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Ano I GASPAR (Santa Catarina) - Sábado, 15 de Maio de 1954
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Completar o calçamento da rua Cel.Aristiliano
,

ríid de i di t id
.

d
POEIRAINSúPORTAVELNOS

.

'. . D[J-1S DE SOL -. LEIT ES-

e m l.a e Ime Ia a necessl· a e BURACADO-UM� APELO AO
EXECUTIVO MUiVICIPAL,

A rua CeL Aristiliano Ra- 'oque. bastante melhorou lho próximo. E é preciso I =====�=='=-======;:>===""F==-=-"".=========

mOS, a nossa principal artê- aquêle local. Além disso, o que isso se faça. Aliás, a

ria, aquela por onde escoa sr. Schramm calçou a parte I Prefeitura' não «dá conta:' FATOS E COMENTÁRIOS
obrigatôriamente todo o trân-] mais central da rua Nerêu I em tapar os . buracos que
sito _citadino de Gaspar e, I Ramos, prometendo que, em no local se formam constan SALA'RIO MI'NIMO _

�

mais, constitui a única pas- seguida, olharia para o 1'e8-' temente, e com isso, ror -

sagem para todos os veículos tante da rua Aristiliano, isto certo, gasta basta.nte.. - SOLlJÇAO NENHlTJVrA.
que atravessam esta cidade é, o pequeno trecho que mr.- Moradores daquela zona O· tão decantado salário salários, o govêrno .

federal

(e são, diàriamente, mais de deia entre o Correio e a pOl��

I
escjam ansics imente o me mínimo, cuja lei foi assina- desistisse dessa sua estúpida

500}-.=deve merecer especial te.s.ôbre �.,rib�irão Gaspar- lhoramento, sujeitando-se da dia lu. pelo sr. Getúlio e infeliz mania ds introme

atençao de parte da Pre- Mirim, E e deste que nos

I
de boa vontade ao paga- Vargas, devendo vigorar a ter-se na economia privada,

feitura. ocupamos hoje.
.

mento-rlo terço do calça partir de la. de julho, SUf- entravando iniciativas úteis,
Foi essa rua hámuitos anos Acontece,' porém, que a!mento fronteiro aos seus i- giu corno um presente a08 se desse liberdade de pro-

calçada com 'paralelepípe�os proille��g; até hoje não foi I móveis. Em nome deles e «trabalhadores do Brasil», dução e de consumo, se aca

pelo ex-prefciso sr .. Leopoldo cumprida, o que vem deter- no dos. gasparenses em ge- mas não passa de autêntico basse com as nefastas Coaps,
Schramm. Infelizmente, po- minando verdadeira tortura ral apelamos veementemente «presente de grego>, visto Cofaps, Cexins e quejandas,
rém, não de todo, ficando para os moradores margi- para o sr. Prefeito esperan- como não resolverá coisa al- e outros tantos Institutos,
as extremidades para «mais nais e pessoas que são <5- do, no máxirr o em julho, guma no tocante ao elevado se reduzisse os impostos, ou,
tarde». Assumindo o govêr- brigadas. a transitar p'01' ali, 10 início das obras. O bom custo de 'vida que aflige o

.

I
� ao menos, contivesse o me-

�o municip��, o s�: Júlio devido à densa, P?:ira ql�;e I aspeto) da cidade. e o co�- proletariado. Na, v�rd�de, o
nor agravamento tributário.

Schramm cuidou de calçar a levantam os veicuios, Ouvi- forto ce seus habitantes exi- aumento dos salários e nada

parte de «,ci�a», 'ou seja� mos .do p�óprio prefeito a ge essa medida. E nós cre- menos que um circulo vici- se, enfim, souberas morali

desde o �afe, Zlmm.erman a.té sus intenção de mandar A�'- mos que o sr. Júlio Sch-Ioso,· pois determina acrésci-
zar a administração. impon-

d I M 1 daouêl
do respeito aos dinheiros pú-

a e�ca ana (ia greja 1 'J.atnz, tacar o ca �amento
.

aqu:!e 'I
ramm a execute prontamen- mo proporcional,

. �e�o me- blieos, _ a vida melhoraria
mais ou menos l\.;O metros, trecho possivelmente em 111- .te. . nos, do custo aquisitivo das

___=_=_=_= =_\�=_= �==���,��o�a�fr����
.

to do custo da produção, Mas, quel! Q «pai dos

M1'laC1re -de N, 0, Ademais; já está constituiu- pobres> precisa continuar fa-

S_ 0 do pretexto para os insa- zendo demagogía.queeeta é,

de Lourdes ciáveis : «tubarões> fazerem irremissivelment@,da.natu-

Em nosso último número, 1 -Em nossa nota do núme-
L-

novas e criminssas investi- reza dele. Daí, o salêrio mi-

publicámos a lista completa ro passado, quando falámos Esteve ontem. em nossa re- das contra a minguada bol- =«. entregue com
/
pouco

dos candidatos da UDN ea- dos partidos já aliados à UDIY, dação o sr, Andrino Rodri- 880 dos desamparados con- I en.tuslasm�, � certo� .porque
tarinense às eleições de 3 de escapou-nos Liberal, em lu- gues de Oliveira, residente no sumidores. í nem � propne Getúlio pode

outubro. gar de Liberlador. (jutrs município -: Paranavaí: �or-I Reconhecendo, talvez, :ssa' acredItar.nele. Serve apenas

Lendo em «A Gazeta», de aliança da UDN será com o te do Parana, o qual, vLswel- verdade, pretende o governo pa�a, �alS uma ve.z, atestar

Florianópolis, uma rectifica- Partido Social Progressista. mente comovido, pediu-nos a congelar os preços das mer- a inépeia .-do ex-ditador - e

ção da mesma, assinada pe- Cremos que a dificuldade publicação do atestado obaiz«, cadorias essenciais, até de- atual. presideate da � Repú
lo Directório Regional, fomos está na escolha do candida- que relata um milagre de zembro de 1954. Eis outra blica, que, se não voltar de!
revê-la atentamente, encon- dato à única vaga disponí- Nossa �enhora de Lourdes,

I
perfeita inutilidade, dês que pre�sa e e� definitivo para

trando as seguintes diver- vel de deputado federal, poi- da aniiça gruta de Gaspar, Não se faz preceder da pro- a VIGa OC16sa da fazenda do

gências: pois não há dúvidas quan o em fm10r do menino Elias ie I vidência. preliminar de ativar Itú, consumará a sua inglória
1) Os nomes dos drs. João aos merecimentos dos egré- D_l!veira, o qual tivemos, o�a;J a produção e proporcionar obra ela ruins dêste gi

Pedro Arruda, engenheiro zios ademaristas dr. Arão siao de ver, com seus pes Ln-! facilidade ao seu escoamento. gaste sofredor que se chama

civil, residente em Lajes, e Rebelo, cel. Lopes Vieira e teiromenie sãos.
.

Se, a'O- invés .
de aumentar Brasil.

Francisco Gottardi, advoga- dr. Olinto' Campos. Ao sr. Oli'veira, a su,a dig-
do e ex-secretário da Segu� -.-" na espôsa d. Maria e à dito-

rança,aparecem ,gora na cha- Foi reorgaiÚzado em San- sa criança os nossos sinceros SECÇÃO LIVl!J!L_=
pa da Assembléia Estadual. ta Catarina o Partido Repu- parabens pela graça alcanca·

2) Erlcontra-se o nome do blicano, cujo presidente na- da, prêmio, certamente, da Q d t d'
.

dr. \Valdemar Hupp, candi- cionaI é o eminente esta- sua fé e do seu amor à gran-
I -uan. O O OS querem . . a·

dato à reeleição para a Câ- dista' Dr, Artur Bernardes. de Mãe de Deus.' Noticiou a «Gazeta do Po- dos pretendentes. Assi,?, o
mara Federal, também entre A pr�idência estadual «Atestamos,a bem-da ver- vO», de Curitiba, ,,reprodu- sr. Rupp Júnior, vendo seu

os que desejam ser eleitos coube ao erudito polígrafo dade, que con,hecemos o Sr, zindo telegrama da «Asa- nOIrl@ indicado pa.ra uma

para deputados estaduais. Dr. Oswaldo R. Cabral, pre- ANDRINO RODRIGUES press»,· que a Convenção da inexpressiva suplência à se-

3) Omite-se o nome do dr. sidente da Assembléia Le- DE OLIVEIRA e sua mu- UDN de S. Catarina, reali- patoria, renUllciou-a imedi

Paulo Henrique BIasi, que gislativa, e a vice-presidên- lher MARIA OLIVEIRA DE zada há pouco em Florianó- atamente, protestando ccn

figurava antes como candi- eia ao provecto jornalista BRUM, comerciário, resi- polis, não correu em mar de .tra o que reputou uma in-

. dato por Campos Novos. Tito Carvalho. dentes no lugar «Porto São rosas (textual), isto é, houve justiça aos seU5 méritQs de

. .

José»munibípio de Paravávaí, díficuldades por causa da velho lutador. oposicionista .

. Parece que o PTB cata� Estado do Paraná, pais do impossibilidade de contentar Ao invés, permanece na S\l-:

rillense apresentará chapa!.. menor ELIAS DE OLIVEI- a todos os pretendentes à plência, além do sr. Genésio·

completa, sem aliança algu- LOCaIS BreVes RA, de nove (9) anos de inclusão na· chapa. Lins, o sr. João Bayer Filho,
rua. 03 candidatos ao Sena- idade, o qual era aleijado de O pior, segundo o aludi· com prestígio 'eleitoral res-

elo se:rJ.o provàvelmente o PAGA-SE, na Prefeitura, ambos os pés, os quais err.m do matutino, é que a esco- trito ..

Cel. José Eugênio MU�ler, dLLrante o corrente mês, o virados para o lado de cima, lha foi determinada princi- Interessante e até certo

ex-deputado federal puI' 880- Imposto de Licença - Reno- o que lhe imp()s�ibilitava palmente pelo aspecto finan- [lOI to pitoresco o seguinte
ta (;;atariI1� e atual pref�ito

I
vaçã� �us esl.abeleciT!7,�nlos co- usa.r calçados. t. Atestamos ceiro ou por imposição dos incidente: Tend0 o sr. Plá

de NovaFnburgo (E. do RlO); �leT'�l(;:lS e LndustnaLs

(ano1ma}s
que o .refen.,do :nenor cabos eleitorais das respeti- cido Olímpio renunciado à

e o Dr, Saulo Hamos, depu-, mleLro_ ápoi: haver E'ldole-vado a q.ru- vas zonas, ficando- em plano sua indicação, começou o sr,'
tado federal. I (Conclui na 4a. página) (Conclui na !ta. págma) I'!ecundário o valor pessoal (Conélrâ na !ta. ,página) .

.

'.

A tra vé s da

/'
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Ofertas de Maio
•

� As CASAS PERNAMBUCANAS
�.'

ESTAO�NUNCIAj\'DO PARA O MES DE MAIO, NOVAS BAIXAS DAl SEU GRANDE E VA1UADO SORTIMENTO
';: , �',

_ .�, .: "'*'1,BONIFICAÇÃO DE 15% NOS AnTIGOS COM PltEÇO SUPERIOR A C�$ 11,90
P{ETALHOS

-

:�·\�·i �

,_ :"(.,'.':',;�,',�
.

"�,�:::...._:t�};' h;p;':" ,
"

- BONIFICAÇÃO DE )0,30 E 40%.
__ -_ _

�'::: �,'{l\�_-�,-PREVINA-SE CONTRA o FRIO, COMPRANDO AGORA NAS
. "",,;.::__,_.,� .-->/

. C A S A S P J1� R N'- A M B U C A NASPREÇOS ALUCINANTES

-, - \.

MAIOR DURA.BILIDADE -- »nsços MA.IS BAIXOS -.- cOnES INDESTlr.UTIVEIS
.

são �s qualidades:dos tecidos marca «OLHO> dfts :-'t��L_,��,�",..."",,,, �.:..... ,,_2]Casas P-ernambucanasFilial em BLUMENAU - Rua 15 e Novembro 563
"

Filial:em JARAGUÂ - Rua Get1l1i. Vargas 1�4

Banco Indústria e Cornércio
de

.

Santa Catarina S. IA."
- Matriz: IrAJA!

Fundado em 23 de Fevereir« fie .1935�

Ender�ço Telegráfico: "INCO" i iCAPITAL AUrORIZADO Cr$ 5i.OO(}.OOG,OOFUNDOS DE RESERVA C R S 46.000.080,00
DEPOSITOS EM 31/3/1.�54 GR $ 897.111.093,68•

AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DOESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO'DE JANEIRO E CURITIBA
Taxas de Depósitos"':" Depósitos à vista . . . . . . . . . . . . . . . .. 2%Depósitos Limitados

Limite de Cr$ 500.000,00 . � . . . . . . . . 4%Limite de Cr$ 200.000,00 ..•...... . 4,1/2 %Depôeitoe Populares
Limite' de Cr$ 100.000,00 ... ; '•. '. . . 570(Retiradas livrei).

Depósitos a praZ6 fixo
Prazo mínimo de 'meses.. . . .. ,5,1/2 ,,_Prazo mínimo de 12 meses 6 r"Depósitos de avis8 'PrévioAviso de- 60 dias ...

'

...........•..Aviso de 90 dias .. .- ...........•.•Aviso de 120 dias •..............•

t

4%
4,1/2%
5%

Ir dust-ia Textil Gasl)ar S, Ã.
TECIDOS 1!'/!.;'Ll�UUOS DE ALGODÃO---

. --x--
TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS

UNDAS PADRONAGENS

PISOS PARA BANHEIROS, ROUPõES
(Côres firmes)

Rua São José S/R.O Caixa Postal, 1�
End. Telg. "TEXTIL" ...----

G A SPA R STA. eATAIUNA

Oficina de Pinturas
Censtaniino g Morais'

ProjétOIl, Decorações, Desenhos,.
_ CAPITALIZAçÃO SEMESTRAL__ • --_f'lU!!if'lU!!i.::�� Piut.ras .e prédios em geral-Letreiros em qualquer estilo

Abrá uma conta '1'!'0 "INCa" , pague com chequ-e
Laqueamenxo de mimeis etc

,

,'lillllllllllUlllllllunlllllflllUIIIIIJllllilllllllllllllllllllllllllllllllll1.11 iilfllmTmlllt ...'''' t. .<� ,
.,

,

•"""!IIl!II�������!I!!!!!!lI!!!!I!!I!I!!!!!"_� �_I!!!!!!!!!!!�1!I
-

- ·S�'r"jço· rápido ·e _qm·nnNd{'}.
:..�

ª ' ;
ê PREÇOS RAZOÁVEISª MARIO VANZOIT�t\ �RuaTijucM,64,-C.postalª Rua Cel. J Aristiliom» Ramos - GA;S?AR cE 2 .o 5

C
.

s
= ITAJAI' Sla. aiarina__;' LOUÇAS __ FE\R-RA�E-NS .

E CEREAIS � Informações nesta. ela e-

- COIl CARLOS' B. FONTES .E' Secção de Ataca de e Varejo E
_

=
-x- ==

=:: ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOlt s
-

-� DA APRECIADA AGUARDENTE S=

=:: "5 CANAS "

::, ':"nllft'fllnllmlllllllll (II 1111UII_lIIIIII�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ Ii Ii II I! IIIIIIIIIIIIII�

• CASA PAULO
WEHMUTH Ltda
Rua Dr. Nereu Ramos s'n,
Caixa Postal, 2 Telefone, '14
Gaspar - Sta. Catarina

Fazendas - Louças - FerNt.- .

gens - Armnrinhos - Se.
{;O$ e Molhados - EX1)O,/'
fiação de Cereois e Aauor
dente - Serraria o alinha
mentos - Iteoenâedores
da Standard Oü ConLpany

.•UIUllUllllJUllIIIIlUUIIIUlIiIHUtll

TEH,Hlt')MAIS UM
RÁDIO C-E EM CISa!

(
.

Café Bedl1Schi
Uma tradição na Indústria
de café. Sempre bom e pur»
Aguardente de Cana :

VOVô e APERITIVO
,/ Satisfaz o mais exigente

entendedor'
Fabricante :

AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São Paulo - Gaspar -

Santa Catarina

Um ródio;ó rôo pode otan·
.er os pr 1ferêncio� df.' tôdo
e fomilio. Resolvo o p:,'.Qlemo levcndo poro cosa
m$is um ródio G-E. ts'ie
msdãlo pro,lorchno r�C9p,
çell mU'ldiol, ::om incornp\l>rÉlvel s.rGr,c"Ja.

..

VENHA VER

OS RÁDIOS

M.pfLO "... -2U - 1)1,10' fa;)(r:tJ
ele 'OflÓ'-'S; (lc/camce excf.'pcio
no}; 5 vélvul{)s G·E; 5 'côr9S
clile,.�ntes; ele!Jorrr�. móvel.

DE 19521
(L- ____'

AGOR8 _EM �\_
.

orosdoclmc S.O.I�M P O-R T A·<;ro7.CsO M @ R C I e.lOlf1;Y c u Ã I 1 I 8 A. ftl.",�IJ,tM---_-::�-_.

TECELAG.EM
"T A N G A R A' ".

de ')

Irmãoe Somio«, & c.«.
Fábrica' de Tecidos e Sacos

de Algodão
End. Teleçr.: "Tesiqará '

Rua Nereu Ramos
Gaspar � Sta, Catarina

PARA O SEú SEGU/tODE VIDA, PREFIlrA A

"'À Equita�ta"

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Caixa postal, 30 End. Tel. «Lacticol»
RUA DR. NEllEU RAMOS

_GASPAR Sta. Catarina
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Arrazado O Paisandú no Registro Civil
Faço saber que, pretendemclássico hrusquense casar-se: Balancete da Receita e Df�spesa Orçamen-

. Luiz Sanção e Luiza de tária referente ao mez ('1e março de 1954Defrontaram-se domingo tes atleticanos. Os, tentos Souza, solteiros e naiurais I

último/no magnífico e;.;t?�Í1 foram marcados por: Otávio dêsie Estado. Ele, lavrador, Código Receita Orçamentária Receita
Augusto Bauer, os tradi. 10- (3) Teixeirinha Isnel e Pe- .

J t B dI' . An+krior Do mês
•.

.

d f b 1 b
= r » , resiseti e em arra- ,e ALLZ

INA Ji)IAnais rivalS o ute o rus- truscki Apitou o sensacio- Al d Liai f 'lh RECEITA ORD m

d idi I t't I
'

".
' .

I
ves, mun. e I ajai, � o

TRTBUTA'RIA tn $ C 41>
quense, _eCl me o o 1 U o nal cotejo o sr. Salvador de João Manoel de Moura e

" IV.!. r<lP.._.de carrpeao .da zona B no

1 Lemes dos SaIlt05 que co- J L' S -, Ela d a) Impostos.

E t- . d T'O' ]31· -.
o

" 1Jt. .uiza ançao: Cj a, 0- ,

I P di 1 41 :14400 216800 ·,13312 OTorneiO
.

x ra a L10a u- 'meteu algumas falhas ,

ii 'd t B . Q 12 1 mposto re la 'fl-, ., '1!. ,O
menauense de Futebol. Fa-I C A t ilt ·d· rr:es ljC�l'h redsL eBn,e ,emd S�rr�- Q '17 3 Imp. sõbre Ind: Prof. 3�O,OO 120.251,00 121.051,001 t do os d

om esse resu a o e a cao, � a e runo e ou:a -

-

d li "·88 9100 8·'1- (-. -
-

zendo vaer o o oseu po e-I 't" d PI' õb d Cl d S ("Cd'l 1 Q 183 Imposto e icença �" ..d5,OO 97.006,00
C A Carl R I VI orla 8 a meiras so re o e '. ara ,e oiua. ts r a -

A' d':lrio, o .

:.
anos enaux

V, C n. 1642) ° 27 3 Imp. sobre J,ogos e IV. I 60,00 -,- 1 0,00
não teve dificuldade cm a-I el� ruz, po.r 3 ii 0, SIJ_-' •

. __ b) Taxai
,

'

bater a representação pai- grande-se, assim, campeão
Mano l F

.

S' 1 21 4, Taxas de expediente 212,00 '156 Ü@368,00.

1 1 d da ZOl1� A teremos no pró- se ranClSC€J oetra e" . 1.
'

saIlduana pe a eleva a. con-
.

_

.

.' .. Dornalina dos Santos soltei- 1 22 4 Taxas ctas .. jud, e em pI. 204,00 193,08 .402,00
tagelU de (5 a O, raau grado ximo domingo o primeiro en- , . t', J i 1 23 .4 Taxas de fiscalização serv

. . ..

t d Ih
-

d tAras, opererios na urais ses e
.

à fragIhdade da linha inter- con ro 11 «me or e res»
E t ri 'd t t' div 3 870 00

mediária da equipe alvi-ver� I
entre' os vencedores �a .zon ... J sda@-r;;elrefs.zLhendesFnes(l,.cL- 1 Ta�as de limpesa pói> 3' 624' 00. .

B d Bl .
«a e. ts e, l o e rancisce 1 24

.'
'
.. ,

de que fOI. Impotente para rusque e a zona umenau- �J t"
. S· '.

d M Patrimonial,
.

f"t
-

d G T' bé
'1"1n amo oetrü e. (iLrga- - . .

deter a In 11 raçao OI avan-] aspar- 1m o. rida Dua t S· El f'- 2 01 � Renda, de capitais 2.200,DOr e oeira. a, Z •

di
_---------------- __�= lha de Artur Aniõnie dos San- Re.celtas IVe�S?s. '

tos e.. Maria dos Senios 4 ] 2 (i) Receita do cemitério 448,00
Noticiário esporti vo local So za.· (EditaL nr, 1643)

-

- RECEITA\ EXTRA?RD:
h b I 'ddl-Se alauêm souber de ai 6 12 O Cobran. da dív. atãva 5.611,20 1.190,40 6.801,60C sgaram a orn termo as u a e está s�.dí) oeu tada ] + >».

.

-

6 21 O Multas .

1 074 50 _ 77� 10 1 852 60�

t di I I
-

DE: I Jum impedimenio oponha-o· ., �,_.,conversaçoe� en re OB ire- pe o ep�r.t�me�to. sportl-! f '

. '.
'

16 23 O Eventuais 515,00 441,00 956;00tores do Tupí e o treinador vo do gremio citadino, ns.
.
orma tkt feL.' -

n

Lino para a renovação do Gaspar, em 13-5-1954 153.653,70 134.241,50 :.:;87.8,95/�O
contrato dêste com o clube -Afim de 'levar Il efeito o

Edmundo dos, Santos I Depósitos de diversas origens 1.912,40 1.842,80 3.755_,20
«Índio». Assim é, que o es- seu propósits de armar uma

Oficial do He,isírtJ Civil; -

- 155.566,10 136.084,30 291.650,-íel
forçado preparador voltou a, poderosa êquipe para o cer- t5aldo provindo de 1953

_ 134:783,50
dirigir os treinos das equi- tame que se avizinha, o C. r" �._

_

426.433,90B A R "U N I Â O" _pes slvi-verdes, com vistas A. Tupí vem de lançar uma r

para o campeonato oficial subscrição
.

extra. entre os
O melh01' da cidaJe' I' Despesa Orçamentária . Despesa

da L. B. F., que deverá Bel' seus associados e simpatizan- Anterior Do mês _ Total
iniciado no próximo mês de tes, buscando, assim, fundos Conselh R

.

1 Cr$ Cr$ , Cr$
h

.

. 0_ eglo�a. _ Verba °
.,

jun o. - neces rIOS a contratação_ de '

-Movimentam-se os men-I novos valores: A campanha de Eng. ,e Arqulte- AÕ1mífiistração Geral
tores do Tupí para a . con- do alvi-verde está enc_on:- tUfa.d..a Ba ReO'ião Verba 1

_,

tratação de llúYOS valores trando franca"'-::�olaib"Ôrlr.çã'D :,": :� -.." �-
_-

w '",.- -
�
r, � �- �

I Exnçno
e Fiscaliz. l<lna'n: 4.400,O� 2.200,06 - 6.600,00

para a equipe «índia». Os dos desportistas locais
-

que E D I TA' L Verba 2
jogadores mais visados pelo anceiam por destaca.da atu- Pelo presente t.�. tn.'o PUhli-'r

Sego Pública e A. Social 2.149,00
duhe looal são: Itinho, Schi- ação do seu clube no cam':' co que o Snr. :At:'GUSTO Verba 3
pman e Antoninho, além de pecnato da L. B. F. do C0f- DEBORTOLI r�'quereu a, Educação Pública 28.866,00
llnlOutroatacante,cuja iden-.rente ano. este Conselho a-Erenovaçaol Verba 4

de seu registro?omo CON�-I' �làúd€ Pública
.

'�. ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T. TRUTOR a tltu19-precárlO" Verba 5

SCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS para o :Municipio': de GAS- Fqmento
_

MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇÕES PAR-Sta.Cat<lrina--deacôr- .

Verba 6
do com o parágtafo único BeyviçoB Industriais

�1!'.����w��-·'ml�!II���'�"�����"�4�_�_L!!III;!I!!"!!!,'!j�_� do artigo 5° do deçreto' N" . Verb� 8
,

�If 123.569,
de 11 de dezembro SerVIços de UtIl. Pub. 70.215,40

,� de 1953 Verba 9
t"'",jE· .

:;: Ficam POi5 convidados Encargos Diversos 21.968,60 3.? ,ô3,90 25,321,90,iJ - f·'··' .

16(;)6--0--:fii : os pro lSSlOnalS mteressados _ .L. 48,4 5,.1.747,90 214.396,30
,L�

.

já registrados neste Conselho Deposito, de diversas 'orig. 3,212,20 1.972,80 4,185,00
;" a se pronunciarem a respeito, 165.860,60

-

-�S--,120,70 219.581,30
para o que lhes é concedido Saldo que passa' para Abril 206.852,60ó prazo de 30 dias,a contar
'da publicaçao -do presente �2ô.4Q3,90
d' 1

. Discriminação do Saldo'.
; e lta.

'" Em B,anco /...-
P t AI lá ti 1.. 'I Cr$ 73.348,00or o . e,re, \f

•

e al."lrl Em Bonus
,;:

- ,tie 1954- Em cófr� CCr$ 45.000,00
Eng. Felicü� Lemieszek r$ 88.504,60
Presidente interino

.
Cr$ 206.852,60

Gaspar; 12 de, 'bril de 1954 '

Sabin<J B. dos 6ánios-Contaclor José Albel'ici-Tesoureiro
,.

J(JLIO SCI-lRA1VlM-Prefeito.191111111 III111 ,f�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUI; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! III tlllU1141! d,1 ti tiUI:'
, k!!/ A,:J.!

Este, é o seu - jornal

Prefeitura Municipal
I.".

'de Gaspar

Total

460,00 9.330,00
-,- 3'.624,00

-,-

3�4,OO 832,00

22.955,50
--,.

9:935,20 32.890,70

50,00

225,00 2.374,00
- 13.416,00 42.282,00

6.468,50 16.922;40

- -,- 50,00

-,,- 1.600,00

16.1á9,�·0 86.355,30

10.453,90

1.600,OU

LACTICOL
Marca -de Garantia.

Composto' de caseloa
para pinturas em geral. .

COLA A FRIO PARA MADEIRA
PRODUTOS DE QúALIDADE COMPROVADA

Fabricante:

ALBERTO I�RITSCHE 'r _

�

I TOSSES I IROflQUI�S 1

VIIHO [REDSIl1IDO
(SI LVIII! À)

GR:ANI)E T�NICO
7

I� _.

,.--

Rua Prefeito Leopoldo Schramm �Ino., .:_ Tel. nr. 11 'Caixa Pôstal 32
GASPAR ,.;_ / --�; STA. CATARINA

'

l'r�!��' ��;� �: :::�Â t·1::�-.!.�.. v��._��
Tijo�os comuns, tijolos perfurados rrE todos os tipos e

.

.

. tijolos curvos pa:ra poços
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, eOM

_,1 RAPIDEZ

,
.

-,. INDU'BTRIA GERAMICA de SYlvjo João Zim1l1ermann

.
,.r.',.' �

• "H_ í4 • ....

TELtIAb FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA,.
COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA :

CUMIEmA ,1'

_iilitlJP&&Wi ;C4i.M' •.•

���
•• - ••• '< fi.::'- v , .. �.-

J V__i
-

ri _ê I i Z,_..i5Attit �",'f,l,}i- ''' •• ·'Ê
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aPAltA SUAS", CARGAS . - ��,

1" r o Í '1' r a'mE ENCOM.íi;NDAS .1:-1 _)

Transportadora Wolfram L tda.
MA'T1{l�: Blumeaau+-Alameda Duque de Caxias 166 Fone ]379 - FILIAIS: Curitiba- Rua João Negrão, 1683;' FoneEl'I). Sã0 Paulo: Rua Carlos de Campos, 272; Fon� 966'55- No Rio de Janeiro: Avenida Preso Vargas, 3,140; Fone 431399.

AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-20 andar r

SERVIMOS BEM PARA SERVIR 8E-MPRE

WALDEMAR BEDUSCHI Partido D. Cristão I Quando Todos ...Por aio datado de 7 de Edital de Con vo ca çâo Municipal Continuação da la. pag_ _ _ _

_ maio jluente, do govêrno do Wanderley Júnior um dis:ANIVERSÁRIOS: FALECIMENTOS E'itado, joi o nosso amigo e Na forma do artigo, 33 e cur so em louvor ao Sf'U co.Francisco de Souza conterrâneo Waldemar Bedus- seu parágrafo 10 e para os fins lega de bancada na CâmaraPamplona chi, jiscal da Fazenda, remo- do art. 32, letra b, dos Es- mas êste interrompeu-o di:Não resistindo aos pade- vida' <exoijisio» da cidade de tatu tos do Partido Demoera- zendo: <Agradecido à inten.cimentos que se tinham a- Xapecó para esta cidade de ta Cristão, C01.VOCO os SJm- ção de V, �xcia" mas disgravado sobremodo, veio a Gaspar. patizantes do Partido, neste penso o necrológio». ,falecer sábado p. passado, Ao 'Marânho, que passfirá município, para a Conven- Menos pitoresco e maisàs 11_ horas da noite, o nos-: a residir entre nós, os cum- ção Municipal, a ser reali- scnsae.onal esta outra pas·80 estimado amigo e conter-I primenlos e valos de boas zada no próximo dia 23 de sagem: A UDN ofertou aorâneo sr. Francisco de Sou- vindasde vOZ DE GASPAR. maio, às 10 horas da ma-Isr. Osvaldo Cabral, presido,za Pamplona. '

nhã, no salão do' cine Mogk, te do PR, em estrutmaç90A notícia do passamento nesta cidade, quando será (e presidente da Assembléiarepercutiu dolorosamente 1 oe
•

eleito o Diretório Municipal. Cutarinense), um lugar na_. aIS ... Conto da 1 a. pág,nesta cidade, onde o extinto EM dia desta semana, o Gaspar, 14de maio de 19;54 .. chapa de deputados fedprais,gozava das melhores rela- 1 Helio B. Fontes I «oferta que foi prontameni,menor José Bruno, com 15
'ções de amizade dado o seu Delegado Municipal do Par- rejeitada, embora a insis.anos, jilho de Alfredo Bruno,

I
trato ?on?oso e afável. O residente no Gaspar Mirim, tido Democrata Cristão tência dos aliciadores.»�r. Chiquinho (como eiage- tomou de uma espinqorda ear li �l �w_�4ralmente conhecidoj-Iôra um ..............- Hei- ?:ta.W��, '

""'-�7�regada
'

e desobedecendo a sua.. Aeradeci t
dos primeiros moradores de T

�

gl'a eClmen ()'méie, dei: ao gatilho. Resulta-

'�l.
.

\,i 'Gaspar e aqui sempre viveu, do'. A carga_",de chumbo reben- V' filh t
.

-• iuva, j _ os, ne os) genros e noras, IrmaOS fcercado da estima e apreço lo,u a coronha e, vindo contra,' h d d 1 b dde todos os seus concidadãos. cun a 08 o sempre em ra o

Contava 77 anos de idade,
o rosto do imprudente rapaz, Francisco de Souza Pamplonadeixando viúva a sra. d.Cla- varou-lhe um õiho, cegando-o .

d h t d dô lh dra Gaertner Pamplona e nu-
para sempre, O dr. Abelardo am a sor a prorun a or que 1 es causou a per a

Vianna prestou o socorro pos-
dêsse ente querido, vem publicamente expressar a suamerosa descendência, inclu- sivel. ' gratidão a tôdas � pessoas que os auxiliaram e conforsive dezenas de, netos e dois DESAPARECE um d taram no duro transe, tanto por ocasião da doençabisnetos. os

como, po�teriormente, comparecendo à residência en-maiores »craios» da nossa ci-O seu enterramento, efe- 1 F
' [lutada, acompanhando o féretro até o cemitério, our. ade: ituilmenie, por jeliztuado domingo no cemitério ..

iali d d b l d ainda, enviado flores, cartões, telegramas e fonograma-d
.

d irucia ire: - o r, A e ar o Vi-
_

esta cida e, teve extraordi-
anna, seu proprietôrio, o pre- de pêsames.

.
. ,

nário acompanhamento. dio dantes pertenc.'ente. à sra. I
", ,. Agradeçem,.ou,tro�Slm, aos q_ue, aSsIstlram( a ,

S�nt3Á família .enlutada VOZ d. Rosa Beduschi. está sendo' cvI:ssa que, eI? mtençao. da bOlllsslIn� alma d,� extmtoDE GASPAR apresenta sin- recuado pav.a .0. aLinha.mel,üo If?l rez.ada
hoje, sexta-feira, na Igreja Matriz destaceras condolências. d dda rua Aristiliano. Simulia- c� _

ae.,
.

naamenie, sojrerá outros repa-
A todos, pOIS, a s?-i1 perene gratidão.-Faleceu quinia-jeira em

ros inclusive sendo elevado G;sPt�r, 14 de maio de 1954.sua residência, nesta cidade, 'd" .

i E
Iiiii& 'll&2&JJii&JULlL!'M" lIt1b&& 2!�hIli:1&lUil!Ild

o honrada cidadão sr. José para ois pavtmen os. spe-
remos que o dr. Abelardo, queEbrechi, jardineiro aposenta- está jazendo obra de valorde da Prejeitura Municipal'
para a melhoria do centro dalendo o seu sepultamento si-
»urbs>, saiba completá-la de-do ejetuado no dia seguinte vidamente deixando o prédiona cemitério públlco local. bonito e conjorfavel.Nossos pêsames à jamília

enlutada.

·PELA SO.CIEDADE

Fizeram anos:
Dia 2 -_ O nosso JO'IJ.em e

prezado conterrâneo José Fran
cisco Schmitt, residente em
São Paulo.
Dia 8 - O sr. Andolino

OechsLer, conceiuuule comer
ciante residente em Belch ior
Alto, dêste municipio.
Dia 1 () - A exma. sra. d.

Laura Schoenidder, digna es

pôsa de distinto comerciante
sr. RoLland Schoenjclder, pro
prieiêrio do «Café União»,
desta cidade: )

Ontem' - O sr, Bonifácio
Zendron, henrade lavrador e

industrial, residente à Mar

qem JJJsquerde-.

Fazem an,os:
Di. 17 - (jJ sr. João de

SfJUUl Pempltm«, nsss« pre
zed« conierrênee e proprieiô
rio tio Caf� P«ml'lonQ.
Dia 19-A grseiosa e tn

ieliqenie rt!éninti Maria da
, Graça, filhinha tJiLeta do sr.

Pedro Vieir& e J.e sua dig
níssima espõsa d. Sara. Ca-
iiI Vieira. '

.

NASCIMENTOS
Ve,if> alegrar o lar tio 'sr.

Dario Beduschi e de sua es

põsa: d. Lore, residentes em
'Pres. Getúlio, uma graciosa
menina, no dia 25 de abrilp.
passado.
-'Também o lar d@ nosso

particular amigo sr. Norberto
Koericn e de sua dum«. con
sorte está engalanado desde f)
dia 28 de abril, graças' 6,0
advento de um belo flf.1.rotinho.
IlllllllUilIllmmllllllllliUlUllUlIIlIIllIIlllIIlIlIlIlIIlIIlIUlIIlIIllIlIIlIllllIlllllllllIllI1I M ILAGRE DE ...

Quinta-feira, às 8 horas Continuação da 1 a

pago
ALAMEDA DASAúDADE ta de Nossa Senhora de Lour- I113 ' des, em Gaspar, comarca de I
Grande produção brasileira cl Blumenau' deste Estado, on

Amanhã - às 3 e 8 hs. Sonia Goelho e Rubens Queiroz de banhou oS pés uma úni
Pedr(j Armendariz no pa- Cine São Pedro ca vez, saIU completamente

pel de general José Juán H(f)je, ás 8 hs. curado e hoje, graças áque-
,ijeMs c Pàuleie G@dard, di- Dennis Morgan, Patricia 1e milagre, acha-se com os

l'ifJ�dos pelo' genial Em, ili� NeaL eSteve Cockl'an em pés perfeita:mente sãos e

Fe�andes. t l11 )) ,. _ ESCRA vA DA COBIÇA usando calçados. O que ates-

ty� ODIO NASCE f!)
� .•. Ur;:, h)/lmem que defendia o

tamos a bem da ver9.ade e

.li. AMOR - qtiej?�rd �eu; uma mulher que
dos que sofrem.

1irala-se de uma grande tudo ambiclônáva; um vil in. Gaspar,13 de maio de 1954
pro.Wução sôbre a ret'aLuçf!.p triganle! IIi. tr' riêsse no- A�ionio J?sé ,Batisia-f!.ozat,,' r.'��lll�!) IlhoJ <Qh r,(),J),-'íJl'j'Hl (,:!'lqf1fty"rHtn't, BaiLsla--JoseGtlberto Baitsta»me�cu'nu vo arama aa[ arner.

m �'O�'(Jq l,'f ; I i\�)'rnJ') "0 o r

(�eço�,�8�f .��?fuo j,\O I.L' :)():�f��}f��l'!�8:Tti1Jt. �====��:::::::��==��11 f' � ti h � �fw Tlf\IT' �

8 I
-

�

,lrea-: e�ra, as,' eras:
_

-

f;enS[:ra: ate _1
-

arw_s._: � ,�,_,Es�e_, e o ,seu jornalC. J2411f��F;...1="aJ;ln��:.�lW,,:=>.� �iura. Cr$ 5�,�O

Diversões
Cine Mogk

2423

Não perca, sua elegância
por causa do inverno:

agasalhe-se elegantemente com o:'" maravühosos artigos da I
/ CASA J3-UERGER

Últimas novidades em casacos, tailers e blusas

recem-chegados do Rio e São Paulo além- ,

\.

de lãs em metro, xadrez e lisas.

Casa Buer,.ger·Rua 15 de Novembro 505 bem·' nô' coracão da, " �

cidade
.

- BLUlVI ENAU -,
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