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Entre inten a vibração popular; tomou posse
iu o exerci io do c a r 9 o o prefeito

orval Ro olfo Pamplona
BRilHANTES E CONCORRIDAS SOLENIDADES ........ o EX�PREFEITO JULIO SCHRAMM DOMINADO PELA COMOÇAO .......

DISCURSOS PROFERIDOS ........ COMPLETA COBERTURA ,RADIOFÓNICA DO ACONTECIMENTO -- O EX E, O A.fUAL
PREFEITO NOS BRAÇOS' DO POVO

Como parte das solenidad,es ele
pOSse e assunção do prefeito Dorval

Pam:ploÍla, foi rezada Missa votiva,
ás 7 horas da manhã do' dia 31 de

janeiro, na Matriz de São Pedra A·
póstolo'

Dia 31 de janei\'(' último, P{ir en

+re grandes tnarlífp.�tac(íes d',JS seus"
admiradores e, correligionarios, foi,
empossado no r,U'$ de I'rcsidente
da República dos Gst:J(lo5 t.'mdos do

Brasil o sr, Juscelino Kubitschek
de Oliveira, que fôra eleito em 3 de

I tubro do ano p,13�aJo pela maio

ria relativa dos votantes.
'também o sr João Bekh�or'

Mal'lJ.U'�S Goulart (Jangn GOl,llflrt)_
tomou posse do cargo de vice-pré

DO eSTADO -; sidl�Iltc' da- Hellúbliea; na mesma 'so-
lenidade,

Viveu Florianópolis, a' nense fez Governador do! último se coroava pela Cêrca de 8 milhões de cruzeiros

31 de janeiro p. findo, um seu Estado, posse e assunção ao eleva- foram retirados dos cofres da Na·

cão 'para comemorar a ascençã., 'da
dos grandes dias da suá Os gasparenses, qu e J do cargo,

-

dupla J.J, E. atendendo ao que pe-

história, assistindo à poso mui justamente, sem- Santa Catarina, coníi- diu o proprio Juscelino, vai continuo

se do dr. Jorge Lacerda I pre tivemos o' dr, Jorge I
ante nas destacadas

_ vir- :���so� �:s'l'�i��rd�!sSI:��u���(J�
como primeiro mandatá- Lacerda em alta conta, tudes públicas de .Jorge eIhbol'a o Presidente, nos Estados

rio do nosso Estado, também vibramos com a Lacerda, aguarda, sob seu U.l1<idos: tivesse declarado sei favo-

Milhares de forasteiros, sua retumbante vitór�a de
I g,ovêrno, �ma era progres- I ra��ll�e sd�a �:��inis��' para começo,

que esgotaram tôdas as a- 3 de outubro, que ,dia 31 slsta e feliz.
. /

:
como acrcdltíll' em' d!<l5 melhores?"

comodacões dos hotéis da. mi '4. �

J I
(; � L

Capital,� juntaram-se aos; JSCUrSO uO ex�preJ.elto U lo�cl.!.ram:rn
ilhéus, numa das mais Vi-I "Exmo. Sr, Prefeito Dorval ,RO- I dofo ,Pamplol1a, :filho d� �l'adicional rea,Hz�r, Se �ais, nã9 fiz, d€.V.ê

ser

brantes manifestações pú-. dolfo Parnplona - Exmas , autonda./ fam�ha do nosso rmmicipro . !ltnb,u�d�) à eXlgu:d�de da re?,e�t�. do
" des - Povo de Gaspar. Ainda bem Ine lembro das pala- Munlclplo, que nao me permitiu sb-

blicas de que se tem notí-li E para mim a maior saüsfação e vra,s do seu venerando g'enltoi� _ o lucional' os m�ltiplos ·probl.em;t" -caie
cia; para homenao'ear o a mais alta honra transmitir o go· honrado sr, Rodolfo Pamplona, (ConcluI na 4a, pag, )
, '1 t 'd d- b, I,vemo

munkipal na pessoa P,Or todos quando da visita que lhe fiz, antes do
ImpO U O Cl a ao ql,e � os títulos digna e mierecedol'a do, inicio da campanha eleitoral de 1950.1 PROFESSOR. RENATO
vontade do Povo catan- meu conterraneo e amigo Dorval Ro- Disse·me ele: Aceite a candidatura I WÉNDHÁUSEN

que os seus amigos fazem questão! Por ter sido removido' para o
d'e lhe oferecer porque v,)cê s'�rá e

Grupo Escolar de Passo de Sertão,leito, De fato, assim' aconteceu, mas
no municipio' de Sombrio, neste Es-

tambem por cau�a da eficiente cola·
tado, transferiu' sua residência des.'

boração que me prestou, durante to-
ta· cidade o professor Renato Wen.-

da aquela memoravel cam\panha, o '

"Exmo. Sr, Presidente da Câmara

I
tiça, isento de côr partidaria, que, dh3usen, que durante quáse cinco

Municipal d,;:: Gaspar - S1'S, Verea· dispensará a mesma atenção a ricos
m.eu querido amigo Rodolfo Pam·

anos dirigiu identico' ed'llcandário
plana, graças ao seu indiscutivel

dores - Reverendissimo padre vi·, e pobres e a brancos e pretos, ,Pa- çm Gaspar,
prestigio _

-

guria - S<mhores e senhoras pl'C" 1'<1 êsse fim empregarei t.:)()a3 as mi O professor Wendhausen sempre
sentes, - Povo de Gaspa�:. nhas forças, pois pOr isso dedicar- Sr. Prefeito: Já agora à testa dos se destacara em t'odo e qualquer mo-

E' com grande honra que l":::cebo, me-ei exclusivamente ao meu cargo _ destinos da terta gasparense, sei vimento social e cultural da nossa

das mãos honradas do meu antcees.' E' Ii;�nha inab3lável intençã.1 COfl.· que Vossa Excelencia está perfeita- terra, Com o seu talento 'de, escoL"
sor, o sr. Julio Schra111m, o elevado tinuar a excelente admtinistração do mente penetrado das responsabiUda. ti o seu espírito arguto e dil1àmicoí\
cargo de Prefeito Municipal de Gas- ex-prefeito Júl,io Schramm, qUe tan- eles do elevado e espinhosO' cargo par de rara sel1l'ubilidade artística,
par, aonde soou conduzido pela von· to trabalhou e realizou em prol da ',que o Povo gaspaa'ense lhe entreg'l'll prestou ele inestimáveis :,erviços. á
tacle sobêl'ana d.o'S meus conterr'a- terra gaspapelllse. Praticam12nte sem Conheço bastante Vossa Excelencja terra gasparense, sendo, por issn,
neos, que me exaltaram COl11i a sua aumento de inljpostos, o prefeÍ:t:J que para ter a certeza de que toda a sua .realmente lamentável o seu afasta
cr-nfia,nça pelo voto consciente e ora deixa n govel'l10 elevou a receita eapal.lidade de trabalho será empre- mento do nosso meio.
livre d,� 3 de OUtubl�O do ano passa· municipal de 640 mil para dois mi- gada a serviço da c0�etividade -gas·

I
Na redação deste periódico, Re-'

do.
.

lhões e .cento quar-2nta mil cTuzeir@s, parense, sem distinção de classes, nato Wenhausen foil crlurant,e mui-
Quero crel' que possa contar com Constrmu escolas, adquiriu u'a má-, de religião nem de 'cor partidaria _ tos meses, o com.panheir-o solícito e

() 'i�l�ispensavel éõ�oio da Camara I quina de alto preço e uml caminhão I. Não poucos obstaculos e difi�uldades precioso cujos tr:ahalhos, 'entre ou.
MlllllClpal para reallzar' um governo basculante, fez estradas, pontes, etc irá Vjssa Exce}eIliCia encontrar no tros, sob o pseudôndmo de Antero
que se: paute pelas normas da Jus- Mas, principalmente, deixa este edi- I desempenhó, de suas funções, devido Romano, ficaram inde�évelm,ent8 a

fieio magnifico -i sede dos servi- I à má-vontade de uns e à incompreen· ilustrar, pela riqueza d.e estilo, for.
ços públicos municipais e de outros, são de outros' Porém, estou certo de ma e conteúdo'" as Icolunas da VOZ�
,que há-de assinalar pelos aniOS a fo· que tudo Vossa exeelencia enfrenta· E', assim que, de nossa parte, com.

ra a atuação benemérita de Júlio rá e vencerá, por força do seu espi, ! imenso peS<lr, vemp-J� partir, A.
Schramm em favor da sua e nossa rito sereno, im'parcial e conciliador companham·no ao dUeto colega �

terra, cujo povo guardará perene· Muito foi realizado nesses cinco amigo a nossa gratidão e os votos
mente o seu nome no coraçã:o'_ anos de govel'llo hoje findo. Mas mais sinceros pela sua indefectível'

(Conclui na 4a, pag,) muitQ - é verdade - ;linda há qu� yeniura,

quio Nunes Pires, que de ímpro- Prefeitura ao Jardim fronteiro, em neste, trabalhador, saberá, eom cer

viso, proferiu notável oração gratu.) meio ao maior regozijo. -

.

'I teza, imprimir á sua e ,nossll terra

latóría, revelando mais uma vez os Cumpre ainda notar que O pre- o mesmo ntm{) progressista que ca

seus altos méritos tríbunícios e de feito Frederico G. Busch, de Blu- raterizou 'J governo do seu digno
inteligência, Por fim, voltou a falar menau, acompanhado dos dr", Luiz antecessor . Para iSSQ vamos todos

o sr . vereador João Beduschi, sendo Nastari, diretor da E, F, Santa Ca- cooperar com a parcela do nosso

gualmente muito aplaudido, tarina, e Afonso Balsini, esteve, de esforço e da nossa boa-vontade.
A todos os presentes foi servido passagem para Brusque, curnprimen E, em 1960, ao ferir-se novo plei-

rrn copo de cerveja. tando o prefeito Dorval Pamplona, to municipal, Júlio Schramm bem

Era quase meio-dia quando teve ocasião em que, ao microfone, diri- poderá ser novamente reconduzido
.írn a concorrida festividade, Os ope- giu algumas palavras de saudação á Prefeitura, pela soberana decisão
rarios da Prefeitura e outros ho- ao Povo de Gaspar, do pcvo gasparense, graças á sim
mens do Povo, então, tomaram ,'10S Terminou, assim, a honrada e be- patia que granjeou durante o man

braços o ex-prefeito e o prefeito fI- néfica administração de Júlio Sch- dato ora findo pelas suas qualida-
tual conduzindo-os do Palácio da I rarnm , Dorval Parnplona, moço, ho- des de homem público.

Na 31' de janeiro findo, coníor
t!1e fora largamente anunciado, o sr,

Julio Schram deixaria o cargo de.

Prefeito Municipal de Gaspar pas
sande-o ao si, Dorval Pamplona,
eleito em 3 de outubro de 1055.
A's 9,15 horas da manhã, na sala

das sessões da Câmara Municipal,
foÍ o novo Prefeito, após prestar
compromisso, solenemente empos
sado no cargo, Saudou-o em rapldas
palavras o vereador Carlos Barbosa
Fontes, tendo falado, em seguida,
com o mesmo propósito, o vereador
sr , ,João -Batísta

'

Bsduschi. Grande
multidão 'superlotava todo o andar

superior 'do Palacio da Municípali
dade, acompanhando com o maximo
interesse os atos oficiais,

O prefeito Donval Iodolfo Pam

plona, já empossado, dirigiu-se en

tão ao gabinete de despachos do

Executivo, onde o aguardava, o sr .

Júlio Schramm, que,' na presença do

presidente ,da Câmara dos Vereado

res, sr, Bertoldo Bornhausen, de
outras autoridades e da grande mas

sa popular, transmitiu o cargo de
Prefeito Municipal de Gaspar ao sr,

Dorval R, Pamplona, tendo s _ se,

nhoria assumido as respectivas fun
ções sob grande aclamação, A s'e·

guir, o secretário da Prefeitura, dr',
Helio B, Fontes, leu o termo com

petente, qt\e foi assinado p'210 sr,

Júlio Schramrn, pelo prefeito Dor
vai Pamplona, pelas autoridades
presentes e, ainda; por cerca doe 100

populares, ,

Após a transmissão, o' ex-prefeito
julio Schramrn pronunciou discur
S'O cumprimentando o novo chefe da

Comuna, prestando contás do seu
gov,erno e despedindo-se, _ Agrade
cendo .aos fUl\Cionários e operal'ios
o seu trabalho, <) orador não poutIe
cont,er a emoção, e foi de olho;" úmi·
dos e com a voz embargada qUe ter
minou o seu discurs,Q, Nesse esta
do de espírito foi abraçado por to·

40s, que tambem se mostravam co·

movidos. O prefeito D-orval
-

Pam·

pIona falou, em seguida, sendo a,

plaúdissimas as suas palavras, Am·
bos os discursos vão publicados, á
,parte.

Os cumprimentos e abraço, pcce

bielos peL::> novo edH eram, extensivo,>
ao seu venerando progenitor, o sr,

Rodolfo Pamplonia, que se a(!hava
tambem: no P2Clnto.
Nota importante e qUe veio dar

inusitado realce ao aconteeimento
foi a transmissão radiofônica de to
das as solenidades, desde a pOS�!2
até o encerramento, efetuada pda
nossa Radio Clube de Gaspar, (lue,
indiscutivell.1lJ8nte, assinalou um

tento elos mois brilhantes na sua

curta mas já proveitosa existencia
entre nós, ·tanto mais que a irradia·
ção se processou' otimamente possi
bilitallQ.o aos gasparens'es ausentes,
da, cidade e do interior, e aos ou

vintes dos mUlücipios vizinhos, a·

compan.har perfeitamente a tudo.
Ainda no gabinete do Prefeito,

ocupou o microfon'e' o sr, Anfilo·

o Bra-s�il ten, -

1l0,VO pre�i�
denteV;

Tomou posse e assumiu, o Gov. Jorge Lacerda

Discurso do prefeito Dor_.
vaIOu Palnplona

MISSA
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O MAJOR El\1PO'RIO DA CIDADE E'H Iii A CASA nos BONS PRESENTES'
LOTjÇAR, FERRAGENS, TINTAS, MÀTERTAL PA.RA CON"TR(JÇ'ÃO Frrc·1 i Um mundo di:' Maravilhas em TECIDvS

.

• I .

. 1 I
..'... TECIDUS EA1 GERAL, CALÇADOS E CllAPEúS

'

I
I
asora em sua colossal venda de verão

.

, -

I I

Duas 101. as à sua disposição ,I, I.....

� I '5o�'p'
�

� D,. I,I/!-XOX - \J.'.".,.,
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e ar' igos para Homens, Srnhoras e Crianças .

I Renove o pneurl.rseu carro �·JI'Df'. Gl2,UdJO .'I]"a�strT�8COmérciõ iffi
\' I

Pelo -:ficient: e Aja�,ad� Processo

bda ,,\'
Becluse1'!J 1 Bar ta Catarina S. �'4_.

'lI canlzaçao Soroca ana I Cirurgiâo-Dentiste I - Matria: lTAJAl-
de llARRY ZUGE ,I Trabalho esmerado e aoroniido II' Fundado em 2.1 de Feiereiro de 1935

Preços r\'lódi�o8
Rua São Paulo, 674 -000- FO!_1e, 1667. I (' 1"

Endereço Telegláfiéu: «INCO,
<,

.

I
.

C»)SU torto:. .. I --'--x :se x---
B L U M E NAU Rua CeI. Aristiliano Ramos, ;CA.PITA I, Al1TORTZADO Cr$ btJ.OOO,OOO,O()

:FUNDOEs DE RESERVA Cr$ :60000.000,00
!DEPOS1TOS EM' 31-10-'1955 Cr$ 974617.631,701

T\Trtn df'ixp para amanhã (' IAGE/\CIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ES-1\I. q-:.:.:- pode fazp.r hoje. I

=:� Garanta v futuro dA SU:1 I TADO DE SANTA. CATA!cI�lVA, NO RIO DE
familia com uma apõlice dI" �,<,;; JANEIRO E CURITIBA

11 .: Sf.guro de Vida
-

.

,I
\

.

Of)1--

I -da-, A}!ONAMOS AS MELHORES
,. �'A . Kquitetíva'
I rios ���fl'h"1 U"i:!I)S (h Brasll

I Sociedade nHlt1�H dp. Seguros

Manipulação esmerada de receitas I
de vida.

, Aqenie de Ga.�par
I Carlos B. Fontes

,OA 8 P A R Rua. ca. Arisliiiano, 384
. __'_.------------�--mm---------..tfj.==-.--m-mwiB ' __

Va riedade infinda de artigo � para presen tes

(�asa Buerger
�,;..z�__�_�·� - _:=:C!!!._ -::;cz::: - ._� ==�="=
_._----�--

._;'_:,:
.

-Rua
-

CeI. Aristiliano 441 e 459
RIJa 1[1 de Nr.vernbro, ·506

- :-. B L U M l� � A TJ -:

"Aguardente 5 Canas' I

Executa. qualquer serviço concernente ao ramo, com

..
a máxima honestidade e rapidez

Farmácia Imperial
Do íarm." NILTON L. MÜLLER

Medicamentos em geral - )
Especialidades nacionais e estrangeiras
- Perfumarias e artigos de toucador

,

o melhor aperitivo - Dlstribuid or:

Mário Vansulta .... Rua CeI. A. Ramos, 157

1--l�AXAS
I PJ1=RMITlDAS POH LEI

I ----

I CAPITALI�AÇÃO SEMESTRAL
VENDE.SE : ....

Telhas francesas usadas, fAGÊNCI,A NESTA.CIDADE: :

d·_ I RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS. 249
por preço e ora813,0.·

'- _

Tratar com Carlos B. Fon- I . -

< h
tes RuaCd. Aristiliano, �29. I ,!.!.:.tj�g::U.�!!!,fl n:zu::!::rS5h -

en::7uedi��
--�----

GRANDE V E N D A DE ANIVERSA'RIO
,

SENSACIONAL CAMPANHA DE SALDOS E RETALHOS COM DESCONTOS DE 10 - 20 - 30 - 40 e 50%

Sómente durante êste mês de fevereiro um grande e decisivo bota-fora de SALDOS E RETALHOS nas conhecidas e
,

. barateiras.,

Casas Pernambuc na s
Aproveitem que é apenas para êste mês de Fever eiro!

-. 0--'

'-'íl'lf,>�:'í!!'l

SAUDOS E RETALHOS em quantidade a preços verdadeiramente sensacionais! Compre hoje para não se arrepender
. amanhã! _

.
-

SALDOS E RETALHOS de artigõs de lei corri reais descontos de 10, 20, 30, 40 e 50% nas afamadas

.
�-'" .. �

.

C A S A S.

.

'.
.

..

PE·RNAMBUCANAS
. Filial de Blumenau - Rua 15 de nevembre 563 - Telefone 14-85

--------------�---------------------------

-. I .

I
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Cam p e o n a to Sul-americano de· Futebol
'Fazendo' sua segunda 2xO.

apresentação no campeo- Com êsses resultados,
. nato sul-americano, que Argentina e Uruguai lide
vem sendo disputado em ram, invictos, o Campeo
Montevideu, a equipe bra- nato, com duas vitorias;
sileira, representada pela Chile ·com uma vitória e

Federação Paulista de Fu- uma derrota; Brasil e Pa

tebol, não foi além de um raguai, um empate e uma

empate; sem abertura de derrota .e, finalmente) o

contagem; com a, seleção Perú com duas derrotas.

paraguaia. Como se vê, a represen-

.

Ainda .na noite de- do-l tação brasileira can�inha
mingo ultimo, como pre-] para um dos seus maiores

lio principal, a Argentina fracassos, já que não COD

derrotou o �hile VaI' 2xO

I
seguiu superar. dois elos

e o Uruguai, sabado, ven- menos credenciados con-
.•

, ti"
.

ceu 'ao Perú também por correntes ao certame •

TIPOGR,AFIA CE�TENARIO LTDA.
,Mundo Católieo

,

, '�1t-oÍ'tclu51l0)
"'��,

Serviço rápido e esmerado

"

Se insurgira, 'contra' uma prods�ãó
de recepção à estátua de Nossa Se-
nhora de. P'átima. .

.-

A segiiir, o Presidente íncei,tjv.óü '

os protestantes mesmos, pata . 'que
eles

."

co'i1J!batessem os seus ídolos. ..

o dinheiro, a ,pr�priedade; a aCl;)p�ã\l,
de classe ,. etc. , , Outrossim, r€sP?§<
dendo a protestos' pelo ,Jato de. 0t'i"
católicos -haverem tocado o

.

sino' 'na'
cidade, esclareceu Van' Hooft:
'Saibam q(íe este sino- não é pro-

""11 '. príeãade particular da maioria pro- '.

)1 R e 1 OJ&'oo r= 1. a=-�E R"-'L1T E S"T O· , , II . ��::::e e ta �Od�S��iclpalidade, mas

t. '--" L".. BERNA (Suíça). .

- Segundo in

forma. a imprensa católica; daSuiça,
DE 750 homens estão' recebendo for-

mação especializada num' semíná-
SCHRAMM rio comunista de Praga, na Che-.

ASSEGURADA A PAHTICIPAÇAO DO BONSLi'- .lOIAS. RELÚGIOS E ARTI· ��:!��:�ti:, t;::�õ::t��a;�v� l::t���:
CESSO NO 3. TURNO GOS PARA P R E 8 E N T E S americano. Terminando o curso .se-

, ,., rão mandados para a América La-

,
_

Com a derrota sofrida da do 2. turno, que terá CONS.ERTOS ElVl GERAL tina com o fim de espalhar ,0 ateis•

.

pelo Botafogo frente ao seu primeiro encontro na
mo e extirpar 1\0 PQVO toda e qual,

V SERVIÇO ESPECIt\LIZ '\DO quer Idéía religiosa,
asco, na rodada' de últi- tarde de hoje entre Fla- I I

NOVA IORQUE. -( Ingressou rê-

mo domingo, perdeu o al- mengo x Botafogo, pode- Rua CeI Aristiliano Ramos, 378 I centements como Irmão Leig,o num

vi-negro ,8 última chance rá apenas modificar a po- LI
.

(Edifício lrt(lf porfo) I' i Mosteiro Beneditino, o ex-capitão

l?.ara competir no ,3. turno sição dos dois primeiros l._-= = � AI '1_

.

----;:=2 � �� ����n�: ��:��r.dooPC��t:oue, f:'
do campeonato guanabari- colocados: Vasc� e FIa- �������������������' � Rue distinguiu-se na guerra da C.,·

no. A sexta vaga coube ês- mengo, já que ambos te-
réía; quando os comunistas invadi-

ALUMÍNIOS -�- ERRAGENS _:_ Cl!�REA1S ram Hungnam, La Rue no último
te ano ao Bonsucesso, cog- rão pela frente grandes MATERIAL DE C0NSTRUÇ.-,AO· instante recolheu para seu navio, de

nominado o "fantasma" do adversários e' à vantagem
. apenas 7637 toneladas, e salvou cer-

tame carí d ca de 14 mil fugítívos coreanos A
cer ame canoca de 55. os cruzmaltínos sôbre os Depositário da propósito, o boletim. do Governo ci-

.

.' rubro-negros é de apenas CERVEJARIA ANTARCTICA PAU._ -� TA tou o nome: de La Rue como exem-

i: Portanto, a última roda-j um ponto.
li' plo de amor heróico ao próximo.

Estoque permanente-dos mais afamados ' (DIV1JLG:A_CAO C;!lF) .
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PA�ElARIA - LIVRARIA
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por preços ,9.�m concorrencía.

Caixa 'Postal, 651 Telefol1e, 1671
'Rua 15 de Novembro, 1422 - B L U M E NAU
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Agente 1i�5ta cidade: AI..VARÓ C:ORREA

ERNESTO
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Gráfica 43 S. A.!
EDITAL

De ordem do snr: Prefeito Muni
cip-al, torno público que, durante. o

, r- mes de fevereiro andante, serão ar

G A SPA R 1,1 recadados, na Tesouraria desta Pre

I feitura, os impostos acima citados,
.nãdoc.;_ii.iiuiãliiçr iiiiii__riZ_.ii-.A &_&�!i&_6&_§&iiiiiiiiz__iii&...._&&�·, correspondentes ao corrente exereí-

cio.

iIltdustrja-Textil-'Gasuar S-A II ze�� C���ib;;;!':�n�: �!�tl'�atis!�
,

TE(}lDOS I!'l!JLJ-It) 1J OS Vi!) ALCiUDAO
•

I mês acima, poderão, ain�a, tazê-l?
, ,

nos meses de março e abril, aeresci-
- - x - -

dos da multa de mõra dê 10 a .20%,
'I'OALHAg DE TODOS OS TIpoS NAS l\L<\IS respectivamente, sôbre 10 líquido'

LINDAS PADr<ON'AGENS Terminado os prazos em referen-

PISOS PARA BJ.1NIIEIROS, ROUPõES cía, serão extraídas as-certidões de

I (Cõres iirmee}
dívida para a devida cobrança exe-

cutiva.
Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19 Tesouraria da Prefeitura Munici

.

End. TelflT.· "TEXTIl/' pal de Gaspar, 'em 1. de fevereiro

11 'G AS P A Jt
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STA. CATARINA de 1956'José Alberici .:_ Tesoureiro
::.&A4iíii'1a- MM" znz UE! L Ml4

Secção de Atacado e Varejo
ENGARRAFADOR .Fi DISTRIBUIDOR.

DA APRECIADA. AGUARDENTE
u 5 n.\NAS ,)

Rua CeL Arisiiliono Ramos, 157 -

, IMPOSTO DE lJCENCAi - Carros,
carroças e aranhas

IMPOSTO PREDIAL -; 1. semestre

Rua 15 de Novv., 533 Telegr.: "Impressora"
Caixa portal, 90

BL� ME�AU
'

-.X-:-

Tmpresso� em· geral'
Sta. Catarfna

l\1ateri 11 para Escritório

Livros, Aibuns, canetas. artigos escolares e�c.
.

I"

o MAIS :COMPLETO SORTIMEl'fTO DE
BRINQUEDO:3 DA CIDADE

Vendas a varejo e a tacado

I
������������-----------------------������,�.�����

/ BICIC'LETA,S
Das Melhores Marcas Pelos Melhores Preços

.!!

:�,"'��.,
RAD lOS « SEM P '> :MOTORES A GASOLINA OU OLEO

B�o fi b a S p a r a a r r o z eí r, a S

Alais T. Schmitz & Cia. L tda.
Sucessores de Aois T. Schmttz

Faça-nos uma visita sem compromisso
Rua Cel. Arisiiliano Ramos, 389 (Esquina da Praça Getúlio Vargas)

----
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� ',."... .! ,.. v"' �. • •Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



voz (j �� SPA R II tJI�eU�t' :�M����ADO:WAl, I Pata a cidade, espere rnder dar-lhe
'

>= __ _

á�:ua tJ esgoto, se� obtiver o empres-

A""=N=O"'='='='==:=!""""==",,,�. =:-= - .'- -- (C'!tlí:hlfiftO da ia. J).lg,) tim::! ii qUe elida edilidade t-em' direi- H' ,

8 1
�

A t--
- S���{fOi ,4 dE! fp.Vijl'�1 ro de 1956 - N� 124

I Senhores: Pretendo, COi,',} ,-1 ,(',l'�(','l_
-

d O
- OJ<;, as ,\) -- r uro

- '-- ._,,- -

� ".. to, amortizan 0'0 em Z atl05, sem -

(I� DeL!S, tornar-me digno do meu ,jUl"'S' E o sonho maior dos gaspa- de Córdova e Tónia' Car ..
,""""',--

'''''P-=�E�'<�L-��À�=�S'�'O '�-I'-=E-=D-"""'-�A'-�---D-'"'"::
� -� ==i.

---i
1

;�;ji��ji����J�es�t;:�������'a:!��tl�lIn�:i� re�18e_s, ql,ue é, a sua lllOtlte sobre o Itd-a, '('ero, na gigantesca produ-
,

- "," l I j
"

LI' .1<LâÇU, l�aJ1UO as uuas mar�ens, o ção brasileira-
"" �' �"'�. :__ .

.L
'

�... ;,j , J', -

li1 pio, Qi ansei=s ela cidade e da 7.0113 grande no, há-de tornar-se realída- _

" .-

",-.�,,",�..�.=r-' rural. Es-f:r.; prhicipalmente, Qllw\'.;'i de, pois, para tanto, contamos tr-dos MAOS SANGRENTAS
com o máximo- carinho, pois ela me- C011') a palavra d,1 ilustre gove,:na�or (Imp. até 18 anos)
reoe, péla importaneía do braço d : íorrre Lacerda qUe hoje' triunfal- Vê" ., ,

Civil e religiosamente reallza-sc colono ria grandeza do Munícipi» _ E ;:nel�t8 aSSUl11e' o g'werno do ',nosso oe' vera como e gran�,
hoje á tarde o ,:'!nlflce matrirnonial , a colonia precisa ele boas estradas,'] Estado . . de êste filme nacional.
_d,o- jovem. Valdir João ZimmerrmU.'IJl; precisa de sementes e adub �s, preci- lO_dr. Jorge Lacerda prometeu 80 A " nl

� r
N o 30 -) 8 15filho do sr, Silvio 7.iJoiYI'€l'mann e sa rl� escolas e de professores.

TtdJI
Iene. e publlcarnente que 110" dará·,-�n.a_.la, a� o , ,C -,

---

de l'1(ta esposa dona Catarina l',im- '�5to o que for ainda de seu legitimo a ponte, f) ele certamente não fugi- O grande filme de guerra,
-

merrnann, c�m a prendada f' L(Oc1:J:
-

interesse, ser-lhe-á ,prOPorcioilW:1)., l'á, a esse compromisso livremente produzido p o r Stanleysa srta, Suelí Mari Vanzuíta, elernen Meu governo) outroscirn, visa a pro- aSfU!r<;i,1-- para com a nossa terra. �.
'

.'_
10 de realce da .m(J;hol�_ socledarle tegej- e amparar a todos que traba- _ De minha parte, o maximo empe-

Krammer:
.

gasp<ll'et:se e di�etu filha do casal Ilham, �eja, neste, ou naq'J-ele setcr; I�Jn evidarei [unto ao Governador S HOMENS
.

DE FERRO
sr, Mar,H), Vanzutta .._ dom Geor-gi-1 :O�:etClO, ��du§tna, �rof�Gsões libe· afim de qn�, com, o auxilio do g;: ·COm.·' Arthur Franz eDia 7 -: O sr, Jaime nfldttscui, na Vanzuita, I ais, etc, alem da agricultura que � I vern» e do povo gasparense, o Esta- . .

alto funcionário da agência do Bati. Os noivos ,e SMs pais, após as ce-I
como venho fri�al1(lo·- é merece- I do fuça a ponte, essa obi-a que vai Nick Dennis

Co do Brasil em Blurnenau." A ve- rimônia�, recebe;"Go os convidados dera de atenção,máxima, porque, c> acelerar Imensamente O progresso 3a. -Ieira, ás 8,15 . Eles!!
neranda sra, dona El'f\a Presser lin- na �ocledad� �H'a\'Hda, onde serú I mo �em o 5ab(!1-5, Gu.,P8�· ". e dGve desta t�rra, O"" A '. d' C, �� .S'·!la, 03posa do ilústre profesqot' da serVIdo um Jâlltilr, cOllt..Duar 56ndo um mUnI'ê.1plO 6!õSSn' Ao termiuo desta,:; ligeiras pala-

" _nJos a él1 a I, t.Ja
Facundade de Od'ontQ!ogia, dr, José ':�Z DE GAS�AR deseja 1UuIta [e· :L_>_lm:·:'!lt€ a�rrCOL.'"

iá �Ue a lavou_'_'él

I
"iras, di;ijo o méu pe!2.sam€!1�o a em,:

'Batista Rosa, e gienitora _do Si', Vi" hCIdade, aos love»" nunent:2S. e a s�upaça � tr.ad1C'lsnal dJ. _gr:,mde ['sus T )c!J Poderoso, pedLrydo rnc: Fuzilsiros dosi Fvza rca
tOl' ·G. Rosáj A galante metlin1 ::\ora- � 'Na capital do f'stadc, sq'.mrla·' maioria d� sal( ge1"!te, '--.

!!'!spire e me dê fôr-Ç4s e graças pa- r::: • , ...

ria Luiza, filhinha dileta do $1'. _ dr: feira proxlma. dia 0, vão U,lll-Se pe.1 EmpI'E';a,rei eSfJTçOs €rn prol da I �'a que venha a realizar um governo
Ja, feIra, as 8,1) _.- John�

.Abelardo Vianna, residente em D1u- 1.0 casame;üo o SI' professo" It,'n"lo ' construção de uma )Tla.tcrni::lade, de! de paz, justiça e prosperidade, ny Shefield e Barhara Bes"
men,�u; a tnl2uina

.

HelojH, filha '�endhause,n e a .':;Ciltil rrta F:-;;;l1'
'I
que ,tanto o lY.Iunicirlo n:ce�sita.!. 'renho dito, I tal' em:

.

qU,eIlda do s,r. LU1z Sclu-amm, t's- CI.Sca l,"::rel.l'a, pru[cE'iOra nJII1l11lis-,'" -".1_''''-0. v'� ,- !:'· ...OL.AR "PR(''l'1'=E5$OR C d T b � Icl"lVã'), do Cnl11e '�m.. Blúmeliau. I ta e :lllla do csr, . .iv�,;rc:Jil!:) l'crdr.a I HON�;;!O MIRANDA" orreSpOrl "ência, II
am ores ó39 .v,�gens

,

:Di", � ':""" O, s7·': Bruno �eci_u��hl, ;a �e �ml t'spo,_,u dQli<� hr1>n:n f'cnl' Al-W LETI'/O DE 1956 UMA CARTA DO SR. Nas selvas a,fr�canas os

IndU.�tl'lahsta resIdente ctn JtltJal,;\
A'�, .,,' _" . ,.,., EDI'r AJ l' L ,SeRRA-1\,'1'']\'1' I tambores anunCl.Uva_fl'1 a

menina Claudete, filhinha do 51',
0" dé�t�tltos no CS, que ml !la .,._.,

_

_'1-" --'
--'

.
.• -,-'VLlvl

, : �'
-

Claret B6duschi, residente em fIo. pouco l'�sidtl'al'n ·�tHI"J nós, 2�tr jOl'-1 ' . "MA1'R,ICULA, ,

. A propósito de uma no-
I (1�strUlçao e a morte �

rianQpolis,
na1 aprese�lta os 111;)13 smceros \'o(os I :�as 7, C', 9 e 10 de E eVerell'O de I, d .,. ,_

. �\ II _. _

_ ,

- de perenes ventul'a;; conju,:; .. !; I ISvti, daIS 8,00 ás 12,00 hr" e das I ta .e Cl1hca ao cm€' !v�ogJ.,._; �M,., ti'n �O Ca tÓII-ro
-

Dia 9 :.._ O ll'OSSO amigo sr. AlhElf' 14,00 ás 17,00 horas. de autoria do nosso enlu- (] J "
to ].<,!itsche, pro�rk,tárlo da t'aLrieul NASCIMENTO INSTRUÇÕES, nista VIRGILTO r ri b :ROMA, - No m.ês de dez?muro
Lactlcol, desta cIdade, LEILA é o nOl'I1le da bonHa l11eni"

,
1,) - Os nov')S candldatos á ma- �' •

:\ A" _. e� e eu
de 55, reuniu-se em R,oma á Comis-

I na qUe dia 22 de jar�eiro �ejo eu· tl'Ícula devE'rãJ tE.'l' a idade mí.nima este Jornal uma carta do são Pontificia para Cinema, Rádio
Dia 10 - O $1', dr. NiIto,l lI�dus. Cher, d,;! alegria ° lar do sr. dr _

de 7 anos c?ffi:pletos e serão l!1atl'Í- sr. I, Lodemos SchrDmm e Televisbo, A Comissão manifestou
ch�, engenheiro :o,lüertâneo reslden-I Lau,�o �arbosa �ontes, advogad1 em I cula�Q�s med�ante a apresentaç,lo da,

• b 1 , 'i _.- " sua profunda gratidão ao Santo Pa-
te,em Porto Ale"I'e,

. Mf\llllga (l'anma), e de �llil e�p,_)sa ccrtlda:o de Idade. ' que, pOI a sOJ.uta fa.J'I. I]/:' dre pelas sábias- orientações: qu-e
"

•
_,

o I
c;lona

val.qUi,ria
FernandE's Fontes. Os ahmos qu,z já freqUentaram. as espaço na presente ediçã.o,_ v'cm danct? sobre Cine, Rádio e Te,

Nos�o$ cordl,lll$ paraben!l M$ 8m- Nossos votos de Um futuro riso- aulas no ano anterior, deverão apre- ,

'

bl' d
I'

t
'

levisão. O Conselho da Comissào
versarla"tes,

, nho á pequenina Lei1a, sentar. o boletim de notas, se�a pU lca a somen c no
cledarcu que há razões de �spei'lll'

DrSCURSO no .EX- PREF. ,JULIO com os dinheiro� púbHc�s: Mdhoria
2.) - No ato qa mi-:;trÍCIlla ser? prOXlmO sabado. que os católicos façam todo o possi·

SCHRAMM (h cem�têrio, calçamento a IJ,H'ulele-
cobrada a contribuição para 11 Cai· Aliás, pela mesma ra- vel para que ° cinema possa apro-

(Conclusa-o) píp d t
-

�

d
.

. xa Escolar. -

TOQUES
"" I·

...

E'IO ximaNe do alto ideal que a igre.J'a
'

e os, ex ensao a rede ,eletrica zao OS 1 ri --I'
•

ti assoberbavam: Por êsse motivo
3. - �os candidatos á matl'Íel1.1a -, ..:.11- ,--' I. ,

-

traçou: transform:u'-s,e num "e.fica�'

aliás,' fui criticado até pela impl'en-
nas ruas .da cidade,' etc, No interiór, no C.urso Primári,) Compleme·l1!.m· de- QUES, de Virgílio) deixam instrumento de telt�vísão, de educa·
as estradas foram at,endidas tanto

5a -local. Entretanto; nada plodla Ia- v�rao :presE.'ntur o Cer.tíf!eado doe de sair hOJ' e .

ção e de melhoramento".
quanto' permitiam. as verbas orça· C'.JI1clusao do CUl'!<O PrIma' ''','0.zer além do que fosse possivel den- t" d

- .•
---- BONN (Alemanha) - "Entre ('meu anas, ,e,vendo-se, p,onclel"ar c ABERTURA DAS AVI,AS __ 16tro do orçanl:ento, pois não quiz de t d

de comunismo chines e o russo não há
eu Tave surgI o no ultImo exercícjo Fevereiro de 19(56, ás 8 hOl,'(l�, REG ISTO CI'fioram alguma contI'air dividas, Ao em fac d

-
�

I \. T _ /1L diferença alguma" � d,eclal'ou o

assumir o cargo,' a l'ec-eI't'a estava or-
e o

enorbm� lê�Cal'eclmento I A DIREÇÃO, -

Arcebispo de Nanking ao Chancelerdo custo dos cQm uhvels e dU3 COI1. FAÇO SABER QUE: PRETENDEM
çada 'em apenas Cr$ 640,000,00, Ela �ertos' CASAR-SE. Adenauer. "No momento - conti-
foi -suéessivamente elevada até atin- PESPEDIDA Lázaro Vieira e Irn'igard da Silva, nuou Sua Excelencia - a Igreja da
gir a aprec1avel SOIlll3 prevista para Deixo o go�e1'l1O com a conscienda I b solteiros {! naturais deste Estado, China é a Igreja das catalcumbas" .

.

o pr{'l�ente -�ercicio: 2.14.0,000 cru- I tranquila por estar convilctô de ter I?possi ilitado de des- Ele, motorista, residente ú estrada Mais adiante, O' Arcehispo de Nan-

ze�'os, sem, com.putar a quantiA. de cumprido o meu dever, R'3pitO: SE.' I pedIr-me, pessoalmente, J de Brusque, filho de João e d. Ma- king informou que -somente �%
236.000- cl'Uzeiros _, parte da quo· mais não fiz f0i p01'que nã,o tive re" I dos meus leais amkoN de

I ria Vieira_ Ela, domestica, reside!!-! do �ovo chines são realmente eo

ta 'do- imposto -de renda: ainda não cursos para faze-lo, Mas o Munici" I G
�-, ,'j

I te nesta cidade, filha de João naUS-I
mUlllstas, E r,::matou: "Temos espe·

recetida pelos municipios c com pio caminha seguro na senda do aspar, faço-o por este ta da Silva' e d' BelaJ:mina da Silva rança -de que a força- de nossa ira

a qual - tiv,e-sse ela chegado o !lM p:ogresso, Os seus' problemas já 'meio, agradecendo a todos' (edital n, 1. 861.) dição famili�r :contribuirá para da-

passado -- bastante ainda teria sido �ao �utros: Hospital, Hotel, a ponte, em geral as t' 1
- Osmar Pereira e Olga Hüin,art, belar o regIm.e vermelho".

resolvido em prol do Município, O agua e esg,oto, Dorval Pamplona, li.
,gen 1 ezas solteiros, op�rários, naturais deste WILLEMSTAD (Holanda) - "Dl"

patrimonio . public,Q municipal tevn nimoso e ativo, energico e resolutio. com que me cumuJ8Tam Estado e l'esiden,tes nesta cidade" veis saber que os católicos romano"

extraordionario acresci�, de cerca vai en,fre�tá-los € resolv,e-los.
.

durante 'a' minha perma- Ele, filho de d, Alz!l:a P,ereil',a Ela n�o a�o:�am as. estatuas, mas no'!�êisde 700%,' a partir de '1951, quando Despedmdo-me d?s meus conter· nência nesta cid d f, _

fIlha de d, Ema Ramert, (edital n, vem u a �ma�em �o s�nto de ql:�� espe
o seu valor não era superior:l 220 raneos, quer.o conSIgnar os meus '

a e, e Of 1,862,) ram a m.tercessaQ luntO'_ a Cnsto".
mil cruzeiros, elevando-se presente- melhol"es agradecimentos ao Poder '11 mul�ndo a cada um, �m'

_. Afonso Theiss e Plaviana MH" Isoo-,foi o que d,eclarou. o pl'otestan
mente a mais de um milhão e seis- Legislativo cujos membros, princí., partIcular, Os lY\eus me-

nerich, solteiros, solteiros, naturais te V;n der, �ooft, Pre�Idente da Ca·
centos mil cruzeiros. Desse patrimo- paImente os da legislatura ultima Ih '

deste Estado e residenks 110 Bel· mara MUlllclpal de WIl1emstad, c'zn

nio cumpre destacar os imóveis anti- comungaram, dos meus esforç.os eU-: 01�S votos de constante chior , Ele, lavrador, filho de ,João e surand.o" uma seita protestante que

gamente- pert,encentes à dona Mimi beneficio da terra gaspare.nse, E a prosperidade, d, Clara Theiss. Ela, domestica, fi· (Conclui n,a 3a, pag).

Hoeschl, que consegui fossem d.oa· todos?s estimados �iUnicipes o l Renat,o W,endhausen
lha de Carlos e d. Edeltru,les Ma·

dos pela União ao nosso Municipio. meu SIncero reconheclm�n.to pelai G '.

lloerich ('edital n. 1.863).

Aponto ainda o atual prédio·sede da colaboração que não me negaram" aspar, 31 de JaneIro de - Alvaro .Camargo e �eidi1 Ra-

Municipalidade, construido pelo meu ,Minhá sincera' e especial graUdão, 1956 mos Rosa, 50lteií'c)s e naturais deste

governo sem o minimo aux,ilio de ainda, aos dedicados funcionarios 'ê Estado. Ele, engenheiro, residente

qualque'r outra entidade públiea e operários da MUliicipaiidacle, que em abril de 1955, prematuramente em Pont,� Alta, município de Curi

que, m1esmlO assim, está inteiralnenv seln'pre tão bem se conduziranl llJ tolhido pela Inerte cruel e ln'é'xorá� tíbanos, filho de Antonio Pereira .de �:=",====-
te pago. cumprimento de suas obrigações, vel. Camargo e d. Bernardina Alves de RETIFICAÇÃO

Veio esse edificio resolveI', aliás,.. ajudando-me a realizar um melhor Ao Prefeito Dorval Rmlolfo J\nn. Camargo- Ela, cnntadora, resideut,e Numa de ,nossas u�timas edições,
um dos' maiores problemhs mllllÍd" gOV€rI1o. Exalto, por dCV,31' de jll�' plon<1, qUe Jl1lCla a 1.rajetól'ia à nesta ciclad'e, filha de Vitor Guilhal'- noticiando o aniversario do sr, Ra

pais, pondo fim à perigosa e humi- tiça, o nome do sempre lembl''ldu frente elos destinos de Ga�p;:)I', o:; 'me Rosa e d. Ester Ramos Bosa -- land Wehmuth, dissemos qUE' fi, se

lhante situação anterior, em qUE' os companheiro e amigo Luiz Franzói meus votos a Deus por qu� go. (edital n_ -1.864). nhoria era sacio da 'lndo.stria CI Co'

serviços da Prefeitura se faziam - o secretárIo _ talentoso e eficíente verne com o povo '2 sinta com 0 po Se alglJem '�OlJb�r de dlgum im- mm-cio Arno Gartner & Ltda.', de

nUlil pardieiro cujo, semi conforto e qUe comigo lutou, desde os prilllE.'i: vo os seus anseios, prol1lov�llc.lo. ;1" pediIT{?nto, oponha-o na f\)rma da Blumenau. Desta firma, porem, nos

quasi a. cair de podre. r08 passO's, na direção da coi�a pú- �jm, o pl':>gresso e o bcm.estar da lei. informam que o sr. Roland não é

Outras obras aí estão a comprovar blica mlUni'Cipal, não podendo, infe. sua terra e da sua gente_ GASPAR, 2 de fevereüo de 1956 seu SOClo mas apenas funcionário.

que algo de bom e útil se realizou lizmente, ir até à fim, por ter sido, Tenho dito". EDMUNDO DOS SANTOS --, Oficiai Aí fica, poiSf a devida retiilcação.

'D E C I N E MOGt<

ANlVEliSA1UOS
FAZEM ANOS:

HOJE - A menina Iara, fjJhj.
nha do SI'. dr. Amadeu Beduschl,
'd' terrâ ,

'

me lCO .con erra�o resídento em

Curitiba; O menino Osvaldo, filhQ
do sr , Bruno Bedusohí, residente
em Itajaí.
Amanhã .._ Ó sr. Arnaldo 4immer
mann, residente no. Pocinha,

-
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AUX, TRAT, S!FILiS

IMPU"EZA'3 DO SANGI!F: 11
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Rua Prefeito Leopoldo Schramm s/n°. Te!. 110_ 11 -- Caixa P031,al, 32

GASPA.R STA_ CA.TAIUN li:.
'l'ELHA� FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA, FAZ ENTREGAS NU LOCAL DA OBRA, COM
COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA RAPIDEZ

'

CUM�EIRA
pp iQZ ããiíi A !f4!WIB

Tíj010S comm1s) tijolos perfurados de todos os tipos e

tijolos curvos para -poços
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