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Gerência: CARl.OS B. FON1'E�

Núm. t5
--

Vem aí o pag menta dos terrenos desapro
priados par� a construção da E.F�'S. Catarina
B o que Informa a repartIçao cornpetente, en: Blurnenau -, Seriam pagos, todos os prop,rietários, Ainda ,êste

ano _ Pares2 h 3.ver agora Interesse ern llquIrlar a velhIsslma poridência.

No'ícia, auspicios�, .� já Rio de .Janeiro, donde vol-
------------

confirnHld'1.PFe10 escrs�tor(l,oda ;arã�) parada ltavratu�a _das A Ru'a de Contôrno Gaspar e" pua Histó fIOa

Estrad• J� •• ' rro ' "Ia- escrítures e ran,mlSsao,
"

a '" '

TI.'; em BI"Plena", dá con- C<>nfieroos, pois, que ainda Fomos informado. que.
H, P, ZIMMERMANN

tá de que! muito f':n br�ve, este. ano, OU, no máximo, projetada rua €m tôrno do Por ocasiao da recente Haendchen,
'

os Wagner, os

serão cabalmente lD?��i�a- até [aneiro próxímo. todos

\
morro da Igreja, nesta cida- visita que fiz a Gaspar, fl Reinert e muitos outros que

dos todos os proprretarto= r�cebam ,o dinheiro a ,\ue de, não tardará a s,er aberta, minha querida e encantadora hoje constituem número de

dos terreuos qu- ,')}'aDl de, tem, d ireito. Seria mesmo. ln- "A Estrada d� Ferro S�a, ter ra natal, atendendo a zen - vado da população de GaII

S3proprJados ps,n dar passa-I quaItI Icávp.l ,a maugu',\ cao ",. srma cedera uma faixa til convite t j ve oportunida-

par são os descendentes da

gero � E,trada de I: erro '3a n - daEstC" da '.1e Ferro S, Co - num dos laJ,os do seu Ieit�, de de assisti r a uma reun ião quelas primeira s famílias q '"

.

ta Catarina.
tniDf'. solene e festIva, pre- em quase toda a exteusao da COlyJie-:;'ão Local da' En- aqui se fixaram definith:\-

E já estava, en:, tempo s,ent:; �1n�a, o presi.àent� do percurso, o qu� {ac�litará ciclonédia de Santa Catarina. mente.

,êSSO pagamento, Aliás, entre da 'l,.epubhca (corno esta sobremodo a realmçao d� Confesso, que fi uei emo- Acharam eles, na conílu-

nós,' ;. uma. das C\)lSaS mais anunciada para o dia .13 de obra. A Prel-iture precisara I eionado qu .ndo
q
rif i

. l' d i,
•

d 'I'
'E

' a '.
verr iquei ência do Ríbeirão Gaspar

absurdas que Ee ,co!1üece � eZ,emu::? ViU ouro r, nem a .apenas �fJ�anj,ar com (I '..8-
que Gaspar, este sempre tão Mirim com o rio Itajaí, um

o falta de Cump21m2IÜO,ate S�Ü1Sfa('llO. por parte do 140- tado as maquinas pura o ser-len ueci lo mas t,�'o tr di-

'"

d
A � f d I d "d I I >4' ,'lO, .'" a \ morador de nome Gaspar,

hoje, por parte 0lg�ver�ü vemo,c1 era'b ,a's_::m mais V11çOd
e te..:rapBnagf�m, PO'lcional

rincão da terra cata- portuguez esenhordealgnuS

federal, da RUu. onngaçao (',Omeltnüa o .ngaçao para uen o então li roa icar con- rin h.' d t·· eSCI'a�'TO� e com' ele mais "'1-

.
." .'

'

.

..' " I 1 'd
' .

] enst'" a e cons a 1 na v e
'" -

legal de mdeolzu.r os do: (os com as propf1etano� ( (:8 ter- e Ul a em poucos dias, , En
.

rolr '.1 J'. d <.:' t C t P

,

. d E I ilid I
'

D crc ID, Ola e "aD 3. a a- guns homens brancos. 01'

das faIxas dde terral �or onde rendos por ,on. Plassa
a s-

p m��sad,ullh ac e ela terda. rína. há-de aparecer, para motivos que se desconhecem,

deram entra a. � erto e os tra 3,--0. integra _ pag'u�e�- e)rmItm o o esco�m�nto, ,o conhecimento de todos os ho- êste velho morador e seus

trilhos da �aludlda sstrada to das indenizaçõee- 8erJa t�af,tgo de emergeuCla; oel-1 mens cultos, com os seus fa- companbeiros não demora·

de f.rr�. So el)1 nosso 1)1\l1ll- é?,bulho, puro e SImples, e xara, ";mpre �{\e preCISO, a tos ci acontecimentos h'8\6- ram a se transferir paro,oo.

ciplO ba cerca de ,uma cen
-

nos,. queremo� crer qLIe a rua ,CeL ,

Afl�tlha:::o livre 1"-1 riCDS I,essa 'CandiOia oLra tras páragens do "erlllo, logo

tena �e preJudIcados, e, den- Unlao ;,ão �eJa esbulh��ora, ra festas, proms,?es,et?, E, I qlle se prete�de dar a uLli- após a ""hegadà do, primei·

tre eles, mUlto') ebperuU1 0\
\..ha,hL, pOiS, a prSVlsno 0- p:mmpalmente, L3.0 mms h'l'-! �',' '.' i'" J" t

�
1 . .\,..,

.

" ,
. .

"

, '.) ,-,wane; .h- e ef o seu u- ros colo��os. '

pagamento Ja ha anos.
.

tUlusta s ' c,nmpra, Vo]Lare- vera, p�10 centro d� cIdade" garzinho à luz dos conheí'i- O portu!!uze tinha em sua

Parece, .eulretanto, quo a I mos então, para nos congra� o e.spetaculo depl'lmente e
me. to'" "AI e ' h'-1" d

U

.' , fI' 1
,- d

dI , ,o)r a I;:, orla e morada ·um orat6..io cujo ]18--

mJ�SdtlçaU'11'1�a mente, vI'aI ser
\ tu ar c�m ?S nossSos palCle�-

ora tdao bco�dljm,
a pasdsa- Santa ültarina. droeiro era o

. Apóstolo São

sana a. tlmar,n'lse 03 evdan-
tes con,�ranelos, e tR. nao gem a" Ol� as, co� to os, AJS COl11pOIlentes da refe- Pedro. Deve derivar daí o

átamentos e a� � anta;.� as acé,ontecer, yo taremos tsm- o� seus perIgos e lDconve-, rida Comissão -cabe ti grave I10m3 da povoá§ão, que era

r�a.s exproptiauE,:::i, oe ma� b m.' mas nura >,tdamar 0o.n- '(l�ent�s. ," \ t6'" )oos�.bitidade de ccnca- a de S§,o Pedro Apóstolo do

nen'a a com.'!Jltt.tr.os pro..... tra a grave e revoltaDfe lD- ,Vamos, POls,nguardaraWllterI"r t'ou s O" d'dos ·1-

, _
,

, '

J' f'
' P

J la. o.., a re fi. Gaspar, (São Pedro Aposto,-

ce�sos, qne serao nos.. pro- Just'ça,. a I.) lzemO�, ntsto ce'" 31OSU3 á nova rU;i reste o I'·, h'" t'
, . d C'" r t, ·f'.· I' Ó .. d G" ,

'd' 'I 1 l I f J'l' S h
' Á a I oqa e ,lspar, ,.lore a [0-,) orai no e aspa]--

Xlmos las, encammlilCOS\.
eUl'ecaSO,eo a�'emossernpre, .:ir,. U.lO (\ ramm malS eS-lb t t' 'd'c' '1' f" d'

.
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as an e hlCl ell1 . ace a por se achar o mesmo �o

aos po ereR LOffiDetente), no ate o FCU oeoessaT,O reO,HO :;e 1mportadte iSernço a suatd· fI' l' n 'a de d dos 's't' I 't' d G ) A
.

d d

�
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." I e c e e1 ,a po 11- SIlO o aspar, pIe a �

i\1
erra. \'t

T d
., d d

1 -lh d fOI' d
.

vos a respel o.
. o 0" os

I'
dos pnmeIros mora úres ea

.ll' araVI
'

oso, o es 1 e as � membros da Comissã;) são nominou mais tarde 1eB�1 ..

Bonecas Vl·.vas das NJaç.o�.eQ!. A churrascada do I porem filhos de Gaspar, ou chior, um outro agrupamm·

"� (:l b' M
.

I
I verdadeiros bm;g0s d\::sta boa to humaflG que se fixou pou·

,Nl;'lnhum g�spareuse, de.n� \ �ristiliàno. Nereu Ramos e
..J li e USIca ter,a. assim saberão concluir cos quilometros rio acima, ,

tle os que tIveram a dIta Dão Pelro. Foi transferida para 25 de com muito brtlho o se:1 be- (Continua)

deassistí-lo, e�quecerá. jamais As opiniões que ouvimos novembro (Dia de Santa Ca- nemérito trabalho, reunindo

o lindo e Íinpulll nte e.:peiá.- foram unânim�s na exaltá- tarina':__feriado estadual), às todos os díl,d lS historicos
-�........_--------�

cuIa que fol. o desfile das ção do Jesfile, confessflndo 6 horas da tarde, no galpão existentes sobre a historis de 'd ROl
Boneca. Viv"" das Nações, que não poderiam esperar, di" festas religio"..s, a gran- Gaspar. Coroação a alO la

domingo último, pelo ce"t'o em nossa, pequena cidade, de chnrrascada do Clube .Ylu· E há tant, cousa intenso da Soc. IA 1voradR

da cidade, eui S�U:5 (.arros algo tã,o brIo: que excedia si'2al São Ped�o, 0uja list; .3ante para ser relatadít.... r
•

•

alegóricos, "
"i a mais orimista expectativa Je adesões �stá correndo a i Em artigo anterior, pub:i- fi. srla, Zelmda PofJo,Ra",�

lSete, eucont�dOI'as 'm,TI i-I K o devemos às abnega- e idad. e pod.rá ser Suhs ' i cado. ues te mes fio ' iomal, '
d, S, C. R, A_lvorada, �,r�

nas, ricameute 'vestiJaH, pa- das e habilidosas . IrniãS �r�t(t at� �', pr�xima terça- exp::l,lldí-me sO�.l'e a fundaç'2u I' c�r?fJda, no ?atle de
, h').',e, �

reeenao pequeninas f�das , Franciscanas de Gaspar, A fetra, dia 23, a tarde, com o de Ga.p", Nao 8e pod., fa, ",,,te, pela Ramha d� Soch,da

d",<lltTI br ,rtim oS olhos d a idéia e a inich.tiv. foraro sà sr, An tôni' Venhorst, no lar exata tUeute ajhre a <fuu> de D, M,. Cados Gomes, de

ruu;'; ião postada à rua Cel,!meu" <ielas,teudo,havido,po. Banco Inco, dação', porque, repetimos, B!wnenau,., srta. Jura,na"

An,tiliauo e praça G e t (\l io ré11' ,110 P I'''paro d03trajes e dos Espera-se que os gaspa - eata 1000lidade não é f r\1W M :lrq lies Vlma; 4 ':" V!f� ,,,.

Vargas, A graça e " b',leza earros, ° concurso indispeu- renses compareçam a essa de de "m plano organissdo penalmente pnr.a esse 11n '

da') garotas e::itav91tl ma�ni- �àvel dos pais das criançal:l d�:n0<.�rátic� churrascada,au-, de 'colo�iç;açf:l,O sistemátie8, l"10.N:T'C (JRSO OAS

ÍlC!1,mente compietadJiS pe. e ele outra:;; p,e�soas presti- xllJaodo, desse modo, a 110S-\
como. o foram, por.. e<:Ken;Lpl0, \._)

108 ré'"el,ivos carros, <"da m';.as. sa única soeid"de mllsical, Blumenau, ou São PedI''' Je Í30NECAS V IVAS

qual .malS belo e '-sug<;8tivo,.e 'fodos merecem, POi:3, as cujos com_;)ooentes, todos a- Alcantara. Gaspar foi povo

que, assim como 88 crian- mai� ctl1orosas felicit�çoe8 e madore3, S:'IO venbdeiro3 ado pouco a pouco, sem pIa·

ças, e�ocav.m cost,'mes e a gratidão dos gasp.rcnses, abnegados da dlvina .rlê. no, "em método �re-esbbe,

tradlçoe� das se2:ulntes sete pe11)s momentos de c:noç�lo .

j
. !

tecidoE>. D_;sde 1836 c()m'�ça-

�ações: Era \il, Portugal, Há": e entêv0 ql_1e 11GB p1'0por- L\tenção, e1 tores. 1'am os p'ri!o�;ros povoc)dur.;.s,

l��, E:::;panha, Síria-Libano, C'Íonarum. As nossas-umas
' lT'lçam S8\lS cumprim�n- em gr�lplj'3 . constituidos por

h�nça e 1\ lem8.nLa. f' v':tla--:1qui resii3t:1m03,rOm tos de Xatal e Ano Novo elementns que. de São' Pe-

P desfile teve inicio pe- a segur:mça·de que êl:ise Con através de: ta VOZ Dó GAS- drq_. de AlcantGlra, se trans

las 9,So hCl'àS dii lILanhã, �up,o há-de triunfar ·r,o f:>eu PArt, que. circubrá; no Jia reriram pan cá por iniciati

percorr�ndo as l'UàS S. Jos6; des�d�rat.o, q:,le é à Co,1stru- 23 de dezembro próximo, em va própria. Os Zimmermann,

,

. Barão" do l{io Br:úlcc>, CeI. (Cunclui na' 4�. pagina) l edÍ9ão especia.l.
. los Spengler} os, Sch:mitt� Q�

Resultad.o da última
'

apul'ação (19-11-54)
,

.

Bonecas: Brasileira -10.5'.'10

?ln/o.'); Â lemã _.: 7,.500; Pran ..

I /. t. ,.. [,li

ct'srr-5.700; i(L.wna.'- I,;) ;1;

;)fl'in-Libanesa -4 200; ]iJ!w(1�
.... .

nlwi(J-::�'!lI,089; Portll(Jues(l
3,500 ..

Total dos 1'olos apurados:
39.68.9.

j
.

.,__
-

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura 1\1unicipal de Gaspa r
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Balancete da Receita e Despesa Orçamen
teiria- referente o mez ele setembro de 1954
CódigO- Receita Orçamentária Receita

Anterior Do mês
REéEITA ORDINARIA
Tributári

a) Impostos
O 11 1 Imposto Territoril 36.930,00 1.110,00 :18.040,0:)
O 12 1 Imposto predial 73.S86,OO 810.00 74.696,00
O 173 Imp, s/Indo e Prof. 1 �W.;355,OO 11 ,t.481,50 245.846,50
0183 Imp. de licença 107':;37,10 1.107,ôo 168,44'1,60
0273 Imp. s/jogos e div, C40,OO 100,00. 74·0,00.

b) Taxas
1 111 Taxas de Cons,

de Estrdas 94,212,00
1 21 4 Taxas de expediente 802,00
1224 Taxae o/jud e emol. 1.146,00
1 23 4 .Taxas de fisco 12.309,00
1 241 Taxas de limpo púb. 3.624,.00

Patrimonial
202 O Renda de capitais 6.'135,60

Receitas diversas
4 12 O Receita do cemitério 2.164,00
4: 13 O Quota prev. no art.

15 § 2'. C. F. 17.546,40 23A25,60 40.972,00
4 14 O Quota prev. no art.

15 § 4° C. F. 477.506,90
415 O Quota prev. art.

20 d C. li'. 200.000,00 -,- 200.000,00 .

I Receita extraordinária SCHMITZ - AS MEIJ.i:iORES MARCAS E OS
'{; 12 O Cobro da �iv. !1�i1;lt 20,6iQ,2D 4.023,40 24.663,60
!) 20 O Contr. diversas : . 75.000,00 .

-,� 7500000 MELHORES PREÇOS EJvl SUAVES CONDIÇõES
6 21 O Multas 4.597,50 210,4'0 4.807.90
o sa O Eventuis 1.951.00 2.094.50 4.0>l75,50

�c=-'" -

1.326.282,7U 147.994.901.474.277,60
Dep. de div. origens 113.853,30 140,00 16.993.30

(', �.ll;:X: _ ---
•

, 1.343.1:)6,00148.134,00 1.191.270,90
Saldo provindo de 1953 134.783,50

1.626,054,40 Encargos divesros

:

Um terreno medindo fi '1�

1
rea de 2,." metros de fren t�
com 7\) de fundi}s, co.n a l-

,71JI,ÜO,70'I'Pla e,. con(mt;!v�\ casa de
� . moradia, construi 1a de In '1-

flJ).:�'�4.' 1� 1"1- alicerce d'" mste
502.8:23,20 105.114.4;D ô07.937,eO 1.1."1,10 (:e

t
, ,_,,,

_t,lV]' ;.: : •. '1-'
•

,I
, na', ('om porüo rabnávet,

111 H.,O ')0 � '78� ')'i 111:' ')m �\1 dí:::;:)ondo de insthla�íi,o sani-
.... � � ,_. '....f. I U'�-t��, d_r .... ' .,d.

.

I •

. 1. I.'
=�==-� "'=�=�=='=_._.=���== 'Jatla coun.leta Joa aO'pa e

1 00r: 1':"910 'fr� "'''J1': 0'\ 11"." k'"'4 (;i)
. .... -.; �., '(','�

, J.v:l, luU,';::;.d,<.)(:' .• II)�-,.(' ,,�c
'Ir1 pequeno ro.nar, situada

T t I ....... d d" 15�()''}10 '/�1'1\f\0 1112:0;1 !O','
I

. ',".' , �,"�' ,'"0,9, uep. e IV. OrIgens .. u._.).. "'._;:_l=���:� -:.."��; h rua .JolIlvIle, prüxuno a rua
Cr$ 1'016.292,20 16B.8:)5.80 L18E,,158,00 87:0 P'''ul') e"" B'l't,r"e""ll.

v (.ll �, .JJ. 1...1. 1.1.:. � .l�... _ �

Terreno alto e - não atin-
Q 7�() nn R "2f) (li, . 1 ",

•

h +
==-,- C>. _� .. ,'.I' , �::. :.rJ�'O pr-',a UtVma tne. enue.

1.0Hi.292)o�ln:555,8o ·1.123,873,00
,;

l">reçú �à vistb<: Cd ...
20.84á1.0Q Saldo que passa para outubm =�::!�!7ii.4� 13\).000,00.

1.62.fi.Oô4,-!(: MelhoreS informações na
=-���

reda,cão dêste j(�mal. Edífí.�
(.;io JO�'1,nim. 216 (Sobrado)

Créd; E�pec\al�jei 40
94.45t,60 20.200,00 114.654.60 de 15 8-53

12.509,00 4:-\?1 í6AO
Gaspar, 12 de outnl;ro de 1�'54

1(t,495.10 I SabinoB. dos Santos �ontuor Jo���.A lberic�-Tesourein
Julw Schramm-Pr8ien,O

Total

65,00
120,00

94.212,00
868,00

1.266,00
]2.509,00
3.62-1,00

-,-

-,-

-,- 6,435,00

436,00 2.600,CO

-,- 477.506,SO

Despesa orçamentária Despesa
Anterior Do mês
Cl'� Cr$

Verba O
Administração geral

Verba 1 .

Ex. e Fiscalização fino
.

Verba 2
_ Sego púb. e assisto Soe.

Verba 3
Eduea.ção pública

,

Verba 4
Saúde pública •

Verba 5
FGmento

. Verba 6'
Serviços industriais

" 'Verba 7.

18.646,00 2.200',00

9.276,00 140,00 9.416.00

133.208,40 1.4.081.00 147.289.40

3�.179,OO

12.395,00

17.245,00,

114,00

3.398,10

52.724.00

11.096.00

Cf\"Si\ B'lTl�RGEll---Í'I(�afé f3edusehi
N(\\Tll) "l-'P'''' f)r'E r"EN�T �i\;r I' .�

. I )I:�:-' \-,,/ ti. 'i .1. 1,1 . • ; '1.. • • (/11'1(1 tradição na hl,dú,3!' ,(1,
Q1"T '\'L1")' D1.','('< nr,.r_, ('r""1:TEi"TC"R'\tf ;

L/�. d.. '1 ".'".� "l!,01:1 ,.J\.'.:.'I V 'l.'i Dh'.l. de ('ar; (�';17IT'r<> b ..yfl" e 1)1/'"(
PT": ,� ." .... ,,� ("\ r :-'L' Q :rrT) TU 7,�"""" "J\jf

1
••r -

_." ..' .', f._"l· ',I ç. '-!'...
r J

rll:J(,(J:j � ...,D 1-.Jl2J1.) LJ.t...i.f'.. . • t·\"JI""·u';"llTu de (';.'1""..j J. ....�':'I_{a.J. lJ_ ...v ..... I.�, l('t.,

I V l)'V (I e APJlJRITlv (j
I s.: f is fez () mais exice- e

i
.

eniendedor
.

I
I A CGtJS'j'u BEDUSCI-I:

Secção de Ronpas para Cama e M:esa
.

I
.

] I RIta São I'aulo � Gaspar.Secção de Rendas, Fitas, Fios, Bijouterias e Novida. ('s!
Sec, de Roupas Brancas, Lingerie fina, Cintas e Soutiens I

Secção de Noivas e En '{ovais para Casamentes j,.., d b1
,. "P' .

.

""Ç_'"h ts' s • -\.f",t);l�r\"t--"'(\tcSec. e rusas.saias,". eingnoirs'. ,_: ors, _".l<.',�L"�' u·.,

Sec. de 'casemiras, linhos e avian.eutos
.

i
(omaior estoque do Estad<f) i

Sec. de camisas osporte e de luxo; meia-i, gravat.as.e lenços I
C· sa· ·I&! III

"

...,;1·.

II r'"
H; (f 11 i t';l t.jV '�1

"

.. , L .. \
....1 ,�'-� lJl...... L u - 1..... ....

l!i '. , .i\).�Esl;{d()" U:'idM' ii, Ur·.,q

I qOt���'dp.{Jo !ntp !l�'1 U:' S;"'g\jt\�S
Rua 15 de Novembro, 505, bem; 'no coraçiio da -

df' vi.t«.

" A.gt'!lte em. (ia·9ilr

___ II
Carlos B, Fontes

Casa Bu r Fal...ieante .:

�---

1\1 ão dei xe p. "!!,fl R!lllli.:hi'l o

.

1 \l. ljUP pOI.1P j 'Z8r h';je.
\.+::lfantH o fl{!'uro (1rJ. S\.la

fl)HUlrH (�nf)i U};:;{ ;.;!,d1iif'e do
S ..guro IlH \ ida

--- da -

- BLUM ENAU

===='======== .-,� -
- -�

ADQUIRA O SEU HADIO NA CAB.A ALOIS T.

71.800,70Dívida ativa
Verba 8

Serviços ele util. púb.
Verba 9

-,-

•

Discrim inação
Em Banco
Bonus do Est.
Vinculdo
Cófre

do saldo:
CI'� 181,864-,80

---x x x_'__
« 40.')00,00
� 152.832,70
« 57A78.9D

Continua

�--o--

I .,'

I Descontos de 10, J5, 20. 30 e .40% - Garantimos que a visita s(7rá
ALGODOES

.

CHITAS

! 0,65 de largo peças de 1 metros de Cr$ 85,oo-desc. li3%-Cr$ 73,00 Estflmpados Upo popul:u de
0,80 >>> »» 1 » » » 108,oo-desc. L_)%-Cr$ 93,00 Est'Umpados marca «Oh,),) de

Esramuadrs r""'''COC> "O· .1..),'.)>> u·l",. I' ti '.
"J.• i"lJ.�,a" r

�

XADREZES
Tipo gr�,de de aço de
Tipo grade de aç·o nWnlOr de
Nossa S nhol'a dilo pODte de

a batalha contra a carestia

BRINS
Tipo pedra escuro de
Tipv linho de duração d(1

I Tipo linho para ternos de 21,20

I RETALHOS - DESqONTOS DE 40%

I
.

I·

_,-

Por todo o mês

ICasas�Pernambtlcanas

13,90
13.50

»

»

»

bprn rece fTl p'2nQ,ad a
:,�

.. �,

8,10 desé. 15(t/r.0
9,00 » 10%
9,40 » lU�'�

I

'�.
1

9.00 » 15%
10,60 »

1 r.. (lI
.L,) /0

14,20 » 2ü�'7o
9,10
11,40

6,90
8,10
3,50

8,2011,80
1 () ,So
18,00

de NovBlnbro

FILIAL DE BLln�rEê\AU

llua 15 de NoveD?bro, 563 - Telefone 1485
--------,.--.,------....------=""'---...--'---...--..------------;-,-- _.___;....--"-�,�...-
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.........., ....
' r ,

Norte:

GOr,//3TnCTORE8: FaÇJm am : l'iSLb, sem

CFP.REr:-s Ct,;; Sl�Gl�INTt<�S l�HTIGOS:
'\ ,,-, n ['\'..,:' "("'I '7\;11'\P /, r' \.' '\�'c:' 'P�' f r.r "\S ,-- 1'-if('JL',OfuTl,:?',-','\·1;,
".iJ-L��,)i.; L,1.:.1 Lj_,·II..�:L�':-:Il

- �.j.J.. f�.'1 . ..JLi�.J1.. ..i.V ..
'!. � ....

QU.�DRCk;-_-i\h'T1-:r!\.TC-'w DE ,MADEIHA-LOUçr!",�'
'-FOECELA.SAS -- Cn',�STA1S -' AHTIGo\-;

hLLlürUSOS r� CUTELARL\:>;

e
T upi -I"l/.5 � do v' l�'_N ro'o'ar>úo�"..,Je \';'dr"1.

, .u;,.. 1).. c.,<,',oJ .,. ""LI. v:;
--

....... • \j '',10. li,'(U • .... ,:

I,
I

"I

1

Schramm

T. SCHMffZ
__=.:=:e

e certifiqué-S�-': das Yu:ntnf];ens que ela lhe oferece na

venda de H{3di')B, Bioieietss, Motores (a gazolin� e oleor, 1

Dinarnos, _t.'ogôes (econômieo e a quero7.ene) ti

outros artigos domésticos.

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

-

MATIUZ - CU1UTIBA PA1Vl1VA

FiLIAL -_ Rua JS lLe ivunembru) 1290 -- BLu:1/lJ"!.1\!/ll,

l\IANTEi\l SEH,Yi';O ESPECIALI.Z'ADO P.ti}th: r'spolhaç�:) - 8i;-;oülw'm - - Cpa;:-a:;fi:.)
dI.) vi ....:l'aça de [(,Jus LoS q 1a;idades.

----------_-------------------------------------�---------�--------------�-----------"
,�

CUJlip'l" :1;?, 1,.'.30
_.__._--_._...... {'�{.).. .. �---"

.)

,] YiDHA CARIA 1._" 7'1"'�) 1. [T""fT
Y 1 t. � .. _�.i L; .../.:...
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ANO II

Arno CorrêaDE

,.'

Afim de cheiiar o eserii/».
Sábado, 20 de Novembro de 1.964 --- �No. 65 rio da companhia» Prudêncii

Capitaliza.tão» transjeriu �es ,:
dência

. par« Joinvile o nosso

prezado conterrâneo sr. Amo
Corrêa.

Z l· d' P ff f 'ih d b - Lamentando, embora.o seu
e Ln. a . o O. i a o a as,

f
.

d ' .

f d
. li' A t P '/f a aslanienin n conruno gasa o aqricti ar sr, r UI' OJ o.'

ri lhe e
õ

A ...... I li d parense, esejamos- tie e II sua
cenmonw sera rea l,za, a .

I.....
,

23 h d de reoesiir exma. iomilia todas as »en-
as oras, eoen ) c ut

>

se de aparato e beleza. real- luras.

çados pela presença das gra D . -

ciosas orincesas. srias. Tel'e- I ver s o e s
sn Beduschi, Sueli Vans�ita,
Lígia Cunha e Geei Rosa.

O salão esicrà lindamente
ornamenfado, e as dançasse
rõo cadenciados pelo renoma

do Jazz América, de Brus:
que, Já nosso conhecido. rm:

'mermann: Será, ceriamenle, uma [es- AO RUG IR DA
Amanhã-A veneranda sra. ia que há-de ficar memorôrel TORMENTA

d; eldra Pamplona, viúvà do
nos anais sociais da cidade. (Em' Tecnicólor)

nosso saudoso conterrâneo sr, --�-----_._---- O filme que envolve num
Francisco' de Souza Pamplo- A V I S O encanto mágico todos os que

Ficam convidados os inie- desejam amar e ser amados.
ressados em prestar exames Acomp. vários. cornple-

�)
pelo art. h1 (Licença.Ginasial) mentos.

para. comparecer a uma re- -3". feira, às 8,15
uniiu., no próximo domuiqo, A história de um menino
dia 22, ás 10,30 horas, no valente e do seu cachorro.
Cine União, quando será de- Lassie em magistral per
balida a organização de um formance:
curso preparatório para os O HEROI DAS

.

rejeridos exames.

\
MONTANHAS

, (Em Tecnicólor)
4Studio Arte

.

-5". feira, às 8,15
.

" 1- Programa DuploFulgamos em T:glstral_ alo,) Erral Flynn, Mi"ian
a muda�ça da� mst�laçoos Hopkins, RandoU ScoU e
do StUdlO Arte, da .ruíL Ne-

Hu.mphrey Bogart em:
reu Ramos,na ��lonmhq" pa.. CARAVANA DE OURO
ta o novo, predlO Leop?l�o Numa terra. onde não ha-ENLACE TI, h th C 1 A st�y e mn , � rua ...e .. rl !- via nem lei nem Deus!

P4.GNOCCA - SCH1\lITT l�a1?o. esquma Praça Getu- 20.) ENCAltCERADOS
Na cidade de Penápolis, lI? Vargas, ponto central da -Domingo. dia 28

esla40 de .são Paulo, realiza-I CIdade. . .

�

.

. PARAISO PROIBIDO
s� �oje o enl�ce matrimoni�l ....

Na v1�lta que /1�emos, � Com Josl'ph Cotten e Joa.n
do '71O_sso eslzma(1o conterra- esse ateher foto�raflCu,�� � . Fontaine
neo JuséoFrancisco Schmitt andar do referido edlflClO,
'(Juca), .fiiho do sr. José R. fic'amos muito bem impres
Schmilt, residente nesla cida- siónados, l--ois, na realidade,
(l.e,', ��m "a. gentil srta. Darcí o seu proprietário. o sr. Hans

Pagnocca, filha do sr. Antô- Gisder, soube dotá-lo de
l�io Pagnocca e.de sua exma. todos 0S requisitos necessá

esppsa. rios à obtenção de belos re-
A cerimônia religiosa será tratos.

efetuada na Igreja lHatl'iz lo- Agora os gasparenses' já
. cal, e o ato civil, na residêu- não rrecisam ir a Blumbnau, A Gonsar::'ação da fabulosa
cia dos pais da noiva, na- pois no Studio Arte' serão coragem do maior b.tlEt,9, de
quelp, cidade (rua. Siqueira atendidos a contento e com todos os tempos.
Campos, 135). fi. delicadeza e atenção du

. No progr.: Jornal vVarner
Ao jovem e distznlo par, sr. Gísder, que executa todo e desenho,

os "nossos sinceros e efusivos serviço concernente à arte Cens.: Até 14 anos

rotos' de felicidade. fotográfica. Preço: Cr$ 6,00.

I-I�ELA SOCIEDADE�I
."

"ANIVERSÃRIOS

Cine Mogk
Amanhã às 3,30 e 8,15
Ursula Tiess (a mais be

la garota do mundo), Dia
na Douqtus e CeO! g!! l\adcr

'.�: .....

� .. ,

Fez anos dia' 10 p .. passa
do ó sr, Hercilio Zimmer
marui, pruprietário do café e

.

restaurante Zimmermann. Ao
81'. Hercilio, embora, com atra
so, OS nossos cordiais cumpri
menios.

Fazem anos:

lPoje- O
.

galante' menino
Júlió César (10 aniversário),
filhinho do sr. Júlio Zim-

na,
Dia 22-0 sr. Mário Jac

ques Dias, alto tuncionàrio
do Insiiiuio de Identijicaç(10'
na capital do Estado.
Dia 24-A sra. d. Hulha

Beduschi, virtuosa espôsa do
. sr.� Allgusio Beduschi.
.. 'Dia"·75-0 engdnheiro dr.
,Vito,.. da Luz Fontes, residen
te em Florianópolis.
Dia 26--:-0 distinto conter

râneo sr. Norberto Koerich,
vereador à ,Câmara Munictfa.l
e acatado comerciante.

..

'"

A.os natalicianies, sinoeros
ç,�mprimento� .,

'.

,

'.<,
'Hoje, às 8,15 hs
Bu.rt Lancasier,' Stel'e Co

ohran e Philis Taxier no gran
de filme que' vale a pena ver
duas vezes:

HOMEM DE BRONZE

---..--0---

Cine São Pedro

NOS SALÕES"
'BAILE DA S. ALVORADA

Movimenta-se a alia so

ciedade gasparense para o

grande baile de logo mais,
nos; salões do Cine União,
uferecido pela S. C. R. AL
vorada ..para festejar a coru

ação de sua "primeira rainha
a gentil e prendada srta.

LINHOS REUNER... . IL()ja Gabrie Pamplona, anuncia e reco' enda um
maravilhoso sortimento dos afamados puros LINHOsl
REIVNER, largura 1,60 mil'. para vestidos e taiér..

ILOJAOGABRIÊLnapAMPLONA
II Rúa 15 de l\ovembro, 1100 - Rlamenau

III

Ã CIDADE I�1�if 'REVI8rfA '�,

De ANTHEROR�
PARQUE INF;�NTIL seus �lentores �ispensa::oquestoes que (hzern reSi) .,

8

à criança. Evjdencia�s"l elto
,

. .\.:, ne�,se zelo, a preocupqção
o futuro do inrlivíduo eCo:
grupo social. De.monstra. o
'_ .

. d seavisao la rga lIS respon�áv .

pelos destinos da sociedaJl8
Aguardaremos, an')ioso

e,

t
-

d ' a
C?l1S' ruçao o parque infan.til, para ver, com ale!)'r'l''. d

. b d aalegría .. a cflançada. POrentre escorregadores, burras
balanços emon tanhas rus,.

'

�US,

Muito nos a'ezrou a no

tícia de que fign��as de mar
cante projeção na vida ga,s
parense estão vivamente in
teres-adas em dot-:r a ci.ia
de, ou, melhor dizendo, a

�piàzada> de uni parque in
fantil, a exemplo dos já ex!s
tentes em outras c'dades do
Estado e do B rasil.

I
Os parque�' infantis são

centros de recreação que se

revestem de elevado teor
educativo. Alí se casam o

útil ac agradável, numa

mis�ura, �deal P3,f9. 0. espíri- Licença Ginf-lsialto mfant21, de dl�ertHIJ�nto Chamam: s a atenção de educação. A· cnan?�, : ao 'IGi�(jres para ? .Al'iso, a re��mesmo tempo .que na livre ueito da .matéria publl' d'

t dênci
r-

.
, ca ocurso a sua· en encia natu-

em outro local dest!l edi .

ral para o brinqu do, desen-
' lÇbO,

volve os mais sadios hábitos
i.

___
de camaradagem, de' espol'-.

.

tividade, de cava lhe irismo , Nik deixe para amanhã o

1 1-' _

b d
I uue poue Iazer huje(e comperiçao e,80 retu o, li-' f t d'd ,. 1

..

1 d AI' l'
a ru uta o u uto e Suae sonuartec a �.. 1 f'e r.e� t- f(l m ilia com u rua apólice deza boa parte 110 conheeidis- Segu ro de Vida

"imo conceito de Juven.all
- da -

que preconiz� '.«esp'Írito são "A Equi ta tiva"num corpo sadlO». ' .. D .l 'u', I• I'
• do:,,ii;sl.J.uO". IIlllO" I li Hl'üldAHleJarnereceanossaapro- SOl:teJade lllUlua de SlJOU

v&.ção irrestrita. E estamos
'.

de' vida.
" rus

certo de que muito breve
será objetivada. di-tndo-se à
criança gaspúem:e um dos Imelhores presentes que e�a I Carlos B. Fontes
já há recebido. Para tanto I� necessário. :mt-e3 de tudo, ----------
:Jue os poderes póbhc08 -to
:mm a iniciativa de dâr
)S passos necessários
O terreno pa;rédocalização

do parque nãü constitui p.ro
')lema, uma vez .que o mu

nicípio acaba de. incluir' no Trabalho esme!'adn e garanll.'},o
seu patrimônio, �,;adas pela'
União, as terras deixadas
�)or D, Mlmi H()·'s�-'.:lel, com
trechos localizados bem ao Consultório:
centro da cidade. O custo

I Rua' Cel. Aristiliano Ramos
da Gbra, não ultraD3s8h,ria,
a nosso ver. à cas�-t dbS trin-
ta mil cruzeiros. Para mo

dêlo se poderia tomar um

dos p:=lrques existentes em

Florianópulis ou Curitiba,
resguard:1da l 3.tS convenien
tes prQPorções.

Pare('e-n08, 'tão fàmente,
llma questão de boa vonta
-Ie e interês38 pela fi)rmaçãc
das novas g;t>rações. Aliá!:;,
segundo '0 nnss() juizo. a. me

dida do gráu de progress::.>
de lima comunidade pode SH

dada pelo carinho que os

.:'/
(. "

A g'ente ern. Gaspr..r

Dr. Cláudio
'E d h'.8, USCi:l

Cirurgião-Dentista

Preços MódiGos'

Maravilhoso, O ...

(Conclusão)
ção da Capela e do educan,
Ilái'io. profissional, pois nin,

guém t)uf.>ará negar�lhe apoio,
deixando de comprar votos

para as lindas bonequinhas,
---0---

IdêIltlco desfile houve no

dia seguinte, pdll manhã,
em Blumenau, e com o meio

mo êxito. Os blumenauenses
ficaram encantados;comonós,
desejam assistí-10 novamente,
e ys que não o fizeram (por
não t�rem pjdido, 0\1 por
não tere:n saóido err; tempo"

I querem assist.íl-o uma vez,

. ao meno"\.

I -,x-x-x-x-x-x-Y

PARA
.' SUAS

..
CARGAS n

., r A Í l' r a 111.

'E ENCOMENDAS 1-" �

Transportadora.Wolfram L tda.
MA1���:)3Iumenau-Alameda ?uque de Caxias, 166, Fone l379. - FILI�IS: Curit:iba- Rua João Nf'grão, 16:..;3; Fone
Em Sao�?"aulo: Rua Carlos de Campos,f>272; Fone 9.6655- No RlO de JaneIro: Avemda Preso Vargs) 3L140; Fone 431399.

AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-2° andar
S E· R Y I MOS B E lU P A R A S E R V 1 R SEM P·· R E,

i � ,

• �I

2423

r_s

,.

a

,...
.
"lii'Üf"fBfIjfz'

.
)' .
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