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NA PRÓXI�1A SEMANA DEVERÃO SER iNICIA DAS AS� PESQUISAS GEOLóGICAS
RIO FRONTEIRA AO MORRO DA IGREJA

LOCAL ESCOLHIDO: CURVA DO

,

A ponte sôbre o rio Ita- \ a ponte, E, com efeito, I seguida, ser feito o ante- r
jaí-açu, em nossa cidade, I mandou logo em seguida, .',' projeto da respectiva plan-] Câmara Municipal de Gaspar
conforme todos o sabem, proceder a estudos preli-. ta. I

[I 't' 't �
é uma da� obrasA de, mais minares,

" I
.

Est�mcos ainda segura-I [ e lOS os comno ne n es u8 mesa
relevante importância pa- Estes, ja prontos, con .. : mente informados de que ,

P .

ra o seu progrésso . A c1uiram pela construçãola ponte será de concreto
nara a nresente SDSS a"" O' lerr'lslat'lvaprópria topografia de Cas- da ponte no trecho em que! armado, � de valo� estim�"1 f.i , � I u u u : Õ .• '

par, cercada de morros na o rio descreve uma acen- I do em cerca de CInCO mi-

zona mais central, não lhe tuada curva e que fica de- lhões de cruzeiros, E o Consoante, determina o IS, D,); com seis votos,
permite estender-se bas- fronte ao Morro da Igreja, f que é importantíssimo: ;__ Regimento Interno, reu- contra um dado ao sr, Lau-

,

tante; o bairro da Coloní- em ponto, portanto, dos; Pretende o Governo do Es- niu-se, ordinariamente, 3a. ro da Silva; Para více-pre- '

nha, onde deveria desen- mais bonitos e centrais da
I

tado que as obras tenham feira última, a Câmara sidente � Lauro da Silva,
volver-se (Gaspar do fu- cidade, Na próxima. sema- início êste ano! Municipal de Gaspar, a quatro votos; João B, Be-

turo, pois, ao contrário, é na, se o rio estiver em seu fim deproceder a eleição duschi, 2 e Carlos Fontes,
uma vasta planície, ._ foi nível normal, os engenhei- O assunto é empolgan- e posse dos componentes um voto; 10 Secretario --

inteiramente prejudicada ros encarregados farão as

I'
te para nós, gasparens,es,

da Mesa que dirigirá os Edmundo dos Santos, com

pela Estrada de Ferro sondagens necessárias pa- VOZ DE GASPAR voltará trabalhos da presente ses- seis votos e Carlos B,
Santa Catarina cujos tri- ra a pesquisa do sub-solo I pois, em breve com outras são legislativa, Fontes, com um voto; 2°

.

lhos, passando rente fi rua do leito do rio, para, em notícias a respeito. Presentes todos os seus Secretário Melchior

. principal e fixados sôbre representantes, sob a pre- Barbieri, com 3' votos,
'

atêrro de cêrca de três me- T O que ti
.

"e-- R e t o q ues sidência do vereador Ber- Terminada a votação) o

tros de altura, em tôda a toldo Bornhausen, prece- sr, Presidente declarou
extensão impediram prà-]? PÃO NOSSO .. ,

, � , �
deu-se a eleição, por vota- empossados os eleitos, os

" Ao cair da tarde de uma segunda- i turas esta ou nao em vigor? ,E,. se -

t d ""i 1
'

f 1 dtícamente O arruamento feira, caminhava eu pela rua CE'I, está, porque não se aplicam as »e- çao secr� a, o PI esn ente quais oram sauna os com

do referido bairro,
-

frus- Aristiliano, quando fui surpreendi- nulidades previstas para Os infrato- I vice-presidente, 1. e 2, se- vibrante salva de palmas,
trando dêsse módo qual- do por uI_TI.a ce�a que ate�ta:a, con- res .

',' "
.

I cretários, tendo sido elei- Congratulando-se com
, ,. tra o mais rudimentar pnncrpin de Ao dizer ISSO se fOI, flnc\Se a COI- ','

quer plano para o seu a- higi,?ne e evidenciava a ausência rer, em direção a Prefeitura, tos para os respectivos car- a reeleição do sr. Bertol-

proveitamento urbanísti- absoluta de fiscalização municipal �ais ,t�rde soube que Os i�des,ejá- gos OS seguintes srs. ve- do Bornhausen, usou da
no setor da saúde pública, veis vls�tant�s do �,eu amigo ío-

r dr' P
.

lente 1 ' ,] -

r c:; "1co , �

d .p d 'v am dOIS dias depu' IS atropelados ea O es, reSlC Li v pa avra O ver eaoo_ _/�n os
o carro de pao a. a arra an- r, , ,

I

Restava a margem es- zuita numa infeliz manobra, despe- pelo trem e quatro del'es "tiveram Bertoldo Bornhausen (P" (Continua- na última pagina)

querd d It
. ,

f [ou quass todo o seu conteúdo so- morte imediata' .------------.....

,

a o a]al-açU, rem·
bre os paralelepipedos, nas proxi- 0- cidadão que pretendera nego- , .

teira à cidade, que apre- midades da praça Getúlio Vargas, císr cavalos, sem dispôr de pasta- E' O PREOBO DO I'NCO" ?senta sólo semelhante ao ínundando a rua com pães de va- gern ou mangueira própria e ade- I
da Coloninha, isto é, plano rios tamanhos; quada, pagou caro pela sua impero

.
\,; No moment., em que se verificou tinência ,

em grande distâncias, Mas, o acidente, uma li�ousin3 qUe ru- Já com os relapsos criadores de Enquanto anunciamos RAÇÃO das obras, com o
t I .J iti Bl t b porcos não acontece a mesma coisa,
a zona nem perrni la cO-I

mava para umenau es acou a ru-

para breve grandes rea li- batimento da pedra funda-
(1' t d

' tamente para não amassar o 'pão Alguns deles criam Os pomos nos

e1 ar-se e aproveitar em nosso', enquanto o carroceiro -- sob quintais dos vizinhos enas ruas, mas zações do governador Jor-
: mental, procedida em 4 de

face da dificuldade de co-lo olhar perplexo dos passageiros do nenhum dos suínos tem 'encontrado
ge Lacerda, de extraordi- setembro de 1954, Por-

, I 'I Ih" 'n ., 'os' , r a morte sob as rodas dos veísulos
mumcação entre as duas' veicu o reco. la a sua preci a ca -

nária benemerência p. ,ara tanto, há quase ano p. meio!I ga, com a ajuda deum soldado, para ou mesmo do trem, .,
_

-
-

margens, servidas apenas voltar a depositá-la no interior elo VIRG!LIO a nossa terra, temos o des- Duas plantas já foram
p,elo incômodo e antiquado carro de,l�ois de sa�1.1d�r lige�r31���n-

-,

prazer de verificar que o feitas e foram as duas re-
SIstema de b 1 r' te a, poeira que soe juntara aos pa_�, StRA' A (lF "LTADA A f 'd' d Banco lcusadasv Acora.

,

a sa, a las Finda a colheita, I) carro seguiu I L
'

tiJ, 'f\ ii ,uturo pre 10 O anco cusa as, Agora, I a direção
mesmo assitn, frequente- seu destino e a entrega se preces- Inco, em Gaspar, continua do Banco encomendou a
mente suspenso por causa

sou normalmente, ESTRA D'A rASPAR reduzido a um TI te de 3 do ouviOs consumidores daquele pão. que, '\ i,· 'Ui,:,., - '� I on -, ( a" que, segun o OUVImos
das cheias do rio,

, por certo, não tiveram conhecimen·

SII1MENAU tojolos, pedras e", ma· ,dizer, seria entregue no
Por isso, a idéia de um3 to' da 'melodia', involuntariamente LUi 11

'. to, Este, então, já vai al- próximo dia 15. Se esta
Ponte, que resolvesse ,per-

proteger,am o 'estaban,.do entrega- N t'
.

G t
'

d f 't t f' I
' -,'

dor que eleve ter se divertidn a
O ICIa-se que o sr. :!o� o servm o per e1 arnen e, a ma, merecer aceltaçao,'

feitamente o problema, jé1 cll)jta dos, Re�ls tolerai1t�,s :rpgucs';os,! vernador Jorge Lacerda I com este calor para criar queremos crêr que o 1'es
vinha de longa data sendo CA�AL?S EM, PROFLJiJÃ� '" resolveu n,andar !Jroceder I cobras e outros bichos se- pectivo prédio seJ-a inicl'a-'fIa (lla� atIas encontreI-me C0111 I , _

'. -

,

alimentada pelos governos um dos nossos �ereadores que I'f).1 a paVlmentaçao a asfalto welhantes,. . do sem mais delongas,
municipais gasparenses, guia para a Pr,�ff'ltul'a com a fisio· da, estrada Gaspar-Blu.me" , Tudo isto acontece' m.al- Já é tempo de sohra de

l\1as ' ,

lt' • tlol11ia transformada pelo desespero E t- d t d I 1 INAUG UT, 80 U unamence, nau, s ao sen o oma as of-frac o a 80,e11e 1 ,_ os responsáveis pelo T_ni'o
e revolta, "

ante a formal promessa do - Mas, qual a razão dessa fúria as providências necessá.. compreenderem que essa

governador Jorge Lacer- - perguntei-lhe ao passar pur mim nas visando a dar breve menau por estrada de. as- situação e s t á exigindo.-

C0l110 um furacão,
'

-

da, a ponte haveria, ao que '_ Pois im,�gi!1e você _ rMrucou inicio às obras. falto, e a Itajaí por dita de imediata solução. Comi e.
parece, de tornar-se :radio" êk� visivelmente exaltado � o meu Outrossim, será rel11I� paralelepípedos de pedra, feito, nada há que possa
sa realidade. S, exc]a" quintal foi invadido por uma tropa ciado O calçamento a para- Oxalá se concretize a J'ust:ificar perante a' cole-

d de cavalos, como se aquilo fOSSe Íl'a
em iscurso proferido no mangueh'a, lelepípedos do trecho Ita- notícia, para maior pro- tividade gasparense '_,

Clube Alvorada, assegu- - E o que vai fazer agora? jaí-Gaspar, gresso desta rica zona e testemunha da referida
rou que o Esta,d?, ,

coadju- I em-to�q�: ���:a:l':o�e:��u���;�e�!� . Dêsse modo co'mo se vê, honra do govêrno' Lacer- solene pedra fundamental
vado pelo MumcIPlO, fana I perguntar·lhe se o Código de Poso Gaspar ficará ligada a Blu- da. - tão enorme demora.

,
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Duas lojas à sua d isposicão Ii r �'''_ - Ç�sa _!?uerg!f--,
__

'
_

II I Rua III de Ncvembro, 505
Rua Cal. Aristiliano 441 e 459 �XoX� G A SPA R -! I

---------------1 t I
Renove o pneu do seu carro I I D 1"J. CláUdJ O

" �I]�;J!'!�àl�-J·�ê(\�/--�ii��l·d�u�s�t�rj--'§B�-$ê��-�G�·o�n)�é�.r�C1�'O�d�8:
.'

Pelo �ficienl: e A.fct��d� Processo da
".

Bed 11SC r� 1
.

B8 TI ta Gata rilJa 'S. A. '

V'ulcanlzaçao. Sorocab 8 n a Cirurgião-Dentista - Matriz: ITAJAÍ -

de HARl?Y ZUGE Trabalho esmerado e garantirIa
Preços Módicos

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-furá de SALDOS E RETALHOS nas conhecidas �

barateiras

---�------,'------.........-----�

'�:'Casa
.

Júlio S hramm
o l\fA[()R E\1PO'RIO DA CIDt\DI� E\1

LOUCAS, FERRAGENS, TINTAS, MATERTAL PARA CON�TRUçAO li�TC,
� I

I

TECIDOS 1M GERAL, CALÇADÜS E CHAPÊ'úS I
<

Variedade infinda de artigos para presou tes

rios � �t�,1f);; (J li,-I'1s 1')· Brasil
Sociedade mutua de Seguros

ds vida.

, Agente de Gaspar
Carlos B. Fontes

Rua São Paulo, 674 -000- FO'1e, 1667
B'L II ��[ E NAU

('o isultório:
Rua CeI. Aristiliano Ramos

Executa . qualquer serviço concernente ao ramo, com

.

a máxima' honestidade e rapidez N'Jií'l deixe para amanhã o

q�rl pode f'azer hoje.

-I
Garanta D futuro oe 81111

fs rnilia com :Im3 n nólice dp
I SeguJ'o de Vidar

-

Farmácia Imperial
. Do farm." NILTON L, MÜLLER - da-

"A Equitat.iva"Medicamentos em geral -

Especialidades nacionais e estrangeiras
_- Perfumarias e artigos de toucador

�,1anipulação esmerada de receitas

GA 8 P A R Rua Cei. Aristiiiano, 384
.

_ AtIt4 oms LQiJtM!it&a&Q&RM? WG4l&AiCZA&ill::::;;;;a L

IIAguardente 5 Canas' ,
-.' ----�

I

11·2·1956

"Casai

I
A CASA f10S B(_)NS PRJ:i:SENTES

Um mundo de Maravilhas em' TECIDuS

e a;-"'igos para Homens, Senhoras a Crianças

agora em sua colossal venda de verão

13 L, U !\tI E � A TJ

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
Endereço Telegl áficu: «INCO»I

I

,i ---x x X'--
I

'ICAPITA L AUTORIZADO Cr$ [)G.OOO,OOO,UU

;IFONDOS DE HESEHVA c-s 60000.0(}(),OO

,DEIJOSITOS EM 31-10-1955 Cr$ 9746U.631,70j'IAGEr'iCIA8 NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ES-
TADO DE SANTA CATAlílNA, NO RIO DE

I ,�s� JA/VEIRO E CURITIBr1
---00---

AJ�ÔNAMÓS AS MELHO-RES

Pf1�HMITIDAg POH LEI

I

rna s.
Aproveitem que é apenas para êste mês de Fevereiro!

SALDOS E RETALHOS em quantidade a preços verdadeiramente sensacionais! Compre hoje para não se arrepender
"

amanhã!
SALDOS E RETALHOS de artigos de lei com, reais descontos de 10, 20, 30, 40 e 50% nas afamadas

Filial de Blumenau - Rua 15 de novembro 563 - Telefone 14�S5

c .a s

( A S A S PERNAM UC"AMAS
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11-2-1956 voz ce GASPAR

Em M ntevieé u:

til
TOS venham a perder o jo-

rg.en' Ina go para os uruguaios, .no
..

' I
seu derradeiro compro-

,.'

.

I misso, o prestígio do íute-
! Depois de três exibições 1 sa equipe argentina supe-I bol brasileiro foi mantido
medíocres que levam a rando-a pela contagem, de com o esplêndido triunfo
c r ô n ic a esportiva uru- 1 a O. da nossa equipe sôl.re o Ia
guaia a apontar o selecio- i O tento da vitoria dos móso selecionado porte-
nado brasileiro como pre-. brasileiros foi consignado nho.

4

s� íacil ao .(scr��ch' a!gen-I por Luizinho �os 14:3 .1�inu- • �s�á, pois) plenamente
tmo - pois ,la."e entao. os

I
tos da etapa final, tlr,undo JustI�lcada a pres�nça do

nossos patrícios haviam] aos portenhos qualquer Brasil no sulamericano de
logrado apenas uma mo- chance de empate. Montevideu.
desta vitória sôbre os pe- Com êsse surpreendeu- !�':"J,r

ruanos _' vibrou o Brasil te resultado o certame ga-
,_------�--

na noite do último domin- nhou nova feição, restan
go com o expressivo feito do ainda ao combinado
do selecionado paulista, I brasileiro alternativas pa
que ora representa a CBD I ra a conquista. do almeja
no sulamericano extra de! do cetro.
futebol, diante da podero-Í Mesmo que os brasilei-

TUPI· x TIRADENTES i

G
r

f· 43 S A ,- d diri I
ra ICa Aguar am os lngen- I

II II t:s tupie�ses a. confi�ma- !

Iça0 dos tiradentinos �obr� I
����������������_�III�'�."'oE

I a fixação de datas e bases
Indústria e COluércio financeiras para a efetiva-

Rua 15 de Nov?, 533 Telegr.: "Impressora" 1 ção das partidas já há
muito

.

entaboladas entre

BLUME:\TAU Caix�_�ortal, 90
Sta. Catarina I as suas equipes represen-

Tmpressos I tativas .

-==i=-======,-,=e=I=n=�g=e=ra Se as demarches chega-
Ma teri II para Escritório 'rem a bom termo, o Tira

dentes deverá exibir-se
nesta cidade no dia 26 do
corrente, excursionando o

"Tupi a Tijucas no domino.
g;o seguinte, ou seja no dia -

4 de março.
Sôbre o assunto voltare-

. Vendas a varejo e a tacado mos a informar em nossa
��

próxima edição.

� -..,.-j' .. L_.C!\ �- ,.�._, � ��

3a. Pâgína

rilhante vitória do Brasil

'I .�. IMPUREZAS 00 SANGUE?l

J � U\KlR Bt aOóUimA
I �;.+ljr\1 x TPAT S{FllIS���-_:_:___'_---'-----'

Livros, Aibuns, canetas. artigos escolares etc.

o MAIS COMPLETO SORTI\1El'ITO DE
-

BRINQUED03 DA CIDADE

---o
'

Campêon�to Cal'iaca
- - x - -

Com a inesperada derrotá do Vas-
TOALHAS DE TODOS OS TIpoS NAS MAIS co diante do Fluminense, na farde

LINDAS PAD r{Ol'JAGENS do último domingõ, ganhou o FIa·

PISOS PARA B�1NIIFJIROS, ROUP(5ES mengo a liderança do 2. turno, po

sição essa que lhe garante o previ-(Côree f irmes) légio de decidir o título de 1955
Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19 com o vencedor do 3. turno, caso o

End. Telur. "TEXTIL"·

III
rubro-negr., venha a ser superada

II G AS P A R -- BTA. CATARINA por um dos outros cinco disputan-
s/l .�

_

.

__ tes' do turno extra.
.

_____�_�_� _OI! !!,!?"",ao ...,.11.· elP'P

,

G ASPA R 11_

VA CONHECER
O NOVO E LINDO SORTIMENTO DE

I Móveis e Tapetes
I

Qr e se acham em exposição no DEPOSITO da firma

Gamba, Vailati
Cia. . I�tda.·

(Edifício Joanin),

-'

..

BiCICLETAS

Rua CeI. Aristiliano, �lO

I Dormitórios para �&sal r a partir de Cr$ -1.800;00
Salas de jantar, (entalhadas) a partir de Cr$ 5.�50,OO ICopas, desde Gr$ 3.750,00

Guarda roupas, com espêlho, desde Cr 1.250,00
Móveis de fabricação própria e da afamada

marca «C!A10», de Rio Negrinho

��..�.�",.�.�#�..���g�tI�W�*�O�'i�na�,�.��FN����P=�*'�������__"��6���.:1aII ALUMÍNIOS _>- ERRAGENS -:- CEREAIS IIMATERIAL DE C0NSTRUÇÃO
I

Caminha, assim, o clube da Gá- lhes custado a perda do ambiciona
vea para o trí-campeonato e muito do título de campeão carioca de
difícil será ao Vasco - seu maior 1955.
competidor recuperar a boa posição Que Slej conforme os vascaínos
que desfrutou durante todo o trans- com a adversidade da sorte, pois
curso das duas primeiras etapas pior castigo sofreu o Botafogo pelos
desse interminavel campeonato. pecados do seu quadro de prof'issio-
A derrota dos eruzmaltinos, na

I nais,.
ficando á margem do turno dos

última rodada do 2, turno, deve ter clássicos.
.

Depositário da
.'

CERVEJARIA ANTARCTICA PAD� 3TA

Estoque permanente dos mais afamados
VINHOS NACIONAIS

1\1A'RIO \7 L�NSUITA
Secção de Atacado e Varejo

ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR
DA APRECIADA AGUARDENTE

"5 C. \ NAS "

Rua Cel. Arisliliano Ramos, 1.57 -

TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA.

PA!'I:LARIA - LIVRARIA
iMPRESSOS EM GERAL

Serviço rápido e esmerado

por preços sem concorrencia,

Caixa' Postal, 651 Telefone, 1671
Rua 15 de Novembro, 1422 - !3 L U 'M E NAU

Agêl'lte nesta cidad�: ALVARO eORREA'

Das Melhores Marcas Pelos Melhores Preços

RÁDIOS « SEM p}) -:- :MOTORES A GASOLIN A OU OLEO

Bombas p a r a
i

a r r o z e 'i.r a S

Alais T. Schmitz & Cia. Ltda.
Faça-nos uma visita sem compromisso

Rua Gel. Arisiiliano Ramos, 389 (Esquina da Praça Getúlio Vargas)

Sucessores. de A10is T. Sehmf tz

"'
....

"

..
� " • '<f

-

• ",-, '- '. '. '
..
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G �� SPA R DIA OOS GRAFICOS \ Carta do sr � l, lode ..

ANO III Sáblldo( 11 de fI! v�rf�irº �e 1'lS6 _�-�!:..=;-;; Dia 7 último viu () pes-
mn<! Schr�",1rlllm_________________�_.....,...._- soal das oficinas dos jor- a. .U.J ." du,�.

PELA 80�'CIEDADw.-�'-' �\ II �8�i�d1::��I: o dia qU,e lhe
ca�:c�:j��S tr::�'I�ta: publicação a

j.J J..l
-=. � Nada mais iusto por ,Gaspar, 30 ctt!- janeiro. de., 1956:I. .

.• : l' A A' VOZ DE GA},PAR -- Peça-lhesENLACES dever rle eratidão ce tôdaI· '

, . ' , .' .

., I;: u li> �.l. .l v l.'
o 'especial favor de publicurem o

CI;11 e religiosamenta r�allza�se a sociedade que, louvar seguinte:logo a tarde o enlace matrimonial
_.

'

da gentil ,e prendada srta. Mariana I esseS homens modestos e Em 1'!i':;!2Q�t<l a T�,q'Hs I! RelQ.!luê5Wehmuth com o sr, Oscar Maes, re- humildes, que sabem f(l- tenho a declarer t;l $�g\Jltlt(!: -sidente em Itajaí .

d 1O ato civil será efetuado na resí- zer�se gran es pe O seu
Se t\)111 alguém qu., é obrigado a Um emocionante episó-dência da noiva, e o religioso na trabalho árduo e abnegado :.15",�.j,s.til'_ tu,'das ,.:3 Str�S�Õ,_es ,c�!Iem,fI�?-1 dio da luta de, vida e mor-[g'fl'CJ'U de S. Pedro Apóstolo de Caso de tão inapreciável valor f" cu" 110 C .. " ]\ o" - talvez seta

L
'. . ;..) - -, - T:'\ grane " ,�"" _

• &'" ,,�.,
! te entre a el e um grupopar,

no mundo hodierno, eu ou ° meu rrrnao, que somos tn-
_ .Mariana, que exerce o cargo de

carregadoe da função, ou alguem de ladroes e assaSSInos,
professora normalista, é elemento VOZ DE GASPAR! :,10 flue não paga ingresso, mas quem Amanhã, às 3,30 c 8,15:destacado da melhor sociedade 10- mentando O invcluntário paga não é obrigado a assistir, pois

Para o Carnaval nadacal.
r�, é cidadão livre vai quando acha que

b t 'j 1 'I;:.�tr""'''', I·�\E"'. "'0-': nl··"l·l"'�" .Os nu ,�n es e a gCnL.ol'a (a 1101- - .., ... '" '" y... '" 0 ;:ç c; .... ,,'"
o filme Ih:: convém; mas estes re-

va, viúva dona Madalena Wehrrurth. de todo o Brasil e, parti- conhecem a dificuldads com que es
após as cerimônias, receberão os

cularmente, de Gaspar e t;mos lutando por isto não reclá
convidados á rua Nereu Ramos, n .

mamo Se por acaso acontccs- a pro-
80. ,Blu!11.enSli, ,a sua saudação jeção ficar no eSC1.Jl'O, reconheço
VOZ DE GASPAR aUQuril as me-

ai'rHga e de reconhecida que é culpa do operador, mas se o
lhcres vetJ!'uras (lQ jovem e dis+ln-

dmi � filme pula fora do quadro, isto o
hí par. <,

a t:m rêiç�o .

culpado só pode ser a companhiaEm Florianópolis, hoje ú tarde te- fornecedora do filme, e neste caso
rão lugar as cerimônias civil c re- ,melhor �i'�ria qUe o Vírgílio fosse IIigíosa do casamento do 1105S') con-

I ASPECTOS HUMORIS· reclamar as companhias, que qtwn-I ..,Dh 15 O sr, Leopoldo Sch- terrâneo sr. Walter Beduschi, alto TICOS DA VIDA do mandassem OS tllmes para Gas- (A.tençao: Os filmes da
malz, dinâmico gerente da grande funcionário da Prefeitura Munici-

par, qUe verificassem se estavam I próxima semana estarãoFábrica de Linhas "Círculo", desta pal de Gaspar, com a prendada srta, GASPARENSE colado n euadro'. O "1"
"

II anuncladcs em cartaz).cidade; O menino Félix, filhinho do Maria do Carmo Vieira, professora .. -

O 1 ti K' bzik ki li t id tI' NA CÂMARA MUNiCIPAL .. ,
, ,sr. � es mo .111 Zl OWS '1, norma IS a resr en e naquela capi-

l'
.

rl
" ","," 1 �'. Os complementos naCIOnaIS, que

..I ermmada a cerrmorna ue -P0,Sé �

ibidt
� -

d' ...-:.�-;.-:.-:.-:.-:.-:.-:..-:.-:..-:.-:.-:.-:.-:.-:.-::-:..-:.,---ta ,
, , , I [ao eXl 1 o,s, nao sai) a plOr qua-Nossos p�r"l.�n$ M.$ ílniVerlji!!ri@!'!'INOSSOSSincerosvotosdefelicjd,,_dO novo prdeHo mUnlclpal, um CI-

l·d.d lna do' BO A. PUAI IDADE
,,'"

dadáo do interior, que Uvera papel 1 a e ,s .,� , " ,t�s, des ao Waíter e á :;va OOl'''l,
l' t

'

h 1" 1 ' c.::mforme prova a cenSUra qUe a('omsa 1€n e 111 campan a e eltora ne
, _.

panha cada J01mal, e se sao repn-
::adas é porque não vem tantos jor-

voz DE C I N e MOGt<

FAZEM ANOS:

AN IVIHtSAltiOS

Hoje, às 8, 15 wu.
liam Holden, ,�Edmond O'
Brien e Alexis Smith na

produção da

I�
FIZERAM ANOS: grandiosa

Paramount:Dia 8 - A sra. d. Madalena 'Van
zuita, esposa do sr, José G, Van
zuita; a gentil Sl'ta. Itala dos San

tos, filha do 51'. Sabino B, dos San
tos e professora do Colégio Sagrada
Família, de Blumenau'

TftlBUTO DE SANGUE

Hsje --< o sr , Afonso Sehutzler,
industríalísta em. Joínvíle ,

Dia 12 - A SI'a. d. Heliets Ma-

galhãos Furtado, esposa do sr , dr.
João Gualberto Furtado, promotor
público de Rio do Sul,
Dia 13 - O sr . José Guilherme

melhor que um "big" mu

sical COJ.Tl� a querida louri
nha Doris D!lY e ainda Roy
Bolger- e Claude Dauphin,
Vejam o que é

Vanzaita, digno agente da estação
da Estrada de Ferro Santa Catarina,
desta cidade.

Dia 14 - O sr . Orlando Pamplo-
na, mecânico da Indústria 'I'extil
Gaspar,

. PARIS EM ABRIL

nais, para cada sessão, e com') a

LeI obriga a exibir somos obrigados
a reprizar e isto nã.Q acollb�ce só no

Cine Mokg mas em qualquer cinEma
do Brasil,

VIHHO [HEn�OTADO
outubro último, queixava-se nmarga
mente para um político da eidatk:
- Estou muito satisfeito com a vi-

(SILVEIRA)
GRANOI: TÓNICO

TOSSES r IIlIONQIJITES!

GRANDES BAIl.ES CARNAVALES· COS NA SOCIEDADE ALVORADA

CAMARA MUNICIPAL DE GASPAR
(Conclusão da 1. pagina-

tória do seu Derval,' mas o que niío
está certo é aquele nosso fencnho
adversário E.' sua mulh:'l terem as

sistido ; posse' do prefeito, s(;nta·
dos em confol'táveis poltrrnas, en-

O filme quando é exibido corta- B F t d'quanto eu, que tanto tn.balhei pela . on es, que
.

lsse con-NOTA DO REDATOR SOCIAL: - do, é prova que é muito exibido,SUa 12.le:ição, fui obrigado a ficar to- fI'ar na compre�I�. sa"r.. ) dAA f· d 't b r�' l' e t t" sendo assim o film,e é bom, e sen- ç - vHoje e t€rça-feira, á noite, h�ve· 1m e eV1 ar a Dr ec m n o, e- do o tempo de pé... :�
rá dois grandiosos bailes; ainda na cíprocos, solicita-se que, nos casos 'do bom nós não o podemos contra- presidente da Casa para a.

d' t
'

t'd pa ta-lo em primeira linha, a nã'l ser . �

d d
terça·feira, com ir.id.o ás 4 da tar- i' e nascunen os, sejam reme 1 c;; 'CASO DE EMERGÊNCIA aprOXImaçaO OS' pO eresde, o 'Alvorada' of'�rece uma bela' ra ,e'ste jornal, com a pos'31vel br.c- Na capital do Estado, onde fnram que o Vergilio queira pagar o tlue

1 dmatinée aos filhos' dos associados'. vidade, os seguintes' dados: Nome .

1;' • f "t,,' . I '" I <J
f"lta para cobrir todas :1S despesas, n1UnlCIpais, . em pró. o

, aSSlS 11 os e� �JOS c epus�e AC () ",0-
isto talvez ele não vá, concordar. O d t

.

.: do recém-nascido, data do) nasci- vernador Jorge Lacerda, tres con-.
fi

_

f "T\T h progresso a ,erra gaspa·o Clube Atletico Tupi, por suã mento e nome' dos pais, tdrâneos mE.'US _ ás voltas com o
1 me a que se re ere, : .,;!n un:-a rense. Em seguida o IJre-vez, nr, mr.'smo 'l"eCl'nto vai' elar u,'n. II Doravante só serão noticie,dos os bl

-

d d
-

h
Mulher Vale Tanto", antes de VII' v

v "
pro ,e,ma oe acomo açoes nos 0-

lO< ' • ,. 'd t 1 't destupendo baile á 'fantasia para as nascimentos cujos interessados aten- teis da cidade _ foram recomenda-
a Gaep:r, passou em .c}onanopolls, SI ,en e e el 'o agra aceu a

famílias do seu departamento social, d'erem êste pedido, dos á direção da mode] HI.' matemi-
como sao quase todos que vem pa- confiança nêle deno.s.itadaI ra o Cine lVIogk, e no entanto não •estando convidados, outrossim, os, dade Carmel.a Dutra, a fim de �li

por se"us pare.,:" reafl·rman.•

. i
se tem lido comentários nos jornais ,�sodas do 'Alvorada'. . ·1. SR'S. PROPRIETAl"liO .... pernoitarem' .

_

'" u. ;) da Capital, do" O propo's' l··to de" 'COI)'.tI·-Três bailes 1�/uma matinée, por-' -

tanto, só na Sociedade Alvorada, pa- I DE VE ICULOS Ao de�Cel'Ci� fl rua Esteves Jr. com: Se P?ssa. um
A F�r-West, temos ti-! nuar emprestando o me.ra garantir um alegre e ruido,,!) Car-

i pletamente as eseuras, par�ll'arn o I do maIS ±requencla do que outro
Ih' d r',naval de 1956, entrenós, E há mur- Dia 15, quarta-feira pro- automovei junto a um ;;idadà!) (JLlt' � filme qualquer, sendo assim tam- oro Os seus es .orços np

múrÍos que surgirão, nesses saraus, xima' é O último dia pnra
caminhava apressadamente, pedindo! bem é yrova quJ ,tem público ?,�ra sentido de que o Conselhomuitas e agl'adav'eis surpresas 01'- '. que lhes J1l;lstrass,:; Q edificio da llO- oste genero de fllme, como fIcou Municipal cumprisse suanamentação, blocos, cordõe3, origi- emplacar, sem lnuJta, o va maternidade. pl"Jvado dia 24, quantos voltaram. ,.

- ..

nais fantasia8 etc. Vamos espiar, seu automóvel caminhão o interpelado olhon () interiOr do só por ser trocado o filme que era alta fm.alIdade, ,A�ra�:leceprá dE'Pois cOlltal."... '.' t
. t . 1

t 'carro, sem pcder distinguir os seus PISTOLEIRO DA ESTRADA Far- ram amda a d1Stmçao eMas, já é certo que o gral�d.e e

I c�r�llone a, mo OCICle a, ou

I passageiros e, apÓ3 'ligeü'a ;).xitaç50, West por ROlVIANCE EM: PARIS, preferência de seus }jaresbelo Clube da rua ceI. Anstlhano bICIcleta. acabou cedendo:
,

cm tecnicolor de aluguel muito

h d
.

- Eu 'não poderia levá-los até lá, mais caro. na escol a os seus nomes

1�_il2._a_
A.._. w�.. EC__• mas como se trata de um caso ele Espero que esta seja publicada, e

para vice-presidente e 1.I ' :1 omergência vou prestar-Ih23 esse para o futuro melhor s,el'ia o Ver-, ,

) R '1· ·

"E R 'T E ST ()"�: obséquio. gilio vir se informal' antes de co- secretario, respectIvamen-'
! . e oJ Oél fIa L ,... li í Embarcou no carro e só então mental' tal assunto. te, o� vereadores

_

Lauro
DE 'I, perce��eu �ue ali não havia nenhu· Pelo Cine Mogk grato pela publi- da SIlva eEdmuncio dos
SCHRAMM

m ma s"nll01a". s<!ção. Ao seu dispôr.
Santos.� XISTO. a) I. Lodemos Schramm

li Cumprida a finalidade,
�.• I daquela reuI11'a-.o, o sr. pre� LESPACHOS - EXPED1ÇOES -

� BEPHfSENTAÇOES - CONTA PRÜPR I t\ sidente declarou encerra-

I ARMA:lESJNOS TJF�RlP[��E�rPrOPHIÜS dos os trabalhos, de�:;ig-

I�. ) .. 1 A t CX_ l' .. f:-l",. nando outra reunião ordi-
•

C" C nária r)ara o dia 1. fi do C01�-I' ltajai ,,-,anta ar.anna l-

i ,ex, postAl, Ç) --- E.nel:. Telegr:, Rurvel - Fone 184 rente (quinta-feira) afim

'.�I' I Rerll'eÊH'nt!(H.d�e no Bio de Janeiro PAULO P. DE SOUZA de serem constituidas as
. � R \la M f:H} n h: "eiga. 2H - 2°. and:tr ,_ Sala 3 'comissões permanentes. '

.����" ---------------------_._-----_.

o reinado de Momo, o rei da Fo- vai viver mais algumas noitadas de
lia, que hok seinicia, será comemo- inesqutcível SUN;SSO.
rado de acôl'do', nos salões da So.. -:0:-
ciedade Alvorada,

ERNESTO

JOIAS, RELOGIOS E ARTI
GOS PARA P R E SE N T E S

CONSERTOS ENI GERAL
SERVIÇO ESPECIALÍZADO
Hua CeI Aristilia,no Ramos, 378

(Edifício Ariar Paffo)

rI'el. 11°. 11 - Caixa Postal, 32
BTA. CATAH.INA

FAZ ENTREGAS ND LOCAL DA OBRA, COM
RAPIDEJZ

.

Tijúios comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e
. tijolos curvos para poçosii;;jw_iíiiii ijiiiiii·iiii�_

--
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IND l]'grrRIA CEIRAIvIIC1C---d-e'-SJJ vioJ6âô-ZT111lDernlalln
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sin°

GASP,l\R
1'EJLflA8 FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA,
COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

CUMIEIRA.
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