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PIOR CHEIA DOS ULTIMOS Al',10S

�

Sofre o Vale do ltajaí, novamente, o daninho

efeito de chuvas torrenciais
o rio I'tajaí cresceu' ruais de 11 metros -

em Blumenau - Reina desde ontem, graças a Deus,

Comunicações íncerromptdas
- Inundadas

P d íd d G
.

�?!

vastas. áreas esta ci ac e - rave a sItuação

bom tempo.

Parece que, estamos fad?- Quintá-feira à tarde fiúll-

doS a pofrer, como acontecia ram cortadas as comunica-

nos atrás, enchentes pe- ções entre Gaspar e Itajaí

:iód'iC's. No Iim de outubro e Gaspar e Brusque; à .noite

de 1953, há quasi um ano, do mesmo dia, também fi

portanto7 as c�lUva�<;; ,e1fwa� estrada p�.ra Blu.men�u Picou

raro o fIO Itajaí cerca de [3 mterromr-ida.devidoa invasão

JJle�ro& sôbre o seu nível das á,{�ll�'8 nos níveis mais

normal; depoir, em março] baixos, de forma. que a nos

-dêste ano, novas chuvas co- ,''18. ('tc;ade até hoje pela ma

piosas c�u,s�ram d�n�s enor- nhã estava inteiratçcnte iso

nse: no 1Il1ClO de abril, outra lada do resto do Estado.

v.ez foi a regíão
assolada por Apenas funcionavam,

. aliás

enchente, .quando o DOSSO vreoàrinmente, os servires

município sofreu prejuizos �elegráfico e telefônico. Es

imenHos, principalmente b oera-se, porém, que até logo

lavoun e as estradas.Alo'a -nats, face à descida. das

·ainda nem de todo recupe- ;i;!,UR.8, as comunicações se

mdos, volta ao aflição geral. restabeleçam.

.o mau tempo, reinante Como sempre acontece em

desde o inicio dêste mês, tais C�S()S, certas edificações

.agravou-se a partir de qusr-. 1 marzem do rio. à rua CeI

ta-feira de manhã, tendo Aristiliano, correm perigo
ehovido todo êsse dia e quin- ;JOr causa da erosão. En

ta-feira até as primeiras ho- quanto não fôr constl'l1ido

ras da tarde, confinuada- aID muro de arrin:o nesse�

mente e,iJor vezes, a cânta- terrenos, os moraooreE locaiF

,rOS. Em conseqüência, as e suas �mílilis não poder�o

.águas do rio ltajaí-açu $U- ficar sossegados.
biram assustadoramente,che- De Blumenau) chegam no

gando a atingir em, Gaspar tfcias muito piores. Lá o fe

-cêr..:a de 11 e meio mctrb::-. nÔmeJI.o, �m virtude da má

-de altura, o qua não ocor- ;;;ituaç5ú topográfica d9 ci-

ria há llluitoE anos. P�,rece T 'd
.,

t d
...., 18. e, a.ssunnu (ispe 'O� f'

mesmo que esta enchent.� só \'erdadeint cl1!:;l,mirlade pú

f(,i superada, neste s�cul0, olica, com ruas com oJet.u.

pelas de 1911 (a ma'lür) (:. mente inundadás. Na aln

de .1927.
.

..neda Rio Branco e e::n cer-

O rOl' espetáculo q�e oferece ti) tr�eho da rua is de No- 'As eleições eJTI Sta.,Catar'illa
o, com suas aguas ex" vembro, o trafego paSE10U

traordinàriamente alargadl1t; a fazer-se COD) tmbarcações,
Hlumenau sem l'epresentação esfaJ.ual

� a correrem velozment.e, é ;0al a altura d:1 água, Gran-
'Concluídos os trabnlboR I Estado" não ter conseguidO

�mponente, despertando a de parte dos bairros daV _
apuralórios, verifi�ou-se no i eleger um único represen

euriosi�ade gera:l. �

lh�l,' Garcia e Itoupava Sê.. Es:,ado, em resuri:lO, o 8e-1 tante �. �âmar�� do .Estad_o!

InfelIzmente, lf:ltO nao COll1- (�a está inundado. A Rádic gumte result.ado:. ! Consequencla Oi{ dIspersa0 H.udv Schwertnrr

p.en,sa as aflições e 08 "re- 'Clube saI'u do ar. Indústria
Senado: Nereu- 160.\l38: I dos votos entre drJa da uma J

1:'.

...:. � d Ir 1"" I' d
.

d j'd t 'Vindl) de Estrela, no L's-

JUIzos da enchente. ,Gnv.'�as e c(')me'.r"�l·o es't-a"O parcialmeil-
:-33u10- 145.Z>iJI; .ti o 0- ,)ü, ezena

.

e canc; a os que se .

D
,-", '1' 13r.: �()'

- • 1 't d la.do do Ri') Grande do Sd,

a. eus, a chuvfJ cossou', O te paralisados, Sofre muito, 911; Ari.,>tl,lano- J:J :J: apresen'Jaram ao e�el �raC�o
no d d

,.
L aeõlda fe'JeraZ' AFan ....a blmnt'na.uensp. Ap�'nasa a- acha-se entre nós o sr. Rvdy

" �;� ç ün".ern ·a tarc�e, es- pois, o povo
bltnuenauense. e., "".

.

�.,.. ) :), �T� .

d 1 f �{'llvU'1,"I·'''.tl''.'.,". te'�n,;.c"f) l'e,',o,',,"'ad�

ta b á 1
146°88 UON 1"0 �8 I-u mara Fe' era }('gI'OU azero '-JV' � � ,

-
" v. V

. alx.al1�O, J' não llwendo Saindo corno estamos-:-e
- '.",;

.

�-, -p_ �"; ._,

_

.:la ,:ndJ.s!ria relo'J'oeira e co-

.maIor p�llg.O, a m,enos qlle ao que, p:uece, u Estadom-', C- 30"�,14., pl:),�., tJ._1�...1'). L,.�. seu reprcsrntante, na p'ssoa

lt '

1 I d l I DN 1-!'. O··
I

s- IIpf"il:o ,)' "e1'e cuia t'.'rorridú·'ío da imporlanl.e

vo e a cnover, o que, l!lltre- t.eil'o-desta enchemtt', resta...
({en(ae,�r(1 11.0

.. 1. o
.---:., -:.IJ, \lO ,.... ,,\J1 J. � t. 110-, J �

tant), n[:o parece p'1'0váveL no'" " e'''p.,>ranll'a dn que com PS.D- 115,97��; PTD- 38A/ti; el��ição é tida como certa, fUJi'ica de reló;7ios eslabeLe.i:t-

.

, "CoI' �,� y' c; ,
.

)
,

.'

PRP c '�"f:}
'dJ. na rni-;nciontida cidade.

A Furroupilha, baino po- a grara de Deus fitlUemos PSI.. 19 . .500;. I,.. '� ,tJ ..�v.:; . reio o sr, Schwertner LO-

bre da cidade, que é terre- l'I"vres"du"ravante dêsse terr[- PDC- 9707; PL- 1.320,

b

� d
locar o arande relógió da TiíJS-

no ai�o, i�undou totalmen- vel flagelo que tantos p1'e- �e acor 0. c.o� �ssa C!�o- Convite do padre .'.ia j()7'f::i�t Matriz, inieü:am:n.,..

te obnganuo- a população a JU1ZOS e 'preocupacões traz taçao. ' 311UnCla-:,_:
amda "em .

d f
-

, f
- f 1 VI'O'a'fIO 'e conJ::ccionado pela sua' á-

mudar-se com seus utensí-
cOILlTm<;tçao o lCltll, qu:� a c;.

I'
conSIgo. N PS J

,..
briDa.

lO!:!, o que foi feito a tempo. '

UD
,

� o J.).e ,egeraro. ?

Ou�ras zonas. vizinhas da-. •
deputados federals, eadn; a O re�mo . .frei Ro qtle j:)ede Ao sr. Rudy Sch:werfl ':r,

quelas, fica.ra� parcialm€nte ()baIle da SOCIedade I Assembléia, fez a UD� 15 fransmL��m_os o SeIl r�':
0- qu.e é G(walheiro de fina e a-

oobertas de água. Por ali A 1 d
depotados; o PSD, lo: ('o ,so CfJmme {1.. cGlenda Ct.IIr:an cúçà.o e noss!) ex·-coLeg'a "{e

só se anda de canoa.
ti. vora a PTB. 5; o PSP, 2; o PDC, rIos Verea'lores e ao dzgno irnp.rensrz, jii lenda dirigilo

p eh f 1 E J' em' gslrela () serrwllá.rio O

Nf,o tivemos not�cias do A Dirriol'ia avisa os seus 1; e .0,PR I
1. e e (j o ��Xet.'I1:��'() (J�;;pw·en· P 1 1" ;f

.

t
.

. �1 D rt n'OIller to o se Dt1I'a 'JI�"" 1'"�'l(l '11Cn1'pn [.:, amuo, a.r/i'a, ,ecemDS n 11. a·

ln,enol' do Munl'r,'j'll'o r'l'I(' L nrf'7a1"(jO (lfISO"Wuos üue por al'emos opo u:.. ,I.,� "".
L., , .... ·."'"'L, < ,/C' ,"

, , "1
'

. Ull" h (. ••, v }J .. �
",�, \.o J'

.

.

. f.
•

d' 9" I l 'l

de 'crer-se que a siLuaç'�() lá llwfivo da encheilte, o baile I nome de todos os �1,,8J:,OS. ra.�Js,' le"ça.:
..

e/.ra, .[� ,��), se ::el' (')11 SUJt amcwe liLH ..
fI,

I I L t' 1
. d L es"f'lo re(/'l ,YWSSCl red1i�â(), desciando ·,',/;,e

não seja melhor, antes, pior an.llnciado para.h�je J,ica a- ·ll.rrten ave, sem nu',-l�, P'_I.i'S.�IV.r::"a.P().s
a i! Á;)'�

..

,"- "

em face dos danos às plar.-I dl1do para o próxuno sa6adl), ,o fato de Blumenau - u lar 'h1. I eJ;r�da Camal a: ao iI. ma/s a�Jradávcl pc/'m;tT(:i,�

ta.s�e§,
I dia 30 da correnle. J ruais importante éomuna do grande relo}w da Matrzz, cia 3m Caspar.

relózio da
\,�,

Matriz'o Salve, Rio Grande!
A vitória eleitoral dos can

didatos da Freme Demor-vá

tica=- Ildo Meneghetti pürá
o govêrno do Estado e Pa·

niel Krieger e Armando I:ê ,

mara pua o Senado, no 'i(j

Hoje foram ligados os Grande do Sul, que supera.":'

mostradores da outra torre, ram amplamente os S"'US

estando, portanto, funcionan-
contendores, getulistas, srs.

do o relógio completo. Alberto Pasqualini, Jango

Faltava somente a batida
Goulart .e Rui Ramos -'" é

dos minutos e horas. e isto algu cujo significado trans

cende das fronteiras do Es
acontecerá ainda ho;e, pelas
5 horas da tarde, ou pouco

tado sulino porque engr.in-

• -.:'
- ;J" dece o Brasil inteiro.

1 d l' 1
mais. u031'2.0, com do.stim 1 1

A montazem •. o encac o
TI
"')e indo os pe eoos

.. "a

1

' ,

'

,;,v.,
- .' Y bres cada quarto de hora "['''''''1'' I 'o .'1. �J

-

aparelho
.

fOI procedida
o

em,
em duas, quatro. seis e oito balhistas, mostraram os ra�

alguns dias, e, o sr. S�h wP�- batidas, respectivamente. As
uchos, de maneira inequívo...

tu ...·r atacou em seauida Q •• _
• ca 'n Slta condenacão ao ps

:.
v

1.·'�
• , � ... horas In teiras sento 8ssma-,"

"'"
"'�'

...

Instalação' dos mostradores ladas com batidas graves e
tado de coisas a que chega ...

�:rua�ro em cadR, t'.orre) e a mais fortes.
ra a Nação, por culpa dos

ligação do maqumrsmo aos
falsos amigos de GetúJ o.

.
Aguardemos o interessan- iud ..l

plmteJrOs,
que, com a aJu a 'Ue Lm

Fora,m atendidos por prI�
te e, para. Gaspar, inédito

negro ignorante, tinham 'la

'TIeiro os most.radores da 'acontecimento, devido ao di- afundado num mar de lama.

torre do lado direito. Terça-
na.mismo e arrôjo do reVIDO, Linda a lição dos Pampas!

,feira p. p3ssada, ao anoite- padre Roque.
.

O Rio Grande, aliás, é ter

�er, as hon)s começara�n H Voltaremos sábado com ra de grandes �stos his'.6-

�er marcàda.s, o que, ,como pormenores sôbre 'essa gran- ricos, Com a sua decisão de

t�ra natural, despertou forte de obra e sua festiva inau- hoje, na exaltação incrue: ,t:t:

üurÍ03idade e não pequena gu.raç�,o, dia 31 do corrente, da pátria brasileira, P' l'Iua

emocão de pélrte da POP(·- domingo, com fi presença de neceu fiel ao seu pa' stdo

laç.ão, acresCido isto p01h D. Inácio l\I'au�e, dd. bispo glorioso em que o Íize.i'a�

ilumj[lDção dos rnostrador<:s, Fuxiliar e vif:ál'io geral de bastas vezes, com o san-

�ue fL'aram muito vistosos, Joinville. gUf dos seus filhos.

O saCI'ifieio do major Ya3'

e o combate de Carlos I ,a

cerda, nã,o foram em vllo.

Houve quem os compreendeu.
r, 1 R' G d d se

I t·
;,jatVe, .

10' ran e U :L.

O Brasil d3. ti se orgulha ..

Em funcionaInent:o 08 8 mostradores - Bela

Ilumtnaçao
.

- :Hoje à tarde soarão as' horas -

Inaugucacâo dia 31 próximo

Estão bom adiantados os

!gI'viços de instalação do

rrande relógio das torres da

nossa Io;re:a IVlí-lt:rlz.
Conforme noticiamos, o

'écni\'o sr. Rudy Schwcrtner,

.le Estrela, Rio Grande do

�ul, tendo chezadó em dia

Iêste mês, iniciou imediata

nente os importantes tra

balhos,

embelezando a igreja

própria cidade.

e [j

,'"

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 CASA' J' U'LJO SC1,f-IRA1\lml't:1/l ','.

" _",.,' .z L lV1.1f_ oferece para pronta entrega a preços ao alcance de tOdo
,

.. '" �Ferragens em geral-�L iqu idif ieadoree+Desnoiadeiras+ IIspl:ngardcis·-l:<'ugões Econi;micos-«La '-tres, d iiersos lipns-13 i der iJS «DelG7 »

-. fi ic ..�le['Í s
�

: �lJád';os da afamada marca aPhillips»-Lampeões «Al�dznt»--DesJi!eriad?l':c-.Y!âq'1irws ,.fufoYl'á;[ica.\-_-Filmes «f:nsco» e :(�Gel1aerd,)�-"�� ntt_grs ?�a fies
-Malerial sanitário -Encerdeiras «111acstar», garanhdas por 2 ,-Uws--l.!!Jaqmna.s de cosiura « h,go:'ellp, yarantLdi"J,{) por 1:J wLos-Cnslrus-l-'il'e:c_

I Visite sem conlpl'omisso a GASA lTULIO .8GHRAIvDvr e nela f(:('a 9, sua compra ql1.e será _��!!� __?!,�'!�'t:j2· _

.�z
-

I. mliMM-----, wam"R-����;��������it���!�1�:f::'7:�l�����i::�r���
Prefeitur��Municipal de Q__�p�� Ai está o maior espetáculo de \ ;��-er:lr�l�ar" "�,' /'"4 (CGndusr;�\

, :.l j ".,1 Ü. I;:;" r('er'lr!��.
Balancé'te da' Receita e Despesa Ore,ameri- Eilurnenau!... ChtDc10 n :�,pNnt ç'ío do f,

i-i' . 1 <I 1-\1 1 j:: I � II
ro-

t.ária referente ao. mez de agosto. de 1954 DI·:1. 1 � d� Setembro. "C,;lJ ce c: nr. ,..t/t,-l. qi,.IBB1l.
Código Receita Orçamentária Receita <.fi .L <.. � '--' 'Ld Jl. _ torisa 3 abertura de créj'l

< D
A I

. .

d
.

1
ilo

Anterior o mes Total meia a a ei:TeCl�'
1

para p_agumento de
RECEITA ORDINARIA E t '1 L· ·d

,..,' 'p"a l'9.''',a usa-ta: 3pr

Tributária �Sl)e- acu ar IqUI açao I\,;ecer"J nr.cSi5!, sô����,do
c:; t I d n i -� -]

, :-: ,t; I
vt t: o

a) Impostos ,-,eJlle$ Ta a projeto ue ;A nr, u:M, que
() 111 Imposto Territorial 22.545,00 14.385,00 36.930.00

C I ena 3 E::-:c,Í):f-l-padr?lo dos,,!.
() 12 1 Imposto Predial 72.830,00 1 056 00 73 886 00 II m r "r trn-nurnoranos l1"(')n'lél]i"t:
() 173 Imp. s/Indo e Prof. 129.355,00

.

-,-' 129:355:00 I' ! li do município; aprr,v:;c1o, p�;;�
() 18 3 Imp. de licença 165.623,60 1,713,50 167.337,10 80'J-88, em seguida à discus,
0273 Imp. s/jogos e div. 620,00 20,00 640.00 Reduções em todos os preços! são .e� votação dos projr-tos

b) Taxas Mercadorias a granél por preço de papel de lei nrs. 5 e 6/54, quefú•
1111 Taxas de Cons. e Cons. fi' ram s prcvados, sem alt.era.

de Estradas 92.G40,00 1.672,00 94.212,00 f: form idave! a espetacular liquidacão �àl), em primeira di�cUR8ãl)
1214' Taxas de expediente '124,00 78,00 802,00 ..

serrcst.ral da Por último foi d:s\;uti.do;
1 224 Taxas, c/iud -e emoI. 1.002,00 144,00 1.146,00 C li DA "[) l-JE"-:'!RG

�

R
v(ltado o projeto de lei'nr,

123 t Taxas de'fisc. ] 2.':1:79,00 30,00 12.509,00 f\_� _ 1_'» t '

1,'
. JL� - 4/5,-1-, que concede anxEh de

4
.

°
n ln

A y ''\ . ,._,

124 1 Taxas de limpo púb. 3.624,00 -,- 3.62 ,0 Rua 15 de Novembro, ;-j05, bem no coração da . íA'$ ,\:.UW:OII à l. ,or:'l1lDida,
Patrimonial cuia de de Evangélica de G spar, na·

2 02 O Renda de capitais 6.435,60 -,- 6.4<35,eO _ B L U M E NAU ra 8S OIJra:, de con::uuçàode
,

Receitas diversas 8e11 novo templo: aprovnco
4 12 O Receita do cemitério 1.696,00 468,00 2.164,00 em 2a. discu.sâo. Esgotadaa
413 O Quota prev. no art.

���� .rnatéria era r·aULa, 'c' sr.Ir,

15 § 2'. C. F. 17.546,40 -,- 17.5413,40 .r

' 'i' sidsnte declarou finda are·

414 O Quota, prev, no art.
�.. união, marcando uma GuLa

.

15 § 4° C. F. �,- 477.506,90 477.506,90 FERMENTO para o próximo dia, 2:J,c'li]
4 15' O Quoto prev. art. EM PO' "i. S2t!;uinte or.vun do ciia:

20 da C. F. ; 2100.000,00 .,. 200.000,00 L�xredie:;ni.{:� nelu -ive 8pl'é·

Receita extraordinária -ê,enta�,ão de pareceres (13

6 12 O Cobro da clivo ativa 18 126,00 2.51l,20 20.640;20 Comissão da Le�l::;h�ç�,o sôin

620 O Contr. diversas 75_000)00 -,- 75000,00 projetos e requerimentos, 3',

6210 Multas 4.174·,00 423,50 4.59'7,50 e ÚitÚUl:1 d.scu-sto 00 pro,

623 ° Eventuais 1,.:191,00 460,00 1.95l,OO jeto de 10I nr. 4/';'1:.
,

82S:8Í1,60 500.471,10 1:326,282,70 .-r.

Dep. de dI�."'ô'rige'iI';--' 11.778,'30 5.07.5,00 61.853,30
837.589,90 505.54,6,10 1.343.136,00

Saldo provindo de 1953
= 134,783,62

1.4T7.919,5ü

"'I.
:CJ;'

Despf?sa Orçamentária Despesa,
-

Anterior Do mês
Cr$ Cr$.

Verba O

Administração geral
Verba J

Ex. e Fiscal. Financ.
Verba 2

Sego Pública e A. Social
Verbo 3

Educação pública
Verba 4

Saúde públiea
Verba 5

Fomento
Verba 6

Serviços industriais
Verba 7

Dívida pública
Verba 8

Serv, de util. pública
Verba 9

Encarg0s diversos

Dep.qe div. OrIgens

_________"."••,.,__ ....",""""'__"""""rn"""'-=n_«""_...=x__....".. .. F'a,zenda.') - LO?A,crtt; - Feria,
Jens - Annn..YÚ1)W8 - Se,

7'39,3f,9,OO �76.933,20 1.016,292,2G, éos A Molhad.o,'j __ EX1)Ol',
12 395 00 Saldo que passa para Setembro 461.627,30

. , tação de Cerea,1:S e Agl/OJ"
��919,50 dénte __ Serre,Tia (J aJinhll'

WU;1itos -- Revencledorll
I da Standa'iY1 Oil Compall!

Tot.HI
Cr$

81.164,40

16.445,00
,

3.151,00

13.290,20

2.200,00

1.125,00

94:.454,60
,

18.645,00

9.276,00
,

107.494,!0 25.714,00 133.208,"1.0

31.034,90 7.725,00 38.759,90

12,245,00 150,00

7.747,00 3.350,00 11.097,00

__I)

Discriminação
Em Banco
Bonus do Est.

.

Vinculado
Cófre

do saldo:
Cr� 314.9,40,�O

«' 40.000,00
« 95.6D6,70
« 11.079.70
« 461.627,30

,

ATENÇAO

11.800,70 60.000,00 71.800,70

396.221,70 103.320,60 499.542,30

't\ ,'. \)
,

C'U' cartório do I\ei�l�.tro "l-

I vi: e Ta)J(_�li0nato m:it]oll'Si
'do 'p f'

,para 'o p"0 10, da, ('U'ltura
I
f. "

I \ paVlfl1<:;UtO CtlTC8). '

�� =-====�--=---==='='=

CA.S,f\_ PA.OLO
\'A 7 't �1�1' 1\:,1' urr-. f ,I Jda'\ 1:.. .L. _ Q t .Jt
Rua Dt. Nereu Hamos�, n,

0\,'; iX' ,', ·l.0o"ll·,;,'j 2 T'e,lll.{!j·'-Jne 14_!Cf.<__ a· . t....;." •.'L..t."-�. .Av \. "

Ga;par - Sta, Catli-l'in3

===============
�

53.846,80 57.573,40 H1.420,�
726.15090274.448,201.000.590,10
13.2208,10 2.485,00 15.693,10
=

, -

Gaspar, 12 de setembrn de 1954
Sabino B. dos Santos-Coutador José A lbericL-Tesoureirc

Julio Schramm-Prefeito

TOSWf 111'-'

II lia uunUDI
. (SlLVIIIA)
GRANO!!': TÔNICO

INDU'BTRIA GERAI\]IIGA de Svlvio' João Ziml1l8rman11
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel. nl. 11 .- Caixa Postal :52

co
GASPAR - STA. CATARINA

'

1TEL1IA� FRANCEZAS, COLONIAL Pç.�ULISTA, tijolos curvos para poços

COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA
FAZ ENTREGAS NO L<?\!-\.L DA OBRA, COM

RAPID1:JZ _

CUMIEIRA
, �!1���,�?'i;,�U.��' tijolos perfU;"3�OS��

/
....
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Fahricante:

Caixa Postal, 7:;

Cq._rlos B. Fontes
_-----

l\;JAT1UZ CURITIBA - PARJiNA

FILIAL - Rna 15 de 1'vo/lem,01'o) 1290 - 3LúlUENAú

Vidr
MANTE:\1 SERVIÇO ESPECIALlSAD8 P,\_R.L\_: EFpelht\ç�,o - B�;.()�a��'Y)_ - Opaca,;ilo e LJ,p; 1 -..ç�/) J� vi i,f):J --- CO:�)C;_lÇ;'O de vidro

00 vidrr;ça de 10d1's as c?l�tlidades.

m3. CONSTRUTOFE8: Faç: m uma vis iLa sern
• '1""

COTlipl'OrrHSSO <]
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Câmara Municipal de Gaspar(lNO II �-=-Sábado, 23 de 1954 _ N0. 61 Com a preséil,�a doa ::L'3.\ vereador Carlos B. F;)n;e�

"::=======�":_�;:'___�"'����=���-������==���I vereadores Rudolfo 'Günth,l', ,requereu e obteve aprova-'F===================�===I,I Norberto Koérich, Carlos B. ção do plenário pára ,8, 2"

FEL li 00GIED liDE Fontes Arnoldo Krauss e discussão. do projeto. de Ir..:
_.=' ,

,-1 Li. D 'J:i' Afonso' HostillS, reuniu-se na nr. 4:54, que concede auxílio.
_ _ _ _ última terça-Ielra a Câmara de Cr$ ,10.000,00 à Comuni..

ANIVERSÁRIOS Dia 27-'O sr. Arno Pom- Municipal de Gaspar. Após dade Evanzélica d- {la p LI'

plana, da importante firma a leitura e aprovação da ata OHDElV[ ,DO DI<\.: 'IndicaFazem anos:
Distribuidora Caiarinense, de da reunião

' anterior, foi lido ção nr. 11/.54' do vereador
.
Amanhã-O jovem Lusmar Blumenau. o expediente, que. eo�stou sr. Afonso.Hos�ins:. recoJD)eni1� Siloa.residerüe em Gaspa- I Dia 28_:_A srla. Maria do seguinte: cOD?umc."açao, �e da:ndo a flscahz��ao da, I::erinho.;

, . Nadir, filha do sr. José Ge- posse dos Prefeitos Munici- feitura no. que uiz resputDia 25-A qrociosa srla. rõncio Pereira; o sr, Jacó pais de Guaramirim e Tur- à higiene e tamanho do pi,o.Sueli, filha do casal Mário- Flôres. ' vo, eleitos no pleito de 22, posto à venda pelas radi-d. Georgina Vonsuiia. '
,

'

\ 8-54; indicação nr. 1.1/54, do rias locais.' Apr?vado. Pare-
Dia 26�O sr. Aloisio ])es- Aos aniversariantes, os 110S- vereador sr. Afonso Hosuns, cer Dr. 6/54 opinando pJ!achamp«, funcionário da Casa sos cumprimentos. pareceres nrs. .6, 7 e 8/54 da apro�açãü dos balancetes da

Júlio Schromm. x x x _ Comissào de Finanças, Or- Prefeitura, referentes a '8
1l!���:"'t;;''<J>,'\f1''1F1''''I��'''''.'1f'!''',:�1''' camentos e Contas do Muni- meses de janeiro a junho d..t'filí1iiJWiliiEtWS. WliiIlil&E\iiWW i ",AlI 9M\WW&._ �íp�o, que foram inscritos na corrente exercício; aprovado,LINHOS RENUER... ordem do dia, para votação

, i Loja Gabriel Pamplona, anuncia e recomenda um � discussão. Em seguida o
lmaravilhoso sortimento dos afamados puros LINHOS,RE�NER, largura 1,60 mir. para vestidos e taiér.

LINHOS RElVNER, só na
.

LOJA -GABRIEL PAMPLONAI'l
Rua 15 de l"iorembrú, 1100 - B.lnmenau I
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Concurso daRainha
da S.C. R. Alvonlda
,Tomou novo impulso o

Concu�so. Na última apura
ção, realizada dia 20, veri
ficou-se bastante aumento na

c,0:QtagE'!m geral dos votos (o
maior desde o inicio das a

purações), tendo a srta. Ze
]inda Poffo cünseguido tomar
novam..::nte a dianteira, com
1.661 sufrágios. Ero segundo
lugar estava a srta. Lí�ia
Cunha, com 1.546, segmda
das srtas. Teresa Beduschi,
com 1.250 e Suelí Vansuita,
com 1.108.

Srta. Suelí Vansuita

Vê·se, pois, que continua
apertada a distância entre
,tôdas, donde à dificuldade
de traça.r prognósticos sóbre
quero seja a� vitoriosa. Na·
turalmente, boatos há e em

quantidade, principalmente

À enchente em
l�lumenaú '

Chezam notícias de
I

, '-d d
. ' qUeessa Cl 9 e est.á lrnnsforrnda numa nova Venezft I' at'./: t-' Soa

e, suas ruas es ao qUasi',

1
'

d ,lU.
telramf�te a,aga_ '18,. A: 15 deNovvm oro 80 nao lIlUD'd'

,
, Ouem pequeno trecho. Ncoo

'd �"as
ruas, convertr 1S em cana',

b -

l' IS,v8-se em' urcaçoes enversainclusive a motor ... A "18,. " a-meda filO Bran..o, urna da
boni , . �

mais orutas artérias de Blu.
menau, ladeada de palaceks
é, talvez, a zona Ú:llllS cas:
tigada, havendo prédios Com
á,suu no 2°. pavimento,

Quem n10 conee.rus canoa
ou' lancha, precisan.lo loco.
mover-se fá -Io, por vezes
com água até o peito, ou
mais.,.

C d 'B Isto acontece em Blume.,

oncurso as' one- nau, há poucos quilômetros.Duas grandes fábricas de cas vivas'das nações de �ÔS, segl!?�ü nos i�fcrmaautomóveis norte-america- O Jardim da 1 njançúI S. o te:e.fono� U�l�O mel? quenas, a Kaiser e a Ford, ee- JOSf, dirigido pelas reemo . no? liga a vr_zmba cIdade,tão interessadas em fazer
Irmãs Franciscanas, vem pro, \

pois ate o te�eg;I'afo,
....
que aligrandes investimentos de ca- movend» U 'interessante con se. acha a v�na�o, nao per-pitais no Brasil.

curso das «Bonecas Vivas» das lmte COrl'llm1Caça�_eom ela,O sr. Henry Kaiser, que B Bvoltou ontem ao Rio, jáman- n?-ç?es, qu_e sã,o: ?nt'G;" n- Cachorrinha FoxSdeLl'a- Lnefe N/una ArG/us; ,

.

tivera eniendirúentos com °
Boneca Portuguesa- , SOlcil1ye I Desa��re?eu:�� req��lênciaex· presidente V&rgas, dêste Maria Zimmermann; B(/necajdu sr. o .. A!�eLutl? VIanna,recebendo, apôio pelos pro- ltaliana- Josefina Ama!)ile;, uma C'1chorrmha, Fox de pê.pósitos de sua emprêsa. dos Santos; Boneca Espanhola-Ilo prei:o e bra.n�o.Assim, abre-se p2.ra o n08- Sônia G. Beduschi; Boneca I QUCU1 devolve .1a ao sr·H

80, país urna nova perspceti- Francesa- Nlaria BanadeLe I dono será bem gra:itlcado,
va econômica, a consrbs- Zimmermann; Boneca Alemã-

'

tanciar-se com a instalação de Maria Salele Zimm('rmann; D}' ver s õ e sindústria8 a.utomobil�sticaf:i, Boneca Sil'io-libanesa- Maria ('''>
'

É de crer que o govêtDO da Graça Vieim. ,�]ne f\1og!{ ,

Café Filhü;. tão .eI?�enh:i�? Gasparenses, as Irraãs con- Amanhã, ns a,30 e 8 h��
e:n;:t .eCQnO�lz�r dlvIsas e pe!- iam com o nosso au�cílio na Um maravilhoso tecnicó.
mlt�r a, crl.açao, n? ,BrasIl,

compra dos 'Voto,') que re;;er- lor, com Jolmn Derel'ê Il Do.
de mdustflHs báSIcas, que 'terão em benefício da con3- na Reed:
asseguram grandes m8�cados trução de uma caFfla, bem 1n01..,O DOURADO
de

. �rabalho e contr�l:mem como do prédio onde funcio- -20..-fe1ra: Far�ey Gran.
dec:.slvalmcn�e para a.nq�eza narão as d.asses do Jardim ger, Shirley Winters e L0n
na01OnaJ, saIba examma: �s- da Injí1nci�, e cursos profis- Chaney em:
sas propostas com o mt�- f:âonais de Corte e Costum, T�.yÜDO E DESEJADO
rê�se . deco.rr�nt� de sua pro- Bordado, Piano, Dat ilograj ia, Venham rir cüm e�sa his-.
prla lmportanCla. tc tôria cheia de peripécias,. e •

.

Decerto, o� petebo-comu- Demo.�-lhcs. o nosso apoió, �Aincla na próxima se·
mstas poderao .1aI?çar uma comprando 'votes das Bonecas mana:
nova c�mpa?ha mtItulada ((o. Viras (cada voto Ci'$ 1JO" O POpER _DA MUUiER
automovel e nosso»,com_o a·

-D' d tVI·' _ APEGO A MARL'{HA.
conteceu com a do petroleo. la as lbsoes --- o ---
Mas, nessa marcha, nem O penúltimo domingo de C· S- P dteremos petróleo nem tere- outubro (êsLeano, amanhã) é ,dne l. ao e,: ro

mos automóvel. universalmente
.

dedicado .às Hoje, às 8 hs.
(Da Tribma da Imprensa) mis:sões, do mundo inteiro., PAVuR NOS

BASTIDORES

Coni. na 2a. pâgÍfia

Um louco sohQ num gran
de teatro! O que acüntecerá?
Com Jane 111yman (Belindú),
Marlene Dietrich e Richerd
Todd.

.

Cens.: Até 14 anoS
1':\0 prog .. Jornal Warner

e dfS(::mho
- Próximo f'ábado:'
VÍTIMAS DO TEItROR
Com Humpl'lJ'cy BogJrt e

Gloria DicksOIh.

Automóveis

Não faltou luz
,

Apesar dus enormes pro
porções da enchente desta se

mana, não faltou energiaelk
lrica, () que, à noite, .facilitou
�asla.nte o trabalho de: ev(t

auação das casas invadidas
pela� água.

o pleito paulista
Elçito o sr. Jânio Quadros
Ante-ontem, finalmente, foi

divulgado o remltado oficiaL
da eleição para

. governador
do Estado, em São Paulo.

Venceu o candidato Jânio
Quadros" a(ual prefeito da
capital paulista, com 660.2(j4
votos: Ademar de Barros teve

1641.960, ouseja,menos 18.304.Prestes Maia teve 492.518 e

Toledo Piza 7.9.783.

Leia êste semanário.
Assina.tura: Cr$ 50,00

W��;;,"'I."l:I�:�" __ ,:�"".l�,,,r:-:�"':�!í;;�
sôbre certa candidata, de
quem se diz que terá ,Yota
ção maciça 'n::> dia dó en�

cerramento, Veremos, ..
O .

que sabemos com segu
rança, é 'que à vencedora se

rá dferecÍdo pela. Sociedade
um lindo e valioso mimo,
corno também serão contem
pladas com um bonito pre
sente tôdas as demais con

correntes.
Em v'irtude da transfe

rência do. baile programado.
para hoje, haverá antes do
encerramento do Concurso,
mais uma apuração (quarta
feira próxima).

, Não deixará, por certo,
nenhum calólico de dar ti

sua generosa contribuição
para' essa obra grandiosa, de
amür e caridade, feita em

nome do Divino Salvadcr €;

visando a recuperação física
e espiritual dos nossos seme

lhantes.
Demos� p�>iR, a nossa es-·

mola com satisfação, lembra
dos de que Deus não se

deixa vencer emgenerosidade,

. ErI'Hta
No quadro das eleições em

Gaspar (edição de 16 de ou

tubro p. p.), houve uma omis
são e um equívoco de todo in-
1'0luntários: Na voto.çiio, pre
ferencial dos candidatos do
PSD escapon o nome do sr.

Panlo Beiler,
.

com 119 1)(1[08;
quanto ao sr. Sílvio Schramm,
que figura com 119 votos, t.e
ve na' realidade 48, sufrágios

fiA 'N"W* &i&il&i!U -.mIlIZD

2423
.

PARA SUAS CARGAS
P r Q Í l' r a 'In aE ENCOlVIENDAS , '.�

Transportadora Wolfram L tda.
MAT.ttlZ: Blumenau-Alameda Duque de Caxias, 166, Fone' 1379 � FILIAIS: Curitiba- Rua João Nf'grão, 168;1; FoneEm São Phulo: Rua Carlos de Ca,nipos'Q272; Fone 96655- No Rio de Janeiro: Avenida Preso Vargas, 34�,1:0; Fone 431399 .,

AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-=-2° andar
SERVIMOS BEllf PAR� SERVIR SEMPRE

•
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