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Composto, e imPtesoo nas oficinaS; � râficap do LuM� CAR'LOIS B. FO�

Primeiras 'providências' para a' constr u cão
da Mate r n ida de Estadual de Gasp'a(;

ESTEVE,ENTRE NOS o SECRETARIO DA S_AÚDE E ASSI'S.T�NCIA SOCIAL o DR. PAULO FONTES PERCORREU, ��
COM o PREFEITO. DORVJ;\:L PAMPLONA, VA,RIO.S PONTOS DA CIDADE �. VOLTARA' AQUelA AUTORIDADE, DEN.. �

TRO EM POUC;:O; COM o ENGt:NHEIRO DE�BRAspúaLlCAS'.DO ESTADÓ, PARA A ESCOLHA 'DEFINITIVA DO LO�
.

.

.CAL _' AS OBRAS SERÃQ,INICIA'OAS' ANTES DO FIM DO, CORRENTE ANO

o 'sr . dr: Paulo Fontes, secretá- I,solvido quc seria em local tão per- prio Estado, .naturalmente através feito Dorval Pamplona, rumando prefeito municipal de Gaspar �. rnem.

Tio da Saúde a Assístencía Social,
I

to do centro quanto possível. Pa- de competentes Ihl'lãs de caridade, para Blumenau, onde pernoitaria, bro do Conselho Fiscal daquela se-

do. atua� gover�o e,stadual, �stcve i ra a ,sua esc?lha de,finPi"a . .!1'ntre
I

mas sel� .0, menos onus -pata o nos- VISITA A' SOCIEDADE ALVORADA ciedade, com quem manteve cordial.

quinta-feira ultíma : nesta cidade, I os dOIS �u três considerados conve .. i.'iO Jl1UlllC1RlO, O dr. pàulo "Fontes visitou ligai- palestra,
com o fim de examinar e tS�oHll<,r]. nícntes, voltará o dr, Paulo Fontcs! r;ram 3,30 hor:as dndíarde quando ramento as rlepenclencias do belo Teve, outrossim, o visitante pala
local e terreno adequados à mater-I a Gaspar, e, então, acompanhado pe- 'I o dr, pa.l1to, Fonte$,' que Se fazia. a- editicio-scde da Sociedade Cultural vras elogiolias· para com essa iniciá

nidade que o dr, Jorge Lacerda
I
In engenheiro diretor de Obras PÚ- cornpanhar de sua .cxma . esposa, d. .e Reç;reutlv., Alvorada, sendo rece- Uva dos gasparenses, que reputou

mandará construir -im :}aspal', em
1 blicas, do Estado. Essa' neva V.iSíL:I II Ada Fon.t-es

<_ des�.0(,tilb·:� d,o pre- bido pelo sr, Júlio Schrarnm, ex- notável.
cumprimente á sua reiterada afir- deverá realizar-se dentro de 15 a .. :.. .

.:.1'

matíva perante os ga,:;pal'enscs, 2Q dias, a tempo de possibilitar o I ·CORRt:�Pl).NDeN<:IA
Aqui chegando, p':)11S 1UO batimento da pedra fundamental da

IAIN'DA"
.

Aharas da manhã, fói. o Secretario re- Matern�dade Ú�) proxim., dia 29 de,
..

J<""
cebido, no Palácio da Muntcipallda- junho, _ festa do Apostolo S. Pé- ' ,:,j'

de, l'.:lo pref-eito Dorval R, Pam- dI:O, coníorme seria intençãr, do .'
.

. ,
":.

-

plena, com quem tratou de imedia- governador Jorge Lacerda.
to da importante matéria que o Da Usina 'de Açuear Adelaide cadn em VOZ DE GASPAR, edição tro de princípios modernos, como

trouxera á nossa cidade. Adiantou o' secretário da Saúde S, A. (proprietária da Usina SlO' de �3 do corrente, sobre a situação adquiri-las, adubaçãó" das' terras

A' tarde, o dr, Paulo Fontes e o que. o prédio disporá no mínimo d'ê Pedro) recebemos a carta abaixo, da cana de açúcar, em nossa terra. etc. .,
.

Sr. Dorval Pamplona, acompanhadõs 20 quartos e .será de dois pavímen- i para ·a qual - chamamos a atenção Ficamos satisfeitos com a espon- Mais uma vez agradecemos a co

pelo secretario da Prefeitura, dr . tos. Graças ao empenho ,do prefei- dos plan tadores 'de caria em gcrál, tânea cooperação desse jornal, já laboração do nosso jornal, .e 'apro
Helio B. Fontes, percorreram di- to Parnplona, ficou tambem aS8611' já que contém '�}1formaçõe;; auspi- demonstrada em outras ocasiões, veitamos o ,ensejo para apresentar
versos pontos pitorescos da cidade, "tado 'que ó estabelecíment., possuirá, ciosas e de seu particular interesse: 'pois o seu artigo vem de 'encontre lhes as nossas

tendo o dr. Paulo. manifestado a sua ainda, algumas salas para serviços "Gaspar, 24 -de maio ,de 1955 à campanha de incentivo, qU2 a ad- cordiais saudações. e,

ótima impressão quanto ao progres- puramente hospitalares, Assim, o Umos,' S1-S, Diretor e Gerente de ministraçâo desta Usina desenvolve, . (a) M1GUEL SILVA -

so qUe aqui verificava em todos os- Estado dotará Gaspar, na realidade, NOZ DE GASPAR - Nesta, no sentido d-e aumentar o plantio
.

A, SCHWAR:rZ".
sét-{)res,' de um Hospital-Maternidade, e que, , Presados' Senhcrcs. de cana, .nesta região,

Refer(?)�t�· ao.,terreno 'palia amaterc conforme; ·jã d:tssemo� P"ór estas co, I _S�J:vimo.�5,' (ta p�se,nt�, para n-
o Além da di,'itdb�ição ele mudas > 'A.ürmanH),5 Pl'�l'bs:ü"el1t� n",�.te

nltlallél ap.ena�- :fi(,;lva por -Õ1'� i'�.}U�las.
�

's�ní 9ctllli!;istrad� pal(l pro: gradecer a' VV. S8" Ó arttgo publi- de Yartectj(.'�,-,s âivcr�às, é.QI1�eguinros.. 'j �mscjo,'
a nossa

invariâvel,
díspesíção

c,, 1:0111 a Carteira de 'Emprést:4nos A· ele continuar colahoralldo com a

gdrolas, do' Banêo do' Brl:!siC finan. Usina. pois, co.m; elã, aspu'amo3 ao.

1.'0<"··au'g.·'U'.. r'..s",ç'·a"".o. O·,t·,1·C·llIi·al d·a_ Ra"d-.I'o C' iu.'b·e ,'d'e·,',. Ga',s',,' p.,ar
�lam:e!!t!) para. os 'nossos forneeedó- I "cergmmentn da produção açucarei·

..
'

res de cana, poda primeira vez em I ra ,gaspB,!:ense, que tanto bl:lueHcill':
d aS.par, çooperainos na aquisição de rá ec'onomicam-êllle li nossa terra,
trator, ':.!stalllos procurando introdu·

I
tal como acont,cceu anos

-

a,· rio,
lÍr aqui, a l'pciOIiaÍização da lavoun; qtJa!ldo os f!oreSéentes ca!!aVlalS
,da cana, explicaJldo a 'conveniÊmcia I eram . a riqueza e o justo

.

orgulho
de se trabalhar com maquinas, den· deste municipio.

pal�:vra do '(osso primeiro mandatá· j qUêr i�fGrma1"!{:lo é. noticiando -cÇlm
do.' . I serena impan:ia1ida�e os principal;;
FalavTa -: é verdade -< Tápida e fatos locais, qUI::'r, fina!me!'!te, pro

Eh�ple_s, !i_!as sincera' 6 entusiasta, !T!'1ve!ldo e estréfando o iutercam ..

Lls sal1da�ão. aos idealizadores e fun- 'hio soc'Íal através dos' seus· po�u!'1.:
tladcre$ _(J.,esta promissora Radia r-es programas musicados.
Clube de 'Gaspar, que hoje oficial- E', poi�, importante o seu papel,
me,l1t� Se inaugura - " como indiscutível é a sua utilida,

_Em fi Uleses de funcionamtmto de.
provisório, a, emIssora gasparel1,se Eis: porque, desde o p!'�meiro Lllií
já vinha prest�l!1do mais ;serviços à t&11t",'; esta Radio Clube de Ga;;par
nossa terra e ao 'noss'O povo, 16va1'l- �!1c.Q.ntrou' de parte do governo do

DO PREFEl'l'O do Jial'Íament,f) aos <1 cantos J;lo Mu· J\lIuni�ipici.' a malho!' compreensão e
.

Meus cont�rraneos.

I nicipi�, e áinda' alé�, a mensagê'm todo o apuio, que -I deveI' de justiçil.
Neste' inédito acontecimento ,da vi 's,empre jovial e amiga, quer ·divul. '\llatiela aqui assinalar _. vem seno

tia gasp;:pense, não podia faltar a ,gando o que temos '6 produzimos, (Conclui na ult. pag. )

SEU /PREFIXO:, ZYT-27 melhores votos pela constante êxi

to da ZY·T27, que, lllfás, já se imo

Domitig\) p. passaclo, às 11'" ho":as Fontes e d'elegadõ Anfi!ô�iúJ\1 �u- pôs aO.3 (�lvihtes gaspar-enses 0n1

da rn�lnhã, 1I0S .i: studíos l:a 'Rlf':; ') _
1l<t�S Pires - todos destacando a .im" 1 geral, aS'�illl 'Como às classes protlu.,

Clube de Gáspa,r, foi procedid..a a porta�lcia da nova 'e f\Iturosa radio- tora locais, graças à sua hon�sta e

ináugúraç_ão of-icial da nossa popu- emissora, e congratúlaJ;ldo·se� Com O' uenéfica atuação:
la-Í' emissoI'à, em' faoS' da concessão, seu. abnegado pessaM'?

'

pelo Ministerio da Viaf:ão e 91JTas Findos (Js discursos, . receberam Publicamos, a s'eguir, o. -discurso

Públicas, do seu préfixo � ZY-T27, ;0S ,10cutoXés' AdeinÍt Ramiro, Costa do revmo. padre v!'gário_ e o ao
cuja coinuníca��o cbega'l'a no dia Filhô' e Evilásio ,Silva f",.t'1"8 ohra· pl'2feito Dorval Pa�1Pfgllll:, que f.o

fl1terior. ços de parabens de todas as p.es- ram lidos ao microtol1e da ZY-T27,
,

Ao ato, C'que foi singelo e ·,bre'Ve, soas'. pY�sentes, que superlotavam as A PALAVRA DE/"'FREI ARTUR:

estiveram pr-esentes os srs, Prefei· 'depel)'dencias da Rildio Clube, 'Distintos ou·vÍntés!
tQ Ml,micip,àl, rev, Vigariõ da Pa-

'
.

AçleIllÍr Ramiro, principalmente, Hoje recebeu a nosSa l'adio-dif\)so- I
rcquia, Delegado de Polida 'e b dí" .foi ,alvo das' mais afetuosas bume- ra o seu pr'efixo que sigl.1if!ca'·' a au- í'retor deste jornal. nagôns d,e apreço e reeonhecimento, torização de'ÍÍ!1Ítiva piaTa funcionar

I

,o �'evmo. frei ArtUl" J�1'9nl.lF.tcioú em "Ú·tu.de da sua illcansavel dedi- em nosso Gaspar.
ligeiras palavras ao microfone, dqii�; c'fl,ção pela enliéisora que lhe foi celTI- A Igreja, 'em ocasião tal, não dei

d(>, e111 �eguida, a benção à, RaiJio' fiada desde o seu apàredmento, e xa de abençoar tão il!lpQ!·ta!lte em

Club�.
'

que êle, Hâmiro, ch.egoti; por vezes, preeu.dimenlo dos tempos mod€l'.!ws.

F'alaram ",!inda os srs. Prefeito a. atendt;:l' pràticamente 8osinho. Assim como o destino do homerÍl é
Don-aI' Pal'np!c)f!!!\, jornalista Helio Reiteramos, nesta nota, os nossos Deus, o Criador de tlld0 qus 'exi[te;

devem tambem todas as obra3, 4.ue

JA' EM USÔ

o espirita humano cogita e o genio
humano '1kança, volver pal',a a maio!'

gloria �6St€ !11EmTIO Criad!)r.

'Devem, por isto, os funcil:mariüs
desta Radio visar, em primEiro lu

gar, a difusão da doutrina c!'Ístã, por
meio de palestras reEgioBa:S, noU

das do mundo .cristão" múslC'as adap
t�das e escolhidá3, etc.

•

Desta ma ..

maileira o radio se tl'ansÍol'mâ' numa
.c,sCola de verdadeira '6 solida' cultu,

1'3. moderna (porque a doutrina '1le

Cl'isto é moJer,na e sempre. atual) e

A mais B e I a J o vem Latarinens.B
�

-

Realizau-s€ domingo ultimai em I'
d:: Blumenau e Tubarão - srtas.

BI�menau, no baile da Socie�ade "l<:dla .'Rupp € Elisabete Cavinatti. .

Carlos Gomes, o' c-oncursq .parE!
.

a ' .E;dite ,Donül, "agora, Miss Santa
EScolha da "Miss Sant1! 'Catárina". CatarinaJ 'disputará com ;13 mi�ses
Estavam Pl'e8ent�� 10 éandidatas, (ie ,oÍ1tl'�S 'Estaçlos o título de Miss

cada uma dos seguintes 111Ulliciplos: Bl:asil, d�' lt}56, em' junhü Hl'oxirno,
!Üum�nau, 'ltajaí, Brusqu.c,· I.biráma, !lá capital era Rep,íbllca, l'ladendo,
Ria do Sul, Ituporal}ga, Joinville, eve1J.tuHhnente, p,u·ticlpar do Cnn ..

Joaçaba, Flol'ianopolis, TuIJaJ;ào e (�Utso d� Rainha. da Bdeza TJní,ver
Laje3. Os demais municipios cata-' sal, a' detuar'§e \!Il1 Long Beach, nos

rinenscs não se fizeram' repl'esen, EE.UÚ, da America do Norte.
tal'.

• ,"
"

Ao ,baile (ia 'Ca�'los Gomes' este·

'A Comissão Julgadora, cê.(·p de ve presente o gov,c'I.'uad,or Jorge La·
1 1101'a da madrugada de segunda· cetda, acompanhado de sua esposa.
feira, proferiu o s>üu vel'edIto apon' VOZ DE GASPAR cllmpr:imellta a

tando a srta, Edite Donin, de Jo,\· gradpsa c digna- representaute da
çaba, II: mais' bela mulhcr .de 8ant'l tJ01�za da mulher catarineme, C011'

Catarina, Em '2, e 3, lugar ficaram, gratulalldó-se com a !Cidade de J011-

respectivamente.,' as representantes çaba peto honroso, �vel1to.

com isto se gara!lte
-

um !inue e CDU

tInuo progresso mateda!.

Que 11 nosa estação difusora g·eja
para tomos um veiculo çle Í11stnlçãtl,
Ínforma<;ão e horas al€gre-s de la,
zer - é. o desejo nosso, e para tun·
to receba as bell'çãos {to Altr!'.

tANA DE AÇOCAR

CAMARA MUNICIPAL DE GASPAR
Reunião Extraordinária

�G O N V O C A C Ã O
-_ �

Tendo em vistá a' falta de quorum a seSSdO
marcada para o dia 22 de maio corrente, e -)10 .

lJ,so das atribuições que nos confere o art. 54,
(parágrafo 1. e 3.) 'do Regimento' Intetno des
ta Câmara, comunicamos aos 81'S. 'menlbros do
Poder Legj{slativo . que .o m-es111o se acha convo

,cado para uma reunião extraordinária a reali
zar-se no próximo dia 5· de junho . (terça-feira),
às 15,30 horas, com· o fim especial de apreciar o
expediente encaIl1ínhado pelo Chefe do Exe
cutivo.
S.S. €111 28 de Maio de 1956 - ass ,) Carlos

°B. Fontes, João Batista BeduschiJ' Carlos Mau.

I '" nrich e. Lauro dà Silva. _ . ,

� _...' ""'_V7""7---�"JTW:vttfJT'Zr'��=e;;=;:;;;=='-"""",

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura,. Munteipa 1 de Gaspar,
BAL.ANÇETE DA !U1ÇSITA É'�;;ihESPESA REFe;;Nn AQ MftS DE MARço DE 195�

-- �--. ,'-- _". . '.

. ---------.--�--�--------�-�.------------------�

;:�," "

..

:
. RECEITA ORÇAMENTARIA' ',� Anterior Do mês.

'.'� RECEITA ORÇAlVIENTAlUA
TRIBUTÁRIA
a) Impôstn

O 12 1 Impôsto predial I' •• •• • •••••••••••••••••••••

O 17 3. lmpôsto sôbrs indústrias e prof. .. .. .. " .

O 18 3 Imposto de líeenca.. .. . .

O 27 3 Impôsto sôbre jogoS e diversões o •• o ••••••

b) Taxas
1 21 4 Taxas ele exped iente .

1 22 � Taxas custas .judic. e emo'utne.itos " .

1 23 4 Taxas dt) <flsc. e serviços diversos o ••'. •

1 '24 1 Taxas de' limpeza pública .

IleceHas diversas

Total

Ci'$ .. Cr$.

48.202,00
-,-

�9:099,50
440,00

194,00
132,00

8 :J80,00
4.272,00

4 12 O Receita do cemitério .. . , o •••

RECEITA EX'fRAORDINARIA

Cobrança da .dívida ativa ·

.

1\I1ul tas .. .. r> ........................:........

14.733,80
1.074,00

880,00

6 12 O

6 �l O
6 2a ° Eventuais .. " :." , 3.195,00

Depésito de, diversas origens
. 180.892,30

2.137,60

3.876,00
181.585,40
11.015,40

160,00

52. 16B,00
181.58�,40
1l0.1:4.\lG

60,1,1)0

120,00
.

. 126,00
930,00

3J1.,O(l
253 O'

9.51:),00
4.272,00-,-

288,00 . 1.16fl,OO

2.203,20

885,60
1.0665,00

16.937,001
1. 959.60

.

4.2�)O,OO
---,--L..j---�

383.146.!iQ

4.352,20
202.254,60
2,214,60

183.029,90 201.469;20
Saldo províndo de 1955; , , .. , .

,

,�

387.499,10
52.038,50

439.53'1,60

Do

---+--0;;--- - - -

üESPESA ORÇ.A.MENTARIA Anterior Total

s., DESPESAS
','

Administração geral
° Cr$

33.617,30•••••••••• t ••••••••••••• '-.

1

E�pção li! fiscal. financeira .

2

Segujnmça públ. e assist . social.. .., .

, 3
Edu.cação pública .. .. .. .. ',' , : , . , o •

4

6,200,00.

760,00

20.250,00
\
7.580,00SaÚde pública •••••••••••••••••••••••• ! •••••

5
Fomento ..

, , ,",

6

Serviços industriais o. .. •• ..' •.•..••.•...........• 3.0ÓO,OO
, .

Dívida pública ..

.J •
"

- '" "-
... , t·.·. I 3.6.36,60

8'

Serviços- de util. pública : , , 107.145,00
.

{} j

-Enlllll'gos diversos .0'0 •••
,

,-, ••• ,"•••••••••••••• 14.683,20

Deposito de diversas origens ,., " o', •

196.877,10
4.326,20

Saldo que passa para a.j:JriL,c
.

J,

. Díscrírninaçân do saldo:

\
---'--_-.--

201.203,39

ITndustria Textil GaSDar S,A
3.636.60

'II'
. 'V.'EÇ1DOS . 1!';PJ�/!UU_U8 us ALJ.iODAU

175.37JJO
- - .X - -

TOALHAS ,DE TODOS OS TIPjóS NAS MAIS
24.llQ,:10

. LINDAS PADrtÜNAGENS

I!II
PISOS PARA -B.1NHEIROS, ROUPõES

I'
,-�

(Cõre« iirmee)
.

Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19
End Telqr.' "TEXTIL"

L- G AS P A R_ ,<-- STA. CATARIN�,

c.s
23.862,00

Cr$
62.47!i,30

3.100,00 9.300,00

3.300,00

33.405,00 "

4.5GG.OQ

58.655,00

5.483,00

150,00

1. 500,.00 4.50Ú,OQ
I
\

-,- �! 'tO
, !

68.228,10

-�"-.��'-----�""""'_'_-" .....- .-

158.959,20
136,60

- 355.836,30
4.452,aO

-'_'�'!-"-"""_"��.---

ies .095,80 ) 360.299,11)
79.238,50

........._.-,_.-_

439.537)10
Em�Eanco .. , to. 000,00"-
Em cofre 69.238,50 79.238,50

�����������I��f

I BaTIcn"I11dústrj_a? Gomérctode
;;;;;;;;;;;;;;;;;;�=;:.;.;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;� San ta Catarlna g. A.
I ATENCA-O SRS A"""RICULTORESI - Matriz: lTAJAÍ -

F�ço saber qUe presendem c:asar-se: '.. I'
.

o \,;J
.

.".

ALOIS T SCHMITZ & ClA, LTDA Fundado em 23-de fevereiro de 1935
Endereço Tele{)/ájico: «INCa»

-

�----=�x x x�----

CAPITAL AUTORIZADO Cr$ 50.000,000,00
FUNDOS DB R,ES}l�RVA .. C� 60.000,aoo,oo

. DEPOSITOS EM 3,1-10-1.955
. Cr$ 974,617.631;70 c

AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ES
TADO DN SANTA ,CATAHINA; NO R/O DE

_

'_ i�� JANEiRO E CúRITIBA·

Gaspar, 15 de abril de 1956
Contador

SABINQ B. DOS SANTOS
DO.RVAL PAMPLONA
Prefeito

.,

REGISTO CIVIL

Nicolau Roncaglio e Carolina Le
mos, solteiros, naturais deste Esta
do 'e residentes no Barl'�cão. Ele,
lavrador, filho' de Tomás e d. Ma
ria ROllcagli-o....., Ela, domestica,' filha
de Antonio Gualberto .Lernos e d,
Militaria Poleza

_

(edital I�. 1. 900) .

.

JOSE' ALBERICI
. Tesoureiro'

)
.

Acabam de receber novo e selecionado sorti
mento de rádios) bicicletas 'e artigos demésti

cos, - Bombas, motores, Dinãmos e. material
elétrico.

-, Pedro Fernarido Krauss, e T'er
resinha Aninha Pamplona, solteiros,
naturais deste município e residen
tes no Gaspar-Mirim: Ele, lavrador,
filho de Fernàndo e d: Gertrudes

,

Krauss . Ela, domestica, filha de Ro
dolfo Vieira Pamplona e d. Aninha
Carolina Pamplona (edital n . 1. 901).

Não deixem de conhecer os preços e con

dições vantajosas que lhes oferece a CASA·,

especializada no ramo:

ALOIS-T. SCHMITZ & elA, LTDA;,
Rua CeI. Aristiliano, 389 (Esq. da Praça

Getúlio Vargas) .

UMA ORGANIZAÇÃO\A SERViÇO DOS

J-,���__���L:�V�R�A_D�O_R_4E�S__����_

d. Catarina Bertoldí (edital n , :,

'1
de Brusque, filha de B-elarmino

1.903). ' João da Silva e d. Maria da Silva
- Abilio Barbieri e Delma da, (edital n . 1.904).

- Pedro Fachini e f'ol'valina Ber- Silva, solteiros e naturais deste mu- Se elguem souber de algum imo

toldi, solteiros, naturais deste Esta- nieipio . Ele, industrial, residente no pedim.ent'o, op'oilha·o na {'orma da

do e residentes 110 Gasparinho , Ele, Barracão, filho de José Bernardo lei.

lavrador, filho de Hermlnia Fachini, Barbierí e d. Maria Gloria Barbicri Gaspar, 25 de maio de 1956 -

Ela, domestica, filha de Segundo e Ela, domestica, residente á estrada Edmundo dos Santos -- Oficial

� José Martinho de Oliveira e

Terezinha dos Santos, solteiros, na.
urais . deste município e residentes
no Belchior. Ele, lavrador, filho de

Martinho Nifa de Oliveira e d . Ma

ria de Oliveira. 'Ela, 'domestica, fi

lha de Emitério dos Santos e d.
Eleutêsia dos .Santos (edital n.

1. 902).

LFABRIL'.
I �

. I
Qualidade

BOID gosto

J Distio§ão
M1HAR!A li: CONFECC;OES

TIPOGRAFIA CENTENÁ,RIO lTDA"
PAPeLARIA .;..... -LIVRARIA

JMPRESSOS EM GERAL,
Serviço rápido e esmerado

.

por preços sem' concorrência o

--0--

Caixa Postal, 651 Telefone, 1671

Rua 15 de Novembro, 1422 B L U M E NAU

Agent� nesta çidade: "Ál.VARQ CORREA

ABONAMOS

�TAXAS =

,

------

CAPITALIZAÇÃO SEllJESTRAi

AGÊNCIA NESTA CIDADE:
RUA CEL.' ARISTILIANO RAMOS.- 249

Abra uma conta no (<INCO') e pague. \3om' cheque ..

...... 2 lã AliM Je _ EELE23
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3a. pâgína.

'Ponto culminante das, garotinha Jussar-r Mar
belas e concorridas festi- i ques Vieira, que obteve

vidades, �m honra do Dívi-143. 400 votos. Seguiu-se
no Espmt? Santo, em B1U-llhe a menina Heloi.sa Fon
menau, fOI ? Conc�rso das tes Schramm, com 38.863.
Bonecas VI�as,. disputado O terceiro. lugar coube a

por 17 graciosas morunas. Doroti Cemin, com .

Sagrou-se vencedora a 35.000 votos ..

"A Ecu: tativa"
Em Floríanopolís o sr . Jorge Ia·

L cerda era um autentico peregrino,
percorrendo diáriamente as reparti

+os g�tq��'J" U riíos d 1 Braail ções públicas, apenas para pI'0\'1-
Sociedade mutl�a ria Seguro� I

dencíar a solução de assuntos do i1l'".

d& vid a. ,tercsse elos sinatarios das cartas,
I
que, aos montões, recebia de todos
os quadrantes da kna catarinense ,

Nessa exaustiva tarefa, o atual
governador, na Câmara Federal, per
dia o jeton de presenço e era grano
de o �,:m prejui.zo financeiro em ca
da fim d·e mês, o que raramente a

contecia Com os demais parlamen
tares.

o CONCURSO DAS BONECAS VIVAS

•

Foram computados
si 185.000, votos.

('I

Nii" di:'ixl'l para ama nhâ o

qütl pode fAz�r hoje.
(.rarita v futuro d� sua

íamilia com :1111a anõlioe dE!
Seguro de Vida

- da-

Age7Jle de Gaspar
Carlos' B. FontesJussara Marques Vieira

.���-----------------------------------�-----.

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

PROIBiÇÃO

José Pereira Malreir os, proprietário de um

terreno sito na zona do Quadro e conhecido pe
lo nome de Morro do Maxuxal, declara pública-:
mente que fica expressamente proibida a entra-

da de quaisquer pessoas, inclusive caçadores,
nas referidas terras.

Os infraeores da presente proibição serào
devidamente processados.

Gaspar, 26 de maio de 1956.

I N�o obstante a multiplicidade de

serviços e de toda a tormentosa r€&-
-

ponsabilidade de bem administrar o

Estado, 'o sr , Jorge Lacerda conti
nua sendo aquele legislador cheio
de simplicidade, que antes de to

mar assento à mesa para o lanche

Ilii�i!!i_ii!ii!_i!i!!_iiii!.i!ii!ii!iii!i!iiiiiiiiiiiiii!i_iiiii.ii!ií!i!iii!"I!i··ii!ii!!i!ii!ii!!.iii ii!!ijii!!!i!ii!ii!!iii!!; t matinal, perguntava pela pasta nr.

de estavam guardadas as suas �h.
meras missões diárias.

(De 'A Gazeta')

Farmácia Imperial
Do farm." NILTON L. MÜLLER

Medicamentos em geral -

ESpecialidades nacionais e estrangeiras
Perfumarias e artigos de toucador

MAN�ULAÇAO ESMERADA

GASPAR Rua Cei. Arisliiiano, 384

o Governador
não mudou

MARIO F�EYESl.EBeN

o sistema adotado pelo governa

dor, de conferenciar pessoalmente.
çm mesa redonda, com as classes

trabalhadoras de Santa Catarina, é
um claro atestado de que O sr, Jor

ge Lacerda não deixou de ser a

quele deputado federal imbuído de

simplicidade e do desejo de bem ..

(lU a- servir sua gente.',
Quando membro da Câmara Fede

ral, o sr. Jorge Lacerda visitava
assíduas vezes o Estado, percorren
do, às suas próprias custas, OS mais
variados municípios catarinenses,
ondj, convivia com os amigos 'c com

lodos aqueles que tinham qualquer
assunto para ventilar com o ativo

parlamentar.

Na Capital da República, o depu
tado Jorge Lacerda tinha os servi
ços de um secretario para que.
quimc4J estivesse em Santa Catari
na, os assuntos dependentes de 80

lução no Rio não ficassem paralisa
dos e, quando estava no Distrito Fe
deral, deixava com elemento de sua

inteira confiança, em Fíoríanopolís,
a responsabilidade de tomar pro-
vidências para as' suas questões.
Nunca parou, o sr . orge Lacerda,

de pugnar em favor dos seus ami:

I
gos, e amigos ele sempre conside
rou todos aqueles que enviaram suas

cartas para o representante do pr..
vo no palacio Tiradantes.

Hoje, como governador, o sr ,

Jorge Lacerda não mudou.

JOVEM GASPARENSE!
QUER. INGRESSAR NA MAR.INHA DE GUER.RA DO BRASIL

Se você tme mais de 16 e menos de 19 anos de idade;
','

Se tem mais de 1,50 m de altura; -

Se pesa mais de 49 quilos; 'e

Se sabe 1€1' e escrever e conhecg as 4 operações,
PODERA', com autorização do seu pai ou l'eJPonsável,

ser admitido na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Floria

nópolis.
A inscrição para os exames estará aberta entre 1. e

30 de junho próximo, 'na Delegacia da Capitania dos Portos,
de Itajaí.

Os interessados obterão todas as informações' na Pre

feitura Municipal de G-aspar, díáriamente, durante o expedi
ente normal.

BAR E RESTAURANTE A V E N I DA

de Norberto Serpa
(

Cozinha de primeira qualidade

Feijoada completa todas as segunda-feiras

EDITAL
IMPõSTO DE LICENÇA - RENO
VAÇAO ANUAL DOS ESTABELE
CIMENTOS COMERCIAIS E INDUS-

TRIAIS.

De ordem do sr , Prefeito torno
público que, durante o mês de maio

andante, será arrecadado, na Tesou

raria desta Prefeitura, o imposto a

cima mencionado, correspondente
ao corrente exercício.

05 contribuintes que não satisfi
zerem seus pagamentos dentro do

mês acima, poderão, ainda, fazê-lo
nos meses· de junho, acrescidos da

multa 'de mora d-e 10 a 20%, respec
tivamente, sobre o líquido.

Terminados os prazos em refe

rências, serão extraídas as certidões
de dívida' para a devida cobrança
executiva.

Tesouraria da Prefeitura Munici

pal de Gaspar em 2 de maio de 1956

JOSE' ALBERICI - Tesoureiro.

VA CONHECER ,
,

O NOVO E LINDO SORTIMENTO DE

Móveis e Tapetes
I Q _-e se acham em exposição no DEPOSITO da firme,

I Gamba, Vailati
& Cia. Ltda.

Rua Cel. Aristíliano, �lO (Edifício�Joanin).

I Dormitórios para casal, a partir de Cr$ -1.800;00
Salas de jantar, (entalhadas) a partir de Cr$ 5.250,00

Copa-s, desde Gr$ 3.750,00
Guarda roupas, com espêlho, desde Cr 1.250,00
Móveis de fabricação própria e da afamada

marca «CIMO'};, de. Rio Negrinho
--'._---�---�-

-. 1

OFERTA

Rua 15 de Novembro, n. 1100 - BLlJMENAU'

NINGUEM VENDE MAIS BARATO!

Tecidos· Armarinho - Malharias - Camisas·

Chapeus • Agasalhos - Bolsas Esp?rte - Blu
sas • Novidades ete . Meias desde Cr$, 8,00 -

..

lenços Cr$ 5,00 - C.amisetas p. homens Cr$ ...•
12,00 - camisetas bebê Cr$ 12,00 - idem

Senhoras c-s 29,50.
ANUNCIAMOS BARATO PARA VENDER

MAIS ...
w :wzaa

Livros, Álbuns, canetas, artigos escolares et].

--------------------------------------------------

Gráfica 43 S. A.I
Indústria e Comércio

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

�x-

em geral
BLUMENAU

Impressos
Sta. Cátarina

Materill para Escritório

o MAIS COMPLETO SORTIMENTO DE
BRINQUEDOS DA CIDADE

---0---

Vendas a varejo e atacado

. Deposi tário da
CERVEJARIA ANTARCTICA PAuLI '>fA

I' ALUMINIOS -:- ERRAGENS -:- CER,EAIS.,·
I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

'

Estoque permanente dos mais afamados
V_INHOS NACIONAIS

MA'R.IO v L\NSUITA_
, Secção de Atacado e Varejo

ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR
DA APRECIADA AGUARDENTE'

"5 CANAS"
Rua CeI. Arisliliano Ramos, 157 G AS P A R
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, .,

c, Pera-e.bementendeder, JIII------III!�

Imeia palavra basta.;. .. mAMANTE
.,';.: '� E�t � �H , NEGRO',
Uma tradição na indústria

.

dé caf'

SEMPRE BOl"! E
SELECIONADO

AGUARDEM!!!

t.
"

: Fabriéante:

Dádo E/rico �eduschi
Rua S; .Paulo, 'C a sp a r

Ultiana 'hora esportiva
o TUPI EXCURCIONARA I AMANHÃ À BRUSQUE

Tupí e Paisandú acer- de Ieo e Natalino, dois óti
taram a realização de uma mos valores que estão nas

partida amistosa. amanhã, cogitações, do clube "in
na cidade de Brusque . dio". _

GRANDE E VARIADO ESTOQUE DE FOGOS DE ARTIFICIO E Fü'�-'\'
'A .", r Salvo modificações de

, O, Jog� servIra, de teste última hora a equipe gas-
."

. ..'
.

'.

'1as,direções tecmca�, dos
parense deverá adentrar a

'. .: . '.

".
.

'X .

dois clubes, que ja tem cancha assim formada: QUETES DE roux ESPECIE - PREÇOS SEM ÇONCORRE,NC...

JA
...

:.

SU�S �ist��T �olta�as para o
Batista, Natalino e San- itorneio Extra de 1956,

são; Eri, Cotí e Aloisco.: _ C2SiL>.SWR Q d' em § r;II

O bando tupiense de- Orlando, Ico, Ary, Nana I
verá contar com o reforço e Pedro (ou Lito). !

.
TOSSES 1 lRONQUITES t

VinHO (ft[O�OTADO
(3ILVEIRAl

GRANOE T6NICO

,---_._-----------� .

ALEGRIA E VIriA
..

.. ,

. . .

Fogos ADRIANINO

Rua São Paulo, 674 -000- Fone, .1667
B LU1\'1 E'NAU ,','"

Executa qualquer serviço concernente ao ramo, com

'1 .

a máxima honestidade e ra.pidez

Renove o' pneu do seu earre

Pelo Eficiente e Afamado Processo da

Vulcanização "Sorocabsna"!
de HARRY ZÜGE

ECONOMISE MAIS

comprando nas

�/<\�
. L�_c§;.._[....-,----

II!-......---
�

,

hWW @li &L

." :.::: o __ •

..... .r"

.........:� -, .. -_.' .. ,-_ .. _-:::,...:._......

7�� 0'. CHITAS E CHITÕES DE CORES GARANTIDAS; PARA AS FESTAS JUNINAS.

- .

� .. ::. -_ '_"':. .... '::
.

-

timente da cidade com esfeque sempre renovado, a preços. populares, sémente nas

Casas Pernambucanas
_';:' 'I »,

Rua' 15 de Novembro, 563 - BLUMENAU

..

Teeldes de qualidade, em cêres ,e padrões da última moda, pele tradielenal slstema de um só preçe plln t()dtll. O maior ser-
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I . c

Caxias, Bi ..Carnpeáo Catannense de Futebol
'ABATENDO O' PALMEIRAS" DE BLUMENAU, POR 2 TENTOS A ZERO, OS AlVI�NEGROS ARRE'SATARAM, PELA VEZ'

�EGUNDA, o CETRO MAXIMO DO FUTEBOL BARRIGA�VERDE

maior categoria' e coorde- Pucciní, eo .:desfecho da tropolitana de Futebol quê,
nação do elenco joinvilen- partida talvês fosse bem' segundo dizem, nã'õ valeu' .

se, já que ao Palmeiras fal- diverso. a passagem de avião, quan:
tou a sua maior caracteris- A verdade, porém} é que tomais o montante das.cus
tica de combate: entusias- o Caxias soube aproveitar tas ·que·-forám além de lO
mo e fibra "palmeirense" as oportunidades surgidas mil cruzeiros, para 'mila

O .

Tupy e· os festeiss d'e' São João mormente nos' minutos ini-I para marcar, estabelecen- renda total de anenas c-s '

J ciais da partida. Ao con- do o marcador definitivo 58.000,00.
�

Outra g'.rande '»

.
Como o faz todos os anos, o C. A. nais festejos, podemos infernar nine

ITupí fará realizar novamente 1110s da, que é pensamento dos diretores trário do que acontecera aos 30 minutos da etapa parte foi servida pela.
dias ,23 e 24 do proxim.r mês, os alvi-verdes, fazerem realizar este nos dois jogos, anteriores, derradeira; através de uma "corrida" da. Federação,E'CUS tradicionais Iestejos [uninos ,

. ano, uma festa grandiosa e irnpo-
Para .tanto, a Diretoria do 'indio, 'já nente, com divertimentos c atra- foi O Caxias quem agora falta muito bem cobrada restando finalmente aos
tomou' as. primoiras : providencias, ções de tona ordem. entrou fazendo gol. por Ivo .. Juca, que teve disputantes a renda líqui-
tendo solicitado a Ligi Blumenauen- Cil tro mí b b t

-

d d 12 000 00 d
'

se de Futebol, a reserva .das datas Aguardem pois, tupienses em geral, P, aos qua ro mmu- uma so er a a uaçao, co-. _a e . l, meta e'

de 23 e 24, tendo em vista o Tal'· pois a festa de São JDão deste ano, tos, recebeu magistral pas- meteu nesse lance a sua para cada clube,
neio' 'Ministro Luiz Gallotti' que QUe como sempre, terá o alto P'AtI'O· se de Didi - o cérebro do única falha, âtírando-se . E' o caso dê se nPrgvn-tem <a data de 10 do mês vindouro,' cínío do nosso glorioso Tupi, será

d
,1:' �

marcada para o seu inicio, algo de impressionante o espeta- ataque caxiense --, balan- tar lamente sobre e pelo- tal': como podem os clubes
Com referencia a I;)ss,es tradicio- cular! çando as redes de, Juca, ta.

-

de .profissionais resistir' o
'

\,

'nOrA' DO FUTE�OL EM SANTA ·CATARINA sem que êste nada pudesse A$ duas esquadras joga- "assalto" da "mater" na

21 j,og,o,'program,ad'os psra- amanhã em todo Estado fazer para evitai- a queda ram. assim formadas: CA- orgia dos campeonatos �s�
Consoante 'tem sido divulgado,. Em Lages � Aliados x Lages do seu arco. XIAS - Puccini; Ivo e tadúãfs de futebol'? Cid.,

comemora-se amanhã ';;om todo Es.! (principal) - Internacional x Vasco Com vantagem no pla- Hope; Joel, Hélio e, Egon: D 01'
..

tado o 'DIA DO FUTEBOL'. Ida Gama c íprelimínar) car, .OS joinvillenses passa- Gleuson, Cilo, Didi; Boca e r. aUGIOPara' -que o dia do esporte das I.
E C di S di

multidões,' �eja condignamente co. cún:
oncor la - a la x Guai-'ram a atuar sem maiores Garcia. PALMEIRAS _-. Bcduscnímemorado em todo Estado, a Fede·

.

I -

h d J
i
D L

-

G d' I
'

preocupaç.oes,. c. egan O uca, e t.ucas e or 1- Cirucrgião-Dentistsração.' Catarinenso organizou a se- E'
.

,inte.ressa.nte ,�.as...sinalar .,a�nd,a_, [mesmo a subestimar O' ad- nho; Lázaro,. Zé Gaucho e. xxx
•guinte tabela dejogos: .. d t t I de 1·q�e a ten. a ora ,ssas. pe ejas, se

N- f
A
..

•

L
.

. M' h 'I I
. i i Trabalho esmerado e garenltdsEm· Blumenau _ Palmeiras x ra recolhida aos cofres da Federa- versano. ao OI a a preci- upercio; IC ....er, .azinno, � p �1-�diOlímpico- ção, a_qual deverá servir, para o pitação de Michel e Telmo. Iéger, Martins e Telmo.

I

reçoa jv G lCOS

Eni Tubarão - Ferroviarto x Her- preparo do futuro selecionado cata·'
cílio Luz rinense, que intervirá no oroxirno na conclusão de lances dra- Dirigiu a contenda um Consultório:
Ent Lauro Muller »r- Henrique La· Campeonato Brasileira de Futebol. maticos para a meta .de árbitro da Federação ]\IIe� Rua CeI. Ari�tiliano R1!mlJ�

ge x Guatá '"

. I,

Domingo transato, no

absolete estádio da Federa
ção Catarinense de Fute
bol, perante l}ma grande
assistencía, Caxias e Pal-

meiras realizaram a 3a .

. , .- '>lo ,.

peleja da' "melhor de três"
pela decisão do título má
xim o do pebol catarinense.
Desta feita prevaleceu a

� .Em Cresciuma - Atletico Opera
fio x -Comerciarin

.Ejn1' .

Sideropolis - Itaúna x Pras-

pera"
.

1 "� ,_,.

Emí- Itajaí � Estiva: x .Mat·cílío

Dias, (jogo principal)
Lauro Muller, x Tiradentes (preli

minar)
E�' Jaraguá - Baependi x Aca-

rai
_

.

Em, -Corupá '_ Operario: x Estre":
la
Em 'Joinvill.e - Caxias li: AJniê1'Í'

'a €princjpal)' _ Operario Ix São
Luiz (preliminar)
Em' Brusqu� - CarIo» Renaux x

Paisandu
E'm Joaçaba _ Comercial x Cru·

zeiro. (prin�pal) �. Palmeiras x Ju� .

ventude (prelim'inar)
Em Mafra -I Peri Feri'oviaria x

-Ipiranga
Em Célnainhas � Botafogo x Ope·

rario
Em Flul'ianoplis - Avai x Figu:;i·

rense

Em Henrique Lage - Imbituba x .

Paula Ramos

Casa Júrio Schramm
o l\tlA[()R· ElVIPO'RI() DA CIDADE Ewl-

LOUÇAS-, FERRAGENS; TINTAS, MATERJAL PARA CONb_TRUçAO }'�TC.

TECIDOS EM GERAL, ,CALCADOS E CHAPÊ[JS
'--

Variedade infinda de' artigos pá ra . presen te.

Duas ,lojas à sua diBp�slção
Rua CeI. Aristíliáno 441 e 459 ---XoX- G A·S P A R

•

.

u Of;AAIS MA VIT RIA
DO P-ALMEIR'A:S-

o

No clássico do futebol
blumensuense

Como complemento da desfile das;
candidatas ao título de Miss Sta.

Catarína, levado a efeito no estádio
do G. E. Olímpico, na tarde do .

último domingo, amistosamente de»

fr.ontaram-se os ,e.terno.s l'ivai" do

pébol blumenauense: PalllleÍ1·as'. x

Olimpico.
Tanto um como ') outro. atuaram"

'com suas equipes desfalcadas,. nota·
damente o PaJmeiras que. .não con·

tou com a presença d'e cinco' de
seus titulares, ainda, contundidos em.

consequencia da últIma disputa' com'

lo
Caxias.
D� qualquer forma,. o quadre de

I
Palmeiras foi o qU$ meno.s mal jo· .

gou" fazendo, porisso, jus ao - triun-
to d.e ·2xO, com tentos de -Martins, �

I Micl1�l aU1)bos assinalados na 2a. fil�
s;e do desintere5sante confronto.

lCICLETAS.
Oas·-MelhoreG Marcas Pelos Melhores Preços'

.

RÁDIOS'f( S E �M' P» --!.:- MOTUR�S ·A-GASO�INA OU OLEO

B·o-·mba�s a·:· r- r o z e- i r a, S

Alais T�. Schmitz' & Cia. L tda�
s-u-ceSstues .. de Aleis T. Séhlnitz

Faça:nos uma visita stern compromisso
'

. Rua ·Cel. 1ristiliano Ramos, 389 (Esquina da Praça Getíllio Varga.�)
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• II Realizaram-se, domingo transado

I PL?LA �Ot"'YlíEDADE : I! (Pentecostes). as tradicionais �es.ti,"i.
=,"",,'� _

fi· }..,)...J _l. 1 dades em honra do DIVJno Espírito
= "=� Santo.

A�IYE.RSl\RI9.S ENHRMO O rejozigc popular, qUe era h-
r

F l"

". 1· '-, .

tenso, teve, ao uue n08 parece, seu
"ez anos' (la: 26 o nosso estimado

' Acha-se convalescendo da seria pomo culminante à noite, quando
conterrâneo sr. Augusl» Beduschl, cnfermídade que o acometera o [or- o fragor dos toguetes e rojões prc
que completou 60 anos de idade, O nalista e vereador Carlos B ..Fon- nuncicu a queima de belíssimos h
acontecimento reuniu em seu lar tes, gerente desta rolha. gos de artiticio no alto do morro

toda a sua numerosa familía, tendo, O sr , Carlos Fontes internara-se fronteiro ao local onde o povo 5\:

outrossim, sido grande o numero' de desde? dia 21 p. passado fia Hospí- aglomerava, em ambiente alegre c

amigos que foram levar-lha cumpri- tal Santa Isabel, de Blumeuau, re- Iestivo, nas proximidades da Igreja
mentes e abraços pela festiva data. tornando ante-ontem para a sua re

A todos foi, servido um saboroso sidcncia, onde atualmente está pas-
churrasco. sande melhor.

Ao -nosso gerente, os votos por
qUe logo se restabeleça, voltando às
suas atividades, normais,

Te). n°, 11 - Caixa Postal, 32
s/rA. CATARINA

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBHA, COM
RAPIDEZ

Tijoios comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e

tijolos curvos pWl'it yoç��,_ .. �_ ..

eill..!-4E'1'S DE! ISlUMENAI.)
���5." 'f'

FIZERAM ANOS:

Matriz.
,

O que se viu então foi uma ver

dadeira festa para 08 olhos!
Num cenário faiscante de luzes

multicores, discos incandescente
rodopiando vertiginosos, 'espargi"��
poeira luminosa na escuridão da . W:-

__ te! Projeteis velozes riscando os

MEDICO PARA GASPAR ares cm todas as direções, desfaz>r

do-se, CGm um/ribombo, em chu ....I-

Ante-ontem, finalmente, radas de rutilas centelhas, numa

chegou um medico .. c{ue se
versão bizarra de estrelas canden
tes!

fixará nesta cidade. Um ospetacul., (te rara beleza e

Trata-se do dr. Glover I encantamento!

Coelho de Souza _

Sentimos que o nosso espírito da-

...

� , que pro va rédeas à fantasia: a brijeirice
cede de Erechim, no Rio das .Iuzcs riscando, doudejantes, o

Grande do Sul. espaço, anublado de fumo alvacento
num vai-e-vem maroto de piri.am

O dr .. Coelho de Souza. p05 em festas, parecia desperta, na

que é clínico e operador, ,:tente uma alegria infantil, urna re-

. , c vivcscôncia de tempos idos, pondo-
Dia 26 - O comerciante sr . Ma- aSSUmIra sexta - feira as tIOS nos olhos umas cismas de sau-

110el Lí!\.h6res, desta cidade; A srta , funções de Chefe do Posto dade e nos labios UIÍl sorriso i'grr-
• Zita-Manu, filha da viuva Li. Maria I d S '11:\ '

_ (', C' ,,� _

.

doce, à lembrança da longínqua me-
Elisa Deschamps ,

e , aUG� ue .T-:1.)Pal.
,

ninice, ..
" 'VO? de Gaspar" dese

..I';tV� , Num deslumbramento de sonho,
D ia 27 - A sra. d. Gertrudes ao distinto facultativo, e o" tra sp t

.

t.; _

,. ns OI' ou-nos nessa 1I1S ante o pen-
Wehmuth, viuva do saudoso conter-

1 sarnento a uma festa de igual na-
raneo Carlos Wehmuth 'e soara do sua exma, esposa, on(9:a e t= J ureza que se realiza, anualmepte,
sr. Carlos Fontes, g-erc,ntc deste jor· feliz permanencia enfre
lial.

AV - em G�spal', em louvor de S. P,�dro

nós'. Apostolo.

........ Assinalou o dia ,de ontem o a

niversario natalício do sr, Antiló
quio Nunes Pirqs, proprietario da
antiga e conceituada Farmácia San
ta Cruz, desta cidade, delegado de
Policia local e vibrante colaborador
deste semanarío ,

Muitas foram as homenagens jus
taments prestadas ao aniversariante
pelo seu vasto círcul., de relações,
às quais prazerosamente. juntamos
as 110$8a3, com um forte abraço.

Dia 19 - A galante menina Arle
te (1. aniversario), filhinha do sr ,

R,oland Schoenfelder, proprietario
do Café e Bar União,

.

PREPARE-SE PARA

MONUMENTAL

E nos puzemos a ver com os olhos
da imaginação o majestoso templo
do santo Padroeiro, alcantilado à

A colina que recebeu por pedcstal� na·

nhado em luz, esplendente de solene

beleza, dominando, altaneiro, 0- p�"
nOl'ama noturno da cidade festiva:
O pincel maravilhosamente inquieto
ela magia pirotécnica, desenhando a

cada instante, clarões auricolarc;;
nas tr.evas da noite, fazendo emer

DTAS 23 e 24 DE JUNHO' gir das sombras, ora em tonalidade;
VIvas, ora em meios-tons duas torres

Dia 28 - A srta, Ursula F-enncl:,
filha elo H, Wi1ly Fenner.

Ontem - A sra. nona Iolanda.
Diegdi Pirl's, esposa do sr. Acilio
A. P. Pires, cirurgião llentista nes

ta cida(le; O S)', S:i\ui Douald Sil·
va, escrevente do Cartorio de Paz
d� Gaspar.

FESTA

DO CLUBEJUNINA

FAZEM ANOS: ATLETICO TUPI

Amanhã _, O sr .. dr. Laura Bar·
bo�á Fontes, advogado residente 011

Maringá (Paraná); o menino Rui,
filho do sr. Vitorio Zimmermann.

.

Dia !?,.f, .- O sr, Amândio SPçD'
gle�'; A menina Raquel-Maria, filha
do sr. Carlos Fontes'.

p0nteaguclas eJ1'cil11<J;das pela cru;:,

cujos reHzxos apontam aos exp(�c·
tadores maravi1hados o rumo d.'�
Céus - Caminho da Salvação!

xxx

Aproxima-Se a grande fcsta da
Comunidad:e Católica de Gaspar. __ o

Nesse -tempo, grande número de f()
rasteiros acorre das cidades vizinha';.
atraidos pela magnificência das fes:
tas de S. Pedro.

Este ano c,om grandes
atrações

IICORPUS CHRISTV'

Inauguração oficial,
\ (Cont. da la. pag.)

Regressaram ontem para S. Pau- do retribuido plenaJ11.::1nte pela mes

lo, onde residem, os jovens Clas- ma Radio Clube.
sidiJ Rosa, Sergio Veiga e José A. Assim, embora a ensaiar os pri
Campos, que tinham estado cerca de me iras passos, a nadi0 Clube de
vinte dias nesta cidade, hospedados Gaspar já é uma iniciativa. vitoriosa
na resicf.encia do sr, Martinho RO- em nosso meio. E bem haja aos

sa., seus fundadores,. que conosco vie-
Classidio é nosso conterrâneo e os ,1'am colaborar e que já agora, com

outros dois moços, paulistas, vie- a onda vibrante da sua e nossa DO·

ram em sua companhia para conhe- vél emi>óol'i:, ajudam decididamen·
cel' .Santa Catarina .e, particularmen- te a impulsionar o progresso da
te, eskl vale do Itajaí, do qual, se· tcrra gaspareuse,
gundo declararam, levavam lotima Governo e povo locais se rejubi-
impressão. Iam com o grato acontecimento ele

-I Acha-se entre nós, em visita hoje, desejosos de continuar prestí
aos seus parentes e amigos, o nos- giando a ZY-T-27, para qu.e ela pos

So conterraneo sr. Luiz Pedro da sa elevar cada v:ez mais o nome de

Silva, sub·tenente do Exercito, .atual· Gaspar, que é tambem o seu ,nome, Nesta cidade haverá, co-
mente sediado na cidade da Ca, A esse ative, cOlUpetente e abnec ' .

h
. mo nos anos anterlOres, a

c oeu'a, est!\do do Rio Grande do gado moço, Ademir Ramiro - que
Sul. cku vida e alma à Radio Clube de procissão com o SS, Sacra- ,

Ao sub-tenent,e Silva, qHe perma· Gaspa�.. o meu caloroso abraço de menta que se esnera aJ
necerá 1:1m Gaspar até os primeiros 'parabens, qUe o é tambem, por cer-I' ".I.·
dias de junho, apresentamos since- to, d� toda a legião dos ouvintes ga� �ance a concorrenCla e o

1'os votos de·boas·vindas. parenses. . fervor de costume.

VIAJANTES

Amanhã ,celebra a 19re
-ja Catolica, em todo o l1lun

do, a granq'e festa do Cor
po de Deus - com pum�
pas e solenidades das mais
tocantes.

Pirotecnià
da no ramo, a qual, dê longa data,
vem fórnecends material pirotécnico

. para abrilhantal; \ festas réligiosa� :"
'

O belo efeito produzíd., por essas
, ,

luminárias deixa 'cm todos uma im

pressão magnífica e duradoura.
UIU\ANO JARDIM-

Permitimo,nos, ne:fta oportunida
de, sugerir ao Rvmo . Vlgarlo Inclua
entre as muitas atrações que 138,;:"

festa já de si possue, pelo seu cunho

tradicional, a queima de fogos de
atifício, lembrando, -que : há, cm

Floríanopolís, uma casa especializa-
------�----------���----�--------..--��----�------�

Secção Livre
RESPOSTA AO SR. CURT PROBST'

Matutei longamente sobra si deveria dar-lhe resposta ou deixar que
o seu rompante de estupidês se m isturass., IJ� pilha das atividades co

tidianas, mas cheguei à conclusão, para beneficio do meu equilíbrio
neuro-cardíaco, qUe o revide par esta forma seria condizente com o

meu brio.
Se tivesse físico que me favorecesse tê-la-ia arrastado pelo gasne-

te ao meio da Rua 15 para ministrar-lhe o corretivo necessario que o'
meu estado alucinatório talvez não soubesse medir; como assim não

poude ser, valha este desabafo publico como figura clássica rue desforço ,

no conceito da legítima defesa da honra.
Passo ao histórico do caso para o julgamento público: � Compro '

lia muitos anos sob o sistema de Conta Corrente na firma VICTOR
PROBST de Blumenau. E' característico ú1eu quando me proponho
'a comprarpor essa forma em qualquer firma, perguntar se não afeta a

economia da mesma eventuais delongas no cumprimento das obriga
ções assumidas Compro assim ha longos anos nas casas PEITER, BU·
ERGER, VETERLE, RELOJOARIA BAYER, LIVRARIA BLUMENAU·
EN SE e. CASA 43. Invoco o testemunho das duas ultimas como se de
algumas vezes o meu crédito não sobrepujou o débito, habilitando-me
destarte ao conceito qUe gozo nessas firmas. Muitas vezes ínterrog ei

ao sr. Gurt Probst e ao então chefe de escritorio sr . Luiz Laus Neto

sobre se convinha à casa a minha continuidade nas compras, tendo
tido resposta abonadora; certa teíta honrou-me Q sr. Probst com '».
dito- _. Se todos Os clientes da c asa fossem COJ�O V. Sa. ela não
teri« problemas!' .

Ha cerca de duas semanas, quando fui efetuar um pagamento no

escritório "da firma, fui advertido ambiguamento pelo chefe daquele
úepartamente-que o meu debito orçava em 1.825,70 sendo que 1.525,20
provinham dê 1955 e que eu em Janeiro e Fevereiro deste ano não

havia pago nada. Cientifiquei-lhe estar ào par do fato mas que a,

minha verba não me facultara a possibilidad'e de ter ido lá efetuar

pagamentos, dizendo-lhe então que havia acordo previsto para o caso

com a gerencia da firma. Ele reite 1'011 sullljphadamellfe a circunstan

cia, LJt\J qae deixou-me algo ine!�ciso.
Nos dias suMequ'entes a fevereiro deste ano, realizei pagamento:!!

que fizeram descrec-aJ;' o débito P�l'a Cr$,625!70 e acicatado por inde

finida curiosidade, ontem, dia 25, casualmente fui á gerencia da firma

.interrogar ao sr. Probst se fôra mal interpretada de minha parte a in

sinuaç'âo do encarregado do e"r:t'Í tório ou s'e fora dada ordem ncs�,e

sentido pela gerencia.
-

A atitude do referido s'enhor foi estarrecedora, insultando-me e

cumulan,]o por escorraçar-me 'b escritório. Al,loplético, não quis aten

der a nenhuma das minhas -explic ações. Não exaltei-me nem procurei
mais argunlentar com o energúmeno pois r'2ceei ser agredido fisicamente.

Cada leitor chegará à conclusão de que tal caso poderia ter sMo
l<:vado de olitra forma; 'eu poderia ter sido chamado disCl'?tamente à

gerencia e adv'ertido que saldaSSe a minha cont.a e não continuasse a

comprar na casa já que a ela não [convinha, ou por uma formula mais

drástica: poderia ter sido sacada u ma promissoria que eu assinaria

para ser protestada logo após, Enfim, por qualquer me�o dígno e

decehte, pois comprando como o fazia ha mais ele dois lustros ·1).a fir:

ma, tinha ela meios de saber se m e poderia s'er passiveI arcar· com

ii responsabilidade da obrigação de seiscentos 'e- poucos cruzeiros, ..

Il;lputação alguma pode Sl'r fe.ita 11 lisura (las minhas flperações
comerciais em qualquer praça elo Estado ou do país; desafio public'a
lr..ente os que julguem poder contestar-me, fato este qua muito pre

zo e muito me dignifica.
Juigo existirem clientes qu: te !lham calo�eaclo a fi,rma em foco 'fl

tenham gozado de conten:lponzaçoes que nao mereCI.

F,fsultadO: este cpisó(Uo que pn dNia ter ficado sepultado. entre
élS quatro paredes da firma fOSse eu um pusilânimé, tive de trazê-lo a

público para salvaguardar o brio e a honra 'de outros �is�nbos e �n
génuos qUe como -cll possam cair lIas malhas da boçahdad� do dIto

gerente.
Entre outras Icoisas disse-me 'Ser outro o meu· pai e não e1'e; is·

So é evidente: ('U pertenço ao gênero hum.ano .

Finalment'e estou de acordo em que o sr. Curt Pl'obst não sejà

nenhum cretino ou canalha, mas que é uma grnndissíma besta, lá

isso é!!!

Gaspar, 26,5,56
'ass.

I AcyJio Ateado Pereil"a Pires

Cirurgião-Dentista e 4. anista d'e Direito

P ,S. _ Não s'ei si deva agl'ad'ecer a boa intenção de amigos que

Iiediram-mc l"efizcsse em pàrte este escrito reduzindo a violência de

linguagem. A amizade que lh25 de 1,.'0 não me permitiu desconhecer este

pedido. No caso em qUe haj a r-e,torsão o qUe me fará .valer
-

o pará
grafo único do art. 14: dil Lei de Imprensa, volvel'e.i então com uma

peÇa antológica na arte de 'escachar alguem,
Facit indignatio verbul11. Pater'e' quam ipse f-eciste legem.

-
,

,
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