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GASPA-R (Santa Catarina) -=-Sábado! 21 de Novembro de 1953 -

----------------------�-------------------------
V I T O' R I,A DON O S SOM UNI C I' P I O

Doados à Prefeitura, pelo Govêrno Federal, os
imóveis que pertenciam ao espólio de
M

&I

C ".

d
·

d H h I' I fantil, campo experimen- ter aplicação de geral ínte-

ar Ia an I a oeSC tal, hospital, etc. 'resse, sendo, com tóda cer-
., I -

.

O' expediente necessário teza, preservados os direi-
foi preparado pelo advoga- tos dos operários e outros
do Helio Fontes, sendo, no proletários que ocupam há
Rio, entregue ao cuidado anos, com suas 'casinhas,
do esforçado e talentoso parte de 11m dos terrenos
parlamentar dr. Jorge La- em apreço, já que esta � a

cerda, deputado federal promessa formal, perante
por Santa Catarina, que o Senado, dos 81·S. chefes
desenvolveu acurado e e- do Executivo e Legislati
xaustivo trabalho visando vo gasparenses. Assim se
a obter para Gaspar aque- rá porque, de

.

outro, lado,
les bens. sempre foi propósito do a-

-, tual prefeito proteger e
Seus esforços foram, afi- amparar as classes mais

nal, coroados de êxito, pois, I humildes:votada e aprovada, em am- No registro do auspi
bas as Casas Legislativas cioso acontecimento, que a

federais, a lei respetiva, bre novo horizonte de pro
foi, no dia 16, segunda-fel- gresso para a nossã queri
ra última, sancionada pelo I da terra, cong-ratulamo"
sr- Presidente da Repúbli- nos, prazerosamente, com.
ca, conforme comunicação o ilustre governador da
recebida lo pelo sr. prefeito' Hdâ:rle, sr. Júlio Schramm,
municipal, do deputado e com o digno e dinâmico
Lacerda. deputado Jorge Lacerda,

I
Nossa terra e os gaspa-I que vêm de fazer-se credo

renses estão de parabens. res da gratidã do povo
Os bens doados hão-d I gasparense.

.

Ano I

SANCIONADA A LEI
Após quas] dois anos de

trabalhosas demarches, re
cebeu êste município, por
doação do Govêrno Fede
ral; os bens imóveis deixa
dos por D. Maria Cândi
da Hoeschl, mais conheci
da por D. Mimi. Esses [mó-

RESPETIVA NO DIA 16 DO C O R R E N T E
veis, por serem situados no I cutivo municipal, na pes
centro da cidade e não es- . soa do prefeito sr. Júlio
tarem sendo, pràticamen-I Schramm, pleitear junto à
te, utilizados, vinham se nião a doação dos mes
constituindo em sério em- mos, afim de utilizá-los em
baraco ao desenvolvimento obras de interesse coletivo,
da cidade. Eis, porque, em tais como a construção dé
boa hora, resolvera o Exe- casas Populares, parque in-

Prefeito Júlio Schramm

munícipes.
Eleito, por ampla e sig

nif�a.tjv;l, maioria, num

Plê,.J.' -aue primou pela Ji-
�()

.

sura, a;:;(;'8ndeu ao cargo de
primeiro mandata' dês
te município sem trazer.
da planície, ódios nem re

calques; movia-o, certa
mente, como ainda o mo

ve, tão somente a intencãc
pura de realizar aiao citil

c>

para a sua terra, congre-
gando simu1taneamente,
todos os I gaeparenses "de
boa vontade, para, unidos:
auxiliarem-no nessa eleva
da empresa de interesse so
cial. Com efeito, ninguém
em sã consciência, poderá
negar-lhe, ao menos, o mé
rito - hoje tão raro entre os

que detêm qualquer parce
la do poder - das suas ati
tudes claras e profunda-

. mente humanas, ditadas
semprs pela bondade. e

colas e principalmente, está
honradez que lhe distín- construindo o elegante pré
guern, como seus atributos dio do paço municipal, obra
principais, a personalidade. 1Ue� sem dúvida, lhe mar-

S
. �ará a proveitosa adminis-. empre pronto a auxi- -

M' 1 /

I fliar mora' t " 1 tração. ais na-c e azer,, 1 e ma ena -

it h
/

fmente todo n di porque mUI o a por .aZ81';lÁ!
, e 1preen imen-

h
.

IIto que repres t
' entretanto recon eca-se- re.

.. en e progres- ,

.

j

" ,

so para a sua terra, �êmo_l·e s� _Ine proclame o que ja
lo auscultand a' 1" realizado, ou em VIas deo qUI e a 1, ]

. -

d
"

trocando idéias acolá, sa-j readlzaç��, l1UldU .esa�alxo-
tisfe't d v na o preito e justiça, pessoais,1 o, ven o a COl1"lnUa !IAM

.

.'i!i#iiti J • ��������valorízaçao da mesma.

De sua parte, dentro dos
modestos recursos orça
mentários, já tem feito,
inegàvelmente, bastante:
Aumentou sensivelmente a

iluminação pública, calçou
boa parte da rua Nereu

I

Ramos, concluiu o calça-

A' testa dos destinos de
Gaspar está um homem
que, por sua conduta, sim
ples e sincera, fez-se geral
mente estimado dos ser

·FREI CLETO ESPEY OFM
(Cont. do núm. anterior} ·Il'a o fiel velhinho que ain

da me escrevia em 16 de
Deus Nosso Senhor lhe I junho: "Minha asma car

terá dado a paga de todo o díaca agravou-se; mas a"
bem feito em Gaspar e a�· gradeço a Deus de todo co
lhures, Não discordo de ração ter-me dado a graça
meu confrade, o bom 'ir- de todos os dias celebrar a
mão leigo frei Bernardino s. missa, se bem que as di
quando diz que frei Cleto ficuldades aumentem. E' o

já está 1:0 �éu. Pois roi cha- !
uma graça tod.a especial".

mado na OItava da festa
I

A asma renitente sustou
da Assunção de Nossa

8e-1 afinal as palpitações da
nhora que venerava com quele coração. Nem mesmo
carinho todo especial; nu- a máscara de oxigênio, que
ma quarta-feira, dia dedí- usava nos últimos dias, os
cado a São José, -cuja 'de- desvelos dos confrades e

voção não cessava de re- médicos lhe valeram. Re
comendar pelo exemplo e zem os gasparenses pelo
por palavras; na festa de varão que tanto orou e tan
São Luís, padroeiro da ju-. to bem fêz neste mundo
ventude franciscana por pelos irmãos! R.i.p.
quem tanto se empenhou Nem levem a mal venha,
como prof. em Blumenau no' fim, um devedor do ve
nos primeiros anos de fun- lhinho, mais que qualquer
danamento do: antigo Co- outro, agradecido lembrar
légio e perto de quem quis a frei eleto que foi no dia
passar os últimos dias da 19 de àgsto de 1922 que ê
vida motivo que o levou a 1e o encaminhou a vez pri

sível, infelizmente, apontá- escolher (privilégio dos pa- meira ao Seminário e lhe
los e corrigi-los todos. Im' dres jubilados) o Seminá- mostr?u o caminho ele vida
põe-se, no entanto, reparar rio. do Rio Negro para mais

.

obre. Por êsse favor
o erro de data, porque mais derradeira residência. Fa- ímpar, que só Deus sabe a�
grave: deve s, e r 1 i a a, tos que não. ouso taxar de valiar e retribuir, frei Cle
sob o cabeçalho, - 14 de I meramente casuais e que to, agradece uma vez mais
novembro de 1953; nas pá-] se me figuram pequena: em p�plicoginas internas - 14111[53.lmas grata recompensa pa-.

'" ,,� frei REINALDO

mento da CeI. Aristiliano,
atacou a macadamizacão
de e s t r a das, constr{liu
mais de uma dezena de es·

Júlio Schramm fará a

nos no próximo dia 27. No
ensejo, antecipamos esta
nota" que não contém"

-N--·-um.23

mesmo nas .entrelinhas, o

menor propósito de adular,
que isto seria contrário, su
bstancialmente, à orienta
ção dêste jornal. Dissemos
de S·S. o que a verdade nos

mandava dizer. E lhe a-

presentamos, com um a

braço, os nossos cordiais
parabéns, augurando - lhe
farta messe de venturas

AO LEITOR

A última edição dêste
jornal, lamentàvelmente,
por atropêlo de última ho
ra, saiu tumultuada, com

pastéis, omissões e erros

.exccssivos- Dada a angús
tia de espaço, é-nos imnos-

f
L
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2·a PAGINA VOZ DE GASPAR
I

21-111953

T CIVIL bert e Valéria Maria Schei-REGIS RO .

dt, solteiros, naturais dês-
EDITAL nr. ·1:571 dem casar-se: Antônio AI- te município e residentes

(de 27.10.p3) ves de Andrade e Rosa de em Poço Grande. Êle, la-
Faço saber que preteri- Souza.: solteiros, naturais vrador, nascido em 18 de

dem casar-se: Valdemar dêste município e residen- fevereiro de 1925, filho de
Nicolletí e Ilálía Ana Ber- tes em Poço Grande. itle, Frederico Wilbert e d. A-I
toldi, solteiros, naturais lavrador, nascido em 2 de dele Wilbert. Ela, domésti
dêste Estado e residentes maio de. 1917, filho de ca, nascida em 17 de de
em Gasparinho. Êle, lavra- Joaquim Alves de Andrade zembro de 1933, filha de
dor, nascido em em 9 de e d. Adelaide Alves de An- João Maria

.

Scheidt e d.
agôsto de 1930, filho de An- drade. Ela, doméstica, nas- Maria Apolônia Scheidt.
1,,,� Nicolleti e d. Alzira Ni- cída em 20 de fevereiro de 'i

doméstica, nas- 1919, filha de Manoel Arí- EDITAL nr. 1·576
� ,10 de agôsto de tônio de Souza e d. Catari- (de 5.11.53»

o, filha de Segundo na de Souza. Faço saber que preten-
.LJértoldi e d. Catarina BEl'- dem

-

casar-se: Antônio Hen
toldi. EDITAL nr. 1.574 rique Pereira e Lúcia Ma-

EDITAL nr. 1.572 (de 3.11.53) ria Degan, solteiros, natu-
(de 31.10.53) Faço saber que preten- rais dêste Estado e resi-

Faço saber que preten-. dem casaree : Nílton Spen- dentes nesta cidade. Êle, 0-

dem casar-se:
. Aloys SGh- gler e Gersnilde Wehmu- perário, nascido em 17 de

ramm e Corina Maria Be-: th, solteiros, naturais dês- junho de 1914, filho de Jo
nevenutti, solteiros, natu- te Estado e residentes nes- ão Henrique Pereira e d.
raís dêste município. Êle, ta cidade. Êle, comerciário, Rosa Maria Laurentino. E- (Célebre soneto da Felix A rvers, trad. por Guilherme.

lavrador, nascido em 17 de nascido em 23 de novem- la, doméstica, nascida em) de Alm eida) ,
'

fevereiro de 1927,filho de bro de 1928, filho de Do- 26 de outubro de 1916, fi-
Norberto Schramm e d, mingos Paulino Spengler e lha de João Leandro De- BEIJO DE NOIVA tos os sucedâneos.Adelina Schramm. Ela, da- d.

I

Ermelinda Spengler. E-- gan e d. Maria Felipe Jun- Ingredientes: . '_. As manchas de san-
méstica, residente em Gas- la, doméstica, nascida em kes. 1 quilo de amêndoas gue devem ser lavadas i-
parinho, nascida em 8 de 27 de janeiro de 1933, fi- . (moidas) ; mediatamente com águaoutubro de 1933, filha. de lha de Carlos Wehmuth c d. EDITAL 111'. 1.577 1 quilo de açúcar; fria. Nunca use água quen-Francisco Benevenutti Fi- Gertrudes Wshmuth. (de 5.11.1.953) 12 ovos; te. Pode-se acabar a limpe-lho e d. Gertrudes Beneve- \

Faço saber que preten- Mistura-se tudo e leva-se za esfregando-se, no loca!nuttí. EDITAL nr. 1.575 dem casar-se: Vitôrio Lu- ao fogo, deixando-o até a- afetado. um pano umedeci-EDITAL 111'· 1.573 {de 4-11-1953) chíni e Páscua Donilda parecer o fundo da panela. do numa solucão de água
" (de 3.11.53) ·1 Faço saber que preten- R o n c a 1 h o, s o I teiros, Despeja-se em pédra rr ár- morna .com §al.Faço saber que

\

preteri- dem casar-se: Leonício Wil e naturais dêste Estado- E- more untada com mantei- --00--I
.

'

I 1e, operário, residente em za, Fazem-se os tabletes. PENSAMENTOS\lllllIIllIIlIllIllIIlIIllIImUl,mlllll!lIml�"�lIIl11lll1í""IIIIIIIII!JIU��!II�"llUllimUIII" Bhrmenau, riascido em 12
""

_._ O homem cria a ,1;;.mt�KtBanco Indústria e Coméréio de. julho de 1932, filho de TOME NOTA de tudo que ama e-a vir.de Santa Catarina S. A. Manoel Luchini e d. Jose- - O sumo do limão po- tude de Judo que acredita.
- Matriz: ITAJAí - fa Luchini. Ela do éstica, de ser usado com venta- _ Renan.

resi?ente em B T�cão, I gem na preparação das sa- Bem pouco se perde, se

nascld� em 23 de abril de Iladas, dado que são

pouCo'�'13e tiver conservado a hon-
1934, filha de Alfredo Ron- os vinagres de vinho e mui- ra. - Voltaire.

fl���o e d. Maria Ronca-IA 'Mmaa" 4iíii*i!i!ill#A1l(Dil�'fi'íMl"4 fiif.\!4iJií!5!1MS

Jndustría 18xtil Gaspar S, A.

��'- Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
Endereço. Teleqc'áricp: "INCO"

CAPITAL AUTORIZADO
.

o-s 50.000.000,00
FUN'DOS DE RESERVA Cr$ 40.000.000,00
'Total do não exigível 0.1'$ 90.000.000,00
Total dos depósitos em 3 I)! 9153 ·Cr$ 816.293.328,90
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS ,PRACAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO

DE JANEIRO ,E CURITIBA
Taxas de Depositos

Depósitos à vista ..... � . . . . . . . . . .. 20/,
Depósitos Limitados . .

Limite de Cr$ 500.000,no .: . . . . . . . .. 4%
Limite de Cr$ 200.000,00 4,1/2%
Depósitos Populares
Limite de Cr$ 100.000,00 5%

(Retiradas livres)
Depósitos a prazo fixo

Prazo mínimo de 6 meses 5,1/2<)'.
Prazo mínimo de 12 meses - 6%
Depósitos de avi�o prévio
Aviso de 60 dias .

Aviso de 90 dias .

Aviso de 120 dias .

4%
4,1/2r.
5%

- CAPITALIZACÃO SEMESTRAL-
Abra uma conta no "INCO" e peque com cheque

-unuum .. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111t1"'!

EDITAL nr. 1.578
. (de 10.11.53)

. Faço saber que preten
dem casar-se: Anésio da
Silva e Dilma Maria Tei
xeira, solteiros, naturais
dêste Estado '-e Residentes
à estrada de Blumenau,
neste município. Êle, ope
rário, nascido' em 7 de ja
neiro de 1929, filho de Ma
noel João da Silva, e d. Ma
ria da Silva. Ela, domésti-
ca, nascida em 17 de maio _. .'11*

maio de 1.936, filha de
João Francisco Teixeira e

d. Maria EIísia Leone-
- Se alguem souber de

algum impedimento, opo
nhae-o na forma da lei.

Edmundo dos Santos
Oficial do' Registro Civil de IGaspar .

Cantinho Feminino
Organizado por EDITH

DE UJJI POET�4 PARA VOCÊ

SONETO DE ARVERS
Tenho na alma um. seg redo e um misterio na vida;
Um amJr que nasceu, e terno, num momento.
E' SM' remédio a dor; trago-a, pois, escondida,
� aquela que a causou nem. sabe o meu tormento.

--xx--

P01" ela hei de passar, sombra despercebida, \

sempre a seu lado, lhas snum. triste isolamento,
e chegarei ao fim da existencia esquecida,

, sem nada ousar pedir e sem um só lamento.
--xx--

E ela, que, entanto, De-us fez meiga e complacente,
há de ir, por seu caminho, surda e indiferente,
ao murmúrio de amor que sempre a seguirá

--xx--
A um austero dever pi edosa/menie presa,
ela dirá, lendo estes 1)e1"SOs, OO1n certeza: _

- "Que mulher será e sta.?" - e não compreenderá.
--�e x--

TECIDOS r}!)L1JUUOS DE ALGODAO
--x -- .,

TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS
UNDAS PADTIONAGENS

PISOS PARA BANlIDIROS, ROUPõES
(Cõres firmes)

Ruà-São José s/n.o Caixa Postal, 19
End. Telgr. "TEXTIL"·

G A SPA R _-- STA. CATARINA

Farmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)

Farmacêutfc'o:1"ANFILÓQUIO NUNES PIRES
Grande variedade de reméd ios e drogas _ Avía Re�·

-_. ceitas com pro ntidão e cuidado --:
Edifício próprio - Praça Gétúlio Vargas -- Gaspar

INDU'S1RIA GE"RAIvfIGÀ, de Sylvio Jcao Zi111ffi8!111a11n
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sino. - Tel. TIl-. 11 Caixa Postal, 32 .

; GASPAR - STA. CATARINA· .

. :

1'ELHA� FRANCE�AS COLONIAL PAULISTA, "I'ijoios comuns:. tijolos perfurados de todos 05 tIpOS (

. . 'I,' tijolos curvos para poçosCOLONIAL PORTUGUEZ!tt� :E�TELHAS PARA
FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM

I CUMIEIRA :
�!w!i.!E!:!..;"",áw.w""i*fflW ÍIlItp,; ,H , ... Y''',R,.]$, ". � __ . " "._.u . .

.

\I •
i.

M te UWiH*

ll& F�a M $ -,._
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PORCELANAS,' CRISTAIS E ARTIGOS PA-

'RA PRES.ENTES . .

'

UF!CiNA : PRO'PRIA

RUA 15 DE

BLUMENAlJ -

NOVEMBRO N.o' 9 1 4

SANTA- CATARINA

o Dr,::lio, q-'e teve início
, ." , b d'

-

as 1 tj _10"8::3; "f) a _ ireçao
d I

-

l -"-�'1'";1 •

e .c _" C_Q .A. .!' }:anzol, a-

gradou ao reduzido público

c IS

UE
I -

Roupas feitas

"

T E N H II M Ir� S U M

R AD! o G • E 'EM C I SI!

Um ródio (A. ,-'o podá ot.�'1.

der os piAerê,."io, <:J,(' t·:,da
o fÓmília, Resolva o �,',;,.
btelllQ levondc poro e<:�:�

mais lirr. ródiO G·f.. �'>i.
t;nodê1o pro.�o,cj�:l� r*(;"I)I

côo mUfH.:jiO;j :;,.;:m inc()(f>-,·.:):.
róval se! O:-It.�:'-..iv.

>C'

,

. �

•

-

CASA ESPECIAL IZADA EM O'TICA

��::#MIt@l'1fSA#'
-e1!!4f�"�OO##)wmu'B�n���ioJ����������������������������������

arupi não foi além de um empate frente

repre entação da Soe, Desp. Vasto ,Verde
Na bela tarde do último presente à bela praça de I meira etapa Ninha dimi-

e

paro físico, já que todas as I do time "bugre" usou e a-.

domingo, pelejaram amís- esportes do alvi-verde, pe- nuíu a diferença marcando sua� reservas foram es- busou do jogo de "dribles".

tosame"1te, nesta cidade, la sua grande movimenta : de cabeça, o segundo ten- ba,nJadas nos primeiros 45 A renda acusou a insig

as equipes re?;'ef\�l1tativ<ls cão e combatividade. Va- to dos locai.s. O tento d;e minutos, qua?do o "pivot" nif'icância de Cr$ 607,,00 ..

do C. A. Tupi, l-cal, e do lendo-se da desarticulação empate surgiu aos 10 mi-
��������������IIII!!IIII������"I

Vasto Verde, de Blumenau, dominante na retaguarda nutos da fase complemen- ii:
.Ifo

---

vice-campf"ão da 2a. Divi- funiense, os visitantes cons- tal', por intermédio de Na-

são da L,B.F, truiram o placard de 3 a na.

Ainda desta vez o '\70-
O aos 35 minutos da fase Novamente, porém, o

1 t·
. d

- inicial.
Vasto Verde se avantajou

un anoso esquar rao vas�

tovel�dino sustentou a sue. Entretanto os "índios" dno madI'cador, f lahProdveiJtan-
invencibilidade em Gas-

o-se e uma a a e ua-

nã.f) esmoreceram em mo- rez, que culminou com um

par. Foi esta a terceira rrJ.P11tO alzum. da pugna "penoso" do goleiro Odilon.

veZ_,qpe o time da Velha .orocurando a todo custo Os "índios" revidaram o

1:.03 v'sitou, sendo que das rom-ier o 'bloqueio da, de- feito dos seus adversários

veZ8S anteriores os "rubro- fe"'siva visitante. Aos 34

verde.s" levaram a �ilelhor
com novo tento de autoria

'11hutos surziu o primeiro d N 18 t b

por 2 a 1.
e ana, aos m., es a e-

erO] elo Tupi. consignado lecendo, em definitivo, a

por Err, gracas a um es- igualdade de 4 tentos no

»etacu lar "frango" do ar- pIcard.
ouoiro vastoverdíno. Ain- A equipe gasparense for
da aos 40 minutos da pri- mou com: Odilon, Juarez e

Coti; Testinha, Pevi e Pa

checo; NaI , Ninha, Eri
-

(depois Alo sio) , Nana e

I Alvinho-
.

Não há nomes a destacar

por desempenho superior,
mas sim referência espe
eíal à fraca atuação .de o

dilon, Juarez e Pevi, sendo
que êste "parou" durante

quase todo o segundo. tem

:10 porfalta de melhor pre-I
tALFAIATARIA

- _iiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-

GASPARENSE '

1'111111111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1.lrnu

A LOJA ESPECIALIZADA EM ROUPAS PA- Fernandodenuchêne ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.

RA CAVALHEIROS, RECEM INSTALADA
I
(A mais antiga da cidade)

SCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS

A RUA 15 DE NOVEMBRO N.o 472 El\fBLU- Confecção capriduula de MELH9RES PREÇOS EM: SUAVES CONDIçõES

MENAU. OFERECE AOS SEUS FREGUE- Te?"1?08 sob medida'
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VISITA''árnara Mumcipal de Gaspar Tivemos o prazer de re-d, reunião de terça-fel- j suas funções, antes da sua ceber, aqui na redação; ara última, foi; discutida, revogação pela Mesa, e tor- amavel visita do, veneran- ANIVEItSA'RIOS Apresentamos sin��
sob acalorados debates a nou a insistir que, o sr, do conterrâneo sr. Francis- Fez anos dia 18 p� pas- votos de felicidade ao'
questão suscitada pelo ve- Presidente se manifestasse co de Souza Pamplona, que sado o jovem José Miguel vem par.
reador sr, Hilário dos San- pela incompatibilidade dó veio nos agradecer a notícia Schmitz, filho da exma.
tos que, pela sua ausência vereador faltoso naquela que demos do seu aniver- vva. Gertrudes Schmitz e NOS SALõES
injustificada durante' dois sessão, já que o mesmo nem sário natalício. ativo funcionário do Ban- Te,ve transcurso anim
anos consecutivos às ses- se dignara comunicar ,Outrossim, reportando- co Inco, nesta cidade. do e agradável -

o bin
sões da Câmara, teria pro- à Câmara o seu propósito se o sr. Pamplona às nos-

_ Na data de 23 do cor- dançante promovido p�

vocado a perda do seu man- de reassumir as funções. In sas notas sôbre a data pro- rente verá passar o seu a- distintas senhoritas da nO!

dato ou, pelo menos, a sus- <istiu o vereador dr. Abe- vável da fundação de Gas- niversário o sr. Nílton sa melhor sociedade, s&
pensão temporária do e- lardo Vianna em que fosse par, referiu fatos interes- Spengler ;: empregado da bado p. passado, no sal�
xercícío daquelas funções. pl..:rmitida a presença do santes e nos emprestou firma "Mário Vansuita". do Cine União. Houve soro

O vereador Carlos B. Fon- seu colega no recinto dos um v e 1 h o almanaque - 'Fará anos no pró- teio de dez úteis prêmios
tes sustentou a tese de que trabalhos, que, a seu ver, que contém alguns dados ximo dia 26 o distinto con- em duas únicas rodaM;
o vereador faltoso estaria constituía um direito que o sôbre a matéria. Com sua terrâneo e nosso particular que despertaram grandt
impedido de participar 'dos próprio Presidente da Cá- permissão, de tudo oportu- amigo sr. Norberto Koe interesse por parte dos
trabalhos daquela sessão mara não poderia neg-ar- namente -110S valeremos. rích, vereador à Câmara presentes, consoante o de.
por força da Resolução 111', lhe, sem cometer um ato Ao sr. Chiquinho' Pam- Municipal e honrado CO·,

I
monstrou a rápida venda

1:52; que convocou o eu- ilegal. A pós p r o 1 o n- plona reiteramos os nossos merciante no bairro da Co- dos respetivos cartões. Na
plente do partido, sr, A- gada discussão, o vereador agradecimentos pela dupla loninha. - O er. Norberto parte dançante atuou, com

fonso Hostms. para subs- Carlos B. Fontes apresen- gentileza. Koerich, g r a ç a s ao seu l agrado, o Jazz "Maringá".
tituí-lo por prazo indeter- tou uma formula concilia-

B A R "U N I
-

O" cavalheirismo e "ondoso
I
A festa OC'só terminal! alta

minado. Em defesa do de- tória para regularizar a si- ,A coração, grangeia a amiza- mad;'ugaila, de don:nngo.
nuncíado, usou da palavra tuacão criada com o reana- O melhor da, cidade

�le de todos que com êle tra- A s gentis realizadora
o vereador dr. Abelardo recímento inesperado' do l<IIID"IIIIII�lIIll11lmlllllllJllII!I!1II111111" tam, razão porque inúme- da bonita festa, as nossas,
Vianna que consultou a :vre- vereador Hilário aos San- I ver s o e s ras serão as manifestacões felicitações e um pedido:
sa sôbre a expedição do 6- tos, pl:opond_? que pata a

CINE MOGK de apreço e simpatia �que ii que' oltem a proporcional'
- dítal de chamamento pro- reconsideração do assunto - ,

l'ece?€;rá na expressiva e- à "ocie?ade gasparense ou
po�to pelo sr. Presidente fosse anresentada à Mesa I

Bons til'rnetf_ boa
feméridr . tro binqo nos moldes do

da Casa, na reunião ante- uma comunicação por es- projeço»
Nós, de VOZ DÊ GAS· r nrimeiro.

l'!or� tenuo, então, o s�.. c�íto d.o vereador denun-
A I �..._' 9 30 8 15 PAR, mui cordialmente o ·f·C·-I---N--E--S-.--P-E-,,-,D-R-O

Carlos B, Fontes declara- cíado informando o seu man la as D, e,. abracamos.
�

'd? que o mesmo fôra r�di-I propósito de voltar à ca. �reparem-se O
para 1'11', N.t\SCIMENTO HOJE, às 8,15

gido e achava-se em pauta mara nessa ocasião, A pro-I pOIS OSCARIT : GRA�-
O I d . i}RMADILHA FATAL

para ser tad lo i 1 i '

f
. "

t d DE OTELO aqui estarão ar o nosso arrugo
" voo auo pe o p :1 a-I posta 01 aceita P?:r o os

a frente de um estontean- sr. N o r b e r t o Schos- com Virgínia Mayo, Bru-

110, que a�I�varla ou 1:ao a I os representantes, t�ndo o
t -dã de strelas do sland alto funcionário da' ce Bennett e Robert Hut-

sua expechçao. Requerida a,l vereador dr. Abelardo ,e COI ao
.

e e1 'Q'b.' d L' h "C'. ton

t
-

d f" '1; id cinema naciona l' a rica e in as ircu- U <

vo açao o o IClO pe o re- VIanna requeri o a sus-
E

'

I" d N di AN 'i��IIIII!f!II��������
presentanto da UDN, foi a pensão da sessão por cinco m

dO I' 1e Se h>:sua 1 19dna et�po"a p
·

, - , .
.

\.. BARNABE' TU" E'S jillTEU . se c' OSSl.an es a" e11- reCISa-Se
proposiçao rejeitada por mmutos para que o seu co- '

, [Y1
,

'
• - -

,

� �,

F'I d ATL "NTIDA galanado desde o dia 7 de A '1' d itó
.

três votos contra um. N0- lega pudesse atender aque- 1 n�e a, s:":\.
,

UXI lar e escri 01'10,
1

. A

eia Reaberta a novembro, pelo advento de de preferência com conhe-

vamento com a palavra, o a exigen 1. "" 3.a Feira, às 8,15 _ pela '

h dei
S essa-o, o sr. secretario leu mais um er elro., que rece- cimentos de contabilidade.

vereador dr. Abelardo VI'a-
primeira vez na te'la do b d S d

o oficio do vereador Hilá- ,

eu o nome e 1 r:ey. Dirigir carta com pre-

na consultou à presidência rio dos Santos pelo qual Cine Mogk _' um filme Parabens a,o graCIOSO ,ga- tensões à Caixa Postal, q

da Mesa se fôra decretada
denominado' Vvarnecolor t I t

d 1
d d signatário justificava a S'te'Te Cochr'an e o· InaI'avI'-

1'0 o e' aos c 1 080S papas. - Gaspar - S, Catarina.

a pel' a CiO man ato o
sua presença naquela reu-' v

�

ENLACE '111111111111111111111111111111111111111111111111111
seu colega. Coom o sr; pI'e- '

lhoso cavalo Wildfire, nosidente respondesS'e negati- nião. Em vista do adiallLa� grande filme da Warnervamente, o representante do da hora, o sr. Presi-
Emdo PSD protestou contra dente suspendeu' a sessão, LUTA SÉLVAGE1Wo parecer do vereador Cai'. marcando outra reunião Este filme foi exibido 6los B, Fontes que opinava ordinária para o próxhno vezeS" em Blumenau.1· d' to d dia 20 do corr�nte, às 15pe o lmpe lmen o 81',

Hilário dos Santos de par- horas, com a seguinte 01'-
tieipar dos trabalhos da,. dem do dia: Discussão da.

quela reunião, dizendo que proposta orçamentária patal ato constituiria cel'ce- ra o exercicio de 1954.
amento ao desempenho das illtlltl!lIlIlIIlIIlIlIlIIlIllIIllllIIllllIIlIIlIW
fu�ções- de um vereador queainda estava em pleno gozo de seus direitos. O ve
reador Carlos B. Fontes l'e
bateu a apreciação do seu
opositor amparando-se na
resolução n. 1!52 que màn
tinha o vel'eador sr, IlHá-

. rio dos Santos em impedimento para reassumi!' as

I

I
/

I".,; .,)

,

�,a Página,
_ ..._ .'1._ .... >4- ..._. �.�, ... "_",�,,,_._. _.,.__ . _ ........... _,. _ H"
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UM PRODUTO DE ALTA CLASSE

QUE SATISFAZ O MAIS EXIGENTE

BEBAM

CERVEJA CAYRU' PALADAn
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESTA PRAÇA

Mário VansuitaI

Pura 'e Deliciosa

SOCIEDADE
-------...- ------

Com a gentil srta, Gers· Dr. CLAUDIO BEDUSCHInilde vVehmuth, filha dileta
da exma. viúva Gertrudef'
Wehmuth, consorcia-se ho- 00
Je o Jovem NíltOl1 Spen- Trabalho Esmerado e Ga·
gler, correto funcionário 'tantido,5.a feira, às 8,15 da firma "Mário Vansui- Preços MódicosR R f'l' d ta"� Consultório:oy ogers, no 'I me � a-

R C I A 't R os
t T I d ua , e. 1'81. am

ven uras em ruco 01' a
C ASA PA. aLO mlllllll!lII�lIl1l1llllllllllllllllllllllmllll!Re��l,��CO DA ROÇA WE:HMUTH Ltda. Cafe BedllSchlDomingo, dia 29 - AI VEM Rua Dr. Nel'eu Ramos sino Uma tradição na IndústnaO BARÃO - com Oscarito, Caixa Postal 2 Telefon� t4 de café. Sernpre bom e p1�roEliana, Adelaide Chiozzo, Gaspar _ Sta Catari�a Aguardente de Cana:I V O N C U R Y, Jo- Fazendas _ Lo�cas _ Pe1"'a- VOVÔ e APERITIVOsé Lewigoy, ,gens - Annnrinhos _ Se- Satisfaz o mats exigenteBREVE -� A maior come- cos e Molhados - EXp01·. \ entendedordia do ano: tação de Cereais e Aguar- Fabl"icante:TRAPALHADAS DO dente _ Serraria c a/i'nha- AUGUSTO B�DUSCHI "

HAROLDO mentos - Revende.do?-C.9 Rua São Paulo - Gaspar •com Harold Lloyd, da Standard Oil Company Santa Catarina

Cirurgião Dentista

EMPREGADA
Procura-se, para todos

os serviços domesticos em
casa 'de pequena família.
Bom ordenado. Tratar na
residência do Sr. Miguel
B. Silv.a nesta cidade ou

Rua 15 de Novembro, 2:i
BLUMENAU
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