Mas, exceto Camboriú,

e Porto Belo, Gaspar é o

menor município do Esta
do .

3 -. A cidade mais popu
losa é a Capital (Florianó
polis), que tem 49.290 ha
bítantes, Seguem-se as nr

ve seguintes: Blumenau
(22.919 hab.) ; Joinville

I(21.102); Itajaí (20.017);
Lajes (14.774); Tubarão
(11.947) ; Brusque ....
(11.102); S. Francisco do
Sul (9.982); Laguna ...
(9.887) ; e Mafra- (8.7013).
A menor cidade é Turvo,
COm apenas 275 habitantes.
A, nossa Gaspar tem 1.878

hibitantes, ocupando, entre
as 52 cidades catarinenses,
o 3 O. o lugar. , 1IIIIIIIIIInlllllllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll 111111111111111111 11111IImllllll"

.

ATENÇÃO! li B R I N QUE DOS IDIa 23 de dezembro cor-I:: :;
re, pela federal, a rifa do � PRESENTES DE :\JA TAL -- ENFEITES §
Ford 52, da Soe. Alvorada. s

D I S C O S ª
Adquira quanto antes o E E

o seu bilhete! .S
'

Sempre as últim» s novidades ªIII IH 111111111111111111111111111111111111111111111 � �IMPRESSOS = ·R.ADI.:"S =-
-

Façam suas encomendas E !f< �
de blocos, papeis para cal' E SIEMEN� e MULLARD .

Etas, envelopes, boletins, etc. ª
_ 'lIiJúsicas -' Inetruinen.to« -Musicais - Acessórios ª

por intermédio do sr. Alva- ª. ª
1'0 Corrêa. ª Consultem o rico estoque da ª

tid��rviço rápido e gaI'an�i- !CAS F 'LESCH !
PARA AS FESTAS DE �

.

_�
NATAL E ANO BOM ª 'E-

-

FAÇAM SEUS CUMPRI- Rua N C' P tIl 2'7 ::- MENTOS ATRAVÉS DÊS
15 de ovo 1080 _. aixa os a

.

_

TE JORNAL.
M Blumenau --Santa Catarina

iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiii .....__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii -X-X-X-X-X-X-X- �IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i I i 1111111111111 i 1111 11111 i 1111111111111111 i 111111111111111 ii
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I
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CAMISARIA
BUERGER

Roupas feitas - ..

A LOJA ESPECIALIZADA EM ROUPAS PA
RA CAVALHEIROS, RECEM INSTALADA
A RUA 15 DE NOVEM.BRO N·o 472 EM BLU
MENAU, OFERECE AOS SEUS FREGUE
SES ALEM DOS PRODUTOS D U C A L,
A PRIMEIRA PALAVRA EM ROUPAS, CA
MISAS DE COLARINHO E ESPORTE, CAL
ÇAS, CIN':rOS, SUSPENSO'RIOS, MEIAS,
CHAPE'US, LENÇOS, GRAVATAS E UMA
INJnNIDADE DE ARTIGOS PARA A BOA

IARENCIA PESSOAL
..

Carnisária Buerger
Rua 15 de Novembro BLUMENAU

.._..__.-

EP?Z *

Para As Festas De Natal
E Ano Novo

O

Bar e Café União'
- De-

Roland Schoenfelder
Tem à sua disposição

Grande E V riado Sortimento
De Chocolates, Doces., Caramelos,

Nozes, Avelãs

Rua CeI. A. Ramos - Gaspar

Brtnquedos A Granel
-Na -

CASA MARIO VANZUITA:
Preços Sem Concorrência

.

,
II.,'Ieft

AG U A R D E M A I NAU G U R AÇ Ã 0, NOS PRO)�IMOS DIAS, DAS NOVAS_E MODERN_AS INSTALAÇÕES Di\.

Casa JULIO SCHRAMM
COM GRANDE EXPOfj IÇÃÜ DE BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA PRES ENTES: PORCELANA.S, CRISTAIS, MAQUI-
NAS DE COSTURA, R A'DIOS, TAPETES E M:1J ITAS OUTRAS NÓVIDA DES.

.

f?�, CHAPE'US, CALÇADO S, LIN_HOS TROPICAiS E DEMAIS ARTIGOS PA RA HOMENS.

IPrecos Verdadeiramente Vantajbsos I
DUAS LOJAS A' DISP OSIÇÃO DA COLETIVID ADE GASPARENSE

RUA CEL:"A. RAMOS - CAIXA POSTAL, 13 GASPAR - S. Catarina

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



esumo Informativo
(Conclusão da, la. página) que êsse malsinado horário, dade de trabalho.

construir, na capital dêste sem nenhuma razão de ser O PREFEITO de S. Pau

Estado, um gr�nde e impo- e que provocava transtornos lo, sr. Jânio Quadros, foi
nente prédio, de 10 anda- e aborrecimentos sem con- acusado pelo deputado esta

res que devera estar con- ta. A decisão governamen- dua! Pinheiro Júnior d� o�-Iclufdo dentro de dois anos. tal, foi, pois, das mais feli- garnzar e manter uma "cal

Terá 4·500 m2 e 47 fi de zes merecendo o caloroso a- xinha" COm fundos desvia

altura, localizado à praça plauso de todo-o País. E que dos da empresa concessio-

15 de Novebro. A adminis- nunca mais volte o famíge- nária de serviços públicos
tração do Banco do Brasil. rado e antipático horário. (CMC) , imputando-lhe a

na mesma, Florianópolis, contrário até à própria na- inda outras irregularida-
fez mais ou menos o centrá- túreza. des. 'Repelindo de imediato

Irio: Demoliu na praça XV) NA CÂMARA FE'DE- as graves imputações, Jâ- (.

um bonito edifício de 3 lIa·· RAL o deputado Wander- nio representou criminal
vimentos) substituindo - o ley Júnior, mediante emen- mente contra o seu acusa

por um mostrengo de ape·· da ao orcamento da União, dor, pelos delitos de injú-
nas dois pisos, que mais pa- logrou obter aprovação do ria, difamação e calúnia.
rece 'uma cadeia.; crédito de 5 milhões de cru- Em face ,..da representação,
ATENDENDO a imune- zeiros, destinada à recupe- ,o ?r?ão do l\;Iinistério PÚ- achaste ao longe, 8tH 11 évoas, a Saudade pura;

1'OS apelos, inclusive da As- ração econômica da ilha de blico denunciou o deputado - porísso, quando saes da alma, os nossos lábios

sembléia Legislativa dêste Santa Catarina. A iniciati-I Pinheiro requerendo simul-
,

abrem-se em pétalas com beijos de ternura,

Estado, res.olve� o gov�;'�o va do brilhante � ?inâmico I t:n amer;te �oss� so�icita-l MARQUES DA CRUZ

federa� extmgu�r o' horário narlamentar eatarínense se da ãutorizaçâo a Assem- I· --

de verao, que vigoraria en- �á evidentemente de zran- bléia paulista para possihi-! A RECEITA DA BOAS MANEIRAS
tre

n

1.0
i1

de dezemb�o de de'alcance para; Ilh�, 1'e- litar o processo-crime. As I SEMANA - As senhoras ou as

1956 e �8 de fevereiro de fletindo benêfícamente 11<;J e s f e r a s politicas do ,I 1I1an,iar de Abacaxi. iovens que estejam, senta-

1�54,. Dêsse modo, os reló-" Capital e no Estado. Fel; país aguardam, com inte- Dissolve-se um pacote ,deI' das em uma reunião, não

glOS entrarar;; em �ezembro primeira vez o govêrno fe- resse o desfêcho do caso, I
maizena dos pequenos, em devem ficar de pé quando

sem sofrer aH,e:·açao,. o que, deral ampara ainda qUE' pois está em cheque o pres-'! um pouco de água. Junta- delas se despedir qualquer
a nosso ,ve��, �OI mo�!vo E-íde I modestamente, e graças ar tígio do prefeito paulista, se um litro de caldo de aba- cavalheiro, a menos que se

geral e. justa satí !açu.o. esforco e à dedicação � de considerado um dos homens I caxí e açúcar a gôsto. Lé- trate de uma pessoa que,
I' m efeito nad 1 'dn

" "

Ii
.

t di
�

I f d idad
'

o
,

' a ��Vla co Wanderley Junior que 11011 puo lCOS mais ex raor ma- vá-se ao ogo, mexen o-se por seu cargo e 1 ade, me-
maIS absurdo, no interior, ra o ma�dato popula"P......na- r�o�, .dada .a sua estrondos.a I sempre para não .ell��ro� l-:Ç� especial respeito, cox:s�

quela Alj,� Casa. vitória eleitoral em condi- çar. Quando levantar ter- tituíndo isso uma exceçao
11I1II1II!!I!lm'I!!!I!II!I�q!III'!II",lmlllll" -

t d d I di
.. ' ,

Dr, CLAUDJO BE"DUSCHI A sr� vitória é, 'pois çoes repu a as a versas. vura, iminuí-se o fogo, e da regra.

tanto t, .iais bela por ser ):) "II dexaí-se cozinhar durante - Sob o pretexto de não

Cirurgião Dentista vitória de Santa, Catarina OS �LA�N.OS e m.e�idas cinco minutos mais ou me- se ir�rport�r com a opinião
-00-,--- Ademais; aquêle deputado revolucionários do ministro I

nos. Momentos antes de se alheia, nao se apresente
Trabalho Esmerado e Ga- está sempre atento a todo- Osvaldo Aranha visando à retirar do fogo, junta-se ,u- nunca em uma reunião fes-

rantido
'

.

-

os problemas do seu, Esta. ao invés, tem sido de efeito meixas picadas e passas tiva com indumentária !?S-,

Preços Módicos do, que lhe merecem o me- melhoria do padrão econo- sem caroços- Mistura - se portiva, nem em uma reu-
Consultório: .lhor da sua inteli: ência f mico nado al parece que, bem e despeja-se em fôrma nião campestre ataviada co

Rua CeI.. Arsít. Ramos da sua indiscutível capaci- negativo. Noticiam [ornais de pirêx, colocando-se na I mo para eSÜJ;I' eI um Ba-
lo Rio que o custo da vida geladeira. Hio.

"±MOi'" EM&&&ij!Mf já 'subiu sensívelmente em I iiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiíi_ii!iiiiiii..Oiiiiiiiiiiiii_Bíiiiiiiiiiijj�'
.onseqiiência da exeeucão

' ue a iiA
•
:=_=_...._SU4 •

C A- O ,lO esquema do sr. Aranha. ALOIS' T. SCHM1TZ
Êste procura- justificar-se Venda e Consertos de Rádios

, alegando que posteriorrnen- - � - -

�& E l4ilI!I§ IIh$ii\!illf� F+iiE_ se a situação há de modí- Acaba de' réceber Motores a gasolina p�.ra

Na Grande Venda de ficar-se com a diminuicão fornecimento de luz
do valor aquisitivo das úti'� - - - -

lidades. Mas, é o caso de Rádios das afamadas marcas IiSEMP" e

ponderar: - Que adianta "TELEFUNKEN"
uma futura (e problemáti- ' - - - -

ca ) queda de preços, se até Bicicletas da Conceituada Marca "Goericke" (alemã)
lá a minguada bolsa do con- ,Preços desde Cr$ 2.300,00
sumidor já estará intei 1'1.".-
mente esgotada? k Qual! ' Rua-CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo

iá o dissemos e agora tor- GASPAR STA. CATARINA
namos a dizê-lo: Não há um 1I11111111111111l1ll1ll1l11ll1!lIIl1l1l11l11l11lUmlIllIllIllIlIlIlIlIIllIlIllIIliI!lHlWUliJtllUJ!

hommn neste pobre Paif PARA AS FESTAS DE GASPAR�NSE!
(pobre em ambos os senti- NATAL E ANO BOM Ajude a construir o pré-
dos) com c�pacidade par�_ rFAÇAM SEUS CUMPRI- dio da Sociedade Alvorada,
estabilizar o custo de vida. MENTOS ATRAVÊS DÊS I adquirindo um hilhete �a ri ... _

muito, menos, portanto, pa- TE JORNAL. ,fa do automovel FORD-52!
ra reduzÍ-lo. Tudo são pla- -- " -_ '"

nos; esquemas, teorias, bem ,.. tiíiifi1iii1'_�1
��:�;:�o:á�C�s i�����:;'aJ� ,;1 '�," PO"'"S',,to" Shell'

'

um a um. E enquanto pl'o.s-
_

segue acesa a discussão, a
.

vipa vai subindo, subindo ,; .

sempre: O homem providen- �'

daI não surge porque não '�
existe. Foi o próprio Osval- t

d-p Aranha quem, há ten_lpo. ,"

confessou essa descrença'
quando viu o Brasil um

,'deserto de homéns ... e de
'd"

... , t b'... 4i4�iiifiiiif"".dM-:l *.==;ZZ� AAfiiitP&'W,'ij w.a. 1 elas, ·am em ...

.---

ATE

p RIMAVERA
w

DA ..

Seus preços foram baj xados ao mínimo !

Empregue bem o seu Dinheiro, adquirindo Te
cidos da mais alta Qu alidade récem chegados
·do Rio e São Paulo !
SIGA O NOSSO' CONSELHO ENAO SE AJt:
REPENDERA': - NÃO DEIXE DE VISI

TAR A
GRANDE VENDA DE

PRIMAVERA

DA

c u E R G Es BA
===============�=========================

"-

Rua 15 de Novembro, 505, bem no coração "da
cicba de

BLUM ENAU

"

R

Cantinho Feminino
Organizado por EDITH

DE UM POETA PARA VOGÊ

Língua Portuguesa
t

--;--------

Selo de Portugal, ó língua és rude e branda
como um retrato que da nossa alma 'fosses:
- com expressões viris onde a bravura andá,
- diminutivos muito meigos, muito doces.

E's como o Oceano ou e soluça e ri e brada: J- Estâncias de Carn ões, simétricas, rolando.·.
- alexandrinos (vag alhões á desgarrada) ...

-

-,- e redondiliia« a plan gel" de quando em quando, ..
I

Tu batísaste a beira- mar dos Continentes,
fazendo a Náuiica cert eira e os Astrolá bios,
semeando têrmos pelas línguas de outras gentes;

RUA GEL. ' ARIST.' R ANJOS - G A SPA R

Gasoiina e O'leo
Lavação e Lubrificação de autos e caminhões

Baterias "GOOD-YEAR" -

.

Bictcletas "lVIARATHON"
-

ATENDE DI f1 E NOITE

___-_ &&&SiM 115 ._1#$!l4_ItR;_mlglil\ii#�j1!!ii'i!f5_i'iie!lm�r.ltfl_••
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FESTIVAL DAS IRMÃS 1. As revmas. Irmãs Fran
ciscanas de Gaspar farão
reali-zar, com as criançasH8 pouco, ° Tribunal vo foi mesmo turvo .. ·. As- do Jardim da Infância SãoRegional Eleitoral, julgan- sim o disse a Justica. José, uma bonita festinha,do recurso interposto pelo _ Já em Guàramiriin o P. dedicada à população 10-Partido Social Dernocráti- S. D. foi menos feliz: 'I'en- cal.co contra as eJeiçÕfs pro-I do impugnado uma urna b O resultado será em becedidas no município de das eleições realizadas na neficio ,da construção deTurvo (para vereadores), mesma época e para idên- classes para o Jardim dedecidiu; pelo voto do do tico fim" naquele rnunicí- Infância. Haverá também"sempate do Presidente, a- pio, o seu recurso para o uma "pesca milagrosa" pa-

nular o referdo pleito, ao- Tribunal competente não ra auxiliar a construçãomitíndo que, realmente, teve provimento, pois en de uma pequena capela,houvera falta de lisura no tenderam
_

às juizes "ad- poi a atual é demasiado pe�
.� -"\�samento dos traba- quem" que a urna deveria queria.ros apuratórios, e que, em ser apurada e o seu resul-], A festinha terá lugarLonseqüência, ficava com-' tado prevalecer. E êste l nos dias 8 e 13 de dezernprometido o magistrado; mostrou - se grandemente I bro próximo no Salão Cris-que aos mesmos presidira, desfavorável ao recorrente, to Rei.

'

(como presidira as própri- que logrou obter apenas u�,1 �-����������,

as eleições), ou sej«, o juiz votos. UDN e PTB tiveram A T E- N ç Ã O 'da comarca de Araranguá, 106 e 20 sufrágios, reti- Cartões de Bôas Festas,Como se yê, 'o pleito de Tur- petivamente. para comerciantes, indus-.

triais e familiares, façamComemorará O Túpí o· seu sua.s encomendas, com o sr
Alvaro Corrêa.12� aniversário de' fundaçãoDia::) de janeiro p. Y1n-1 Com essa finalidade iádouro o C. A: Tupí feste- foi aberta a lista' de �dve_1jará o 12.0 aniversário de sões, que se encontra em

Isua fundação. Em regosijo poder do sr. Antônio

B.jà passagem dessa significa Schmitz..tíva data, a diretoria do ..

D -.
'í) ,

clube alvi-verde pretende ommg.o ",- as 3,uO - ROrealizar, na véspera (sába- GASPAR�NSE! em matme.
.do), às 16 horas, no apra.

. Har?l� Lloyd ::- Na maior
Izível estádio "índio" uma _AJude � construir o pré- comédia que ja se fez emsuculenta churrascada pa- dio d.a. S�ciedad� Alvorad�; �Iol1�wood., V�nham ve� o

�I
ra a qual ficam convida-I �dqUlrmao um bilhete da 1'1- famoso co�e(hante de ocu-

Id.os. todos os atletas da a- j
ia do automovel FORD-52! los s�m vIdro_, �Go�prando Iaremiacão citadina. um circo em f'álência. i '

b •

EM:aw_�.. ,.... 1M m

ATRAPALHADAS DO-INDU'STRIA DE LINHAS HAROLDO
Leogoldo Schlmaz S ..A

GASPAR -
. SANTA. CATAR-INA·•

RO' E CONTRA

'111111 ílllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllll'
Diversões
CINE MOGK
Bons [ilmee e boa

projeção

A'S 8,15
AMANTES DE VERONA

12a. feira, às 8,15-·
Bene Nunes em:

O
.

REI DO SAMBA
_ (A vida de Sinhô)3a. feira, só às3,30

O REI DO SAMBA - O'ti-,

mo filme brasileiro.
IN. B. Afim de cooperarcom o festival das ReverenI díssimas Irmãs, o Cine Mo-

. j gk não fará realizar sessão

I
às 8,15.

_

:

15a. feira, às 8,15 - Nova-

I
mente Harold Lloyd na maior .comédía do Ano:INDU�.TRI!\ DE Lli"-lH,A5 LEOPOLDO SCHHAL.l S .. /\,

..- ,ATRAPALHADAS DO
R\:JA DR. NEREU RAMOS S/N,'

-

.. GASPAR - SiA. CA1ARI�'" '! HAROLDOLinhas para bordar - Cerzir - Retró.z de algodão _' e ainda o início da série -IJinha vara costura e fitilho - Marca: CiRCULO TR!BU MI2TERIOSA
I

.

FIOS PARA "CROCHETJ' , DO�UNGO DIA 13 -

A'S!
'.. .,. JANE E CLE'A" ,8,10: '

,I'lií:ilmllil:liiJmUllllllllllllmIlIll11llHlIIIIIIIIIIllllmlmllllllllllllllllllllllllllUlIlI D E S F O R R A

ANIVERSA 'RIOS espôsa do sr. Otto Pawlo.Aniversaria-se depois de ""sld.
amanhã, 7 de dezembro, o' FALECIMENTOsr. Engelbert Schrsmm, Após prolongada e crUelproprietário do açougue enfermidade, expirou, dia 2Schramm e pessoa muito re- pela madrugada, no Hospi.\relacionada nesta cidade. tal Santa Isabel, o sr. Jo3{-- Fazem anos dia 8: Demmer tLntigo�e dedicado-

O sr. Francisco Spen- jardineiro .

da Prefeituragler, residente em Poço Municipal de Gaspar ..Grande; O extinto era homem a-- O sr. Helmut Wehmu-. feito ao trabalho, probo eth, proprietário de cami- bondoso, donde a geral es,nhão, residente nesta cíd«- tima que desfrutava entrede.. nós. A notícia de sua mor-.
- Em 11 de dezembro te causou, pois, grandeaniversaria-se a srta. Rosi- consternação, tendo à resina M. Fontes, professora dência enlutada afluídodo grupo escolar "Luiz inúmeros parentes e ami,Delfino", de Blumenau. gos.FIZERAM ANOS: O enterramento do- seuDia 29 de novembro: a SI':oL corpo realizou-se no dia Se.d. Ingelore :.-, Guenther, guínte, às 8 horas, com de�digna espôsa do sr. Dago- susado acompanhamento..berto Guenther; A' família enlutada,Dia 1.0 de dezembro: a! VOZ DE GASPAR apresra, d. Maria, Pewlovaki, I senta sinceros pêsamse. "

!BCi éMA,j i@PSI

�t. __ '

t Agradecimento fé MIssa
Viúva, filhos, genro3, noras e netos do semprelembrado

Jos:' Demmer
falecido no dia Z p pa ssedo, ainda 'ob a intcnsa mágoa que lhes cau 30U a perda dêsse entequerido, vêm, 1)01' êste meio, tornar pública asua imensa gratidão a todos que os auxiliaram e confortaram ui) doloroso transe, mani-festando solidariedade e simpatia com a sua presença, com palavms amigas, trazendo flores e .

grinalda, e acompanha ndo
.

o querido morto até

Ia sua últirça morada. Destacam, por dever dejustiça" neste agradecimente as pessoas do exmo. I '

sr. Prefeito e funcionários
'

da municipalidade,I, do sr. dr. Abelardo Vianna, do vereador Carlos'I Fontes e da digníssima família Santos, que fo.

ram incansáveis em atenção e solicitude.
Outrossim, convidam para a missa que, emsufrágio à alma do seu boníssimo Chefe, serác.ftlebracla dia .10 vindo uro, quinta-feira, às 6,30horas, na Igreja Matriz desta cidade, confessando-se, desde já. muito gratos aos que compare

_ _cerem a êsse piedoso ato .

2& SiL&LL%A2E@

CURSO NORMAL REGIONAL "PROF ..FERNANDO,MACHADO VIEIRA"
_ CONVITEA Direção e o Corpo Docente convidam ao povo em.e:eral para assistir às solenidades de formatura da primeira turma de normalistas regionais, as quais se rea-lizarão no dia 12 ,1e dezembro p- v., com o seguinteprograma:' .

A's 8 horas: Santa Missa, em Ação de Graças, naMatriz de São Pedro Apóstolo.A's 20 horas: Entrega solene dos certificados aosprof'essorandos, no Salão Cristo Rei.f

I
•

c

Móveis Máquinas de Costura RádiosEscolha sua maquina _rw Emporio das lV1aquinas! R eueruiedor auiorisodo (leiS m. a·tcas p. F ;t,F F. e ,N.K C G. H 1 de jomu: murubial.
MAQUINAS OLYMPI A, ZUENDAPP, SMILI�, VESTA, NECCHI FA MILIAR, GABINETE E Z IG-ZAG E OUTRAS.'!-I-I-I- CASA RADIO PILOT E IVlOllEIS DE A L F R E D G O S S vY E l_L E R .-.. :-:-., .. /-,' j .. ,

Rua 15 _de Novembro, 1 2 2? _ I-I Entre o Banco do Brasil e Hotel Elite i-I B L U M E N A tJ
.. .. P. S, - PLANO EC ONOMICG DE VENDAS A PRESTAÇÕES .

li
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