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localizada j u n t o
o MANIFESTO DO ACADÊMICO ACíUO,A. PEREIRA PIRES - RAZÕES TECNICAS E RAZÕES ESTE/TICAS - DUPLA..

MENTE. BENEFICIApA A CIDADE SE VENC!=REM AS ULTIMAS --- AGUARDEMOS o PRONUNCIAMENTO DOS PODE,,·
RéS PUBL,ICOS GASPARENSES

A nossa nota, em man-] denternente, os mais no- i mica que se lhe opõem. 1---�--'_.�._-�

..-[
-�----�-------�_.

chete, da edição ele saba-: bres propósitos de servir Alí.: junto à praça, acham I Câmara Municip,al de GaSpf!f:
d d' di, t S ti

t» �

1
' ' .

I
.

O p. 'passa o, acerca a a sua erra. a .israçac e os engenheiros cue se IrIa.. ---

projetada ponte sobre o júbilo, de outro lado, por gastar tal.v,�i. o dôbro; �18IrO·r\I�('titlliU1�(' atl.. rom�; I'S�O""fiS n.lflurm�nent,O.srio Itajaí-açu, nesta cída- constatarmos haver al- curva.ié diferente: o lelto:J : lH IIUI UIJ i) v i I· Ú U· P ! u .lJ
de, suscitou enorme inte- guem mais, na cidade, a do rio apresenta-se racho-I

-

.

resse entre os leitores, E palpitar conosco dos an- so facilitando sensfvelmen-] Na, reu.n:ao r o�dinár�a I de: Edmundos dos Sant�)�j
provocou a imediata rea .. seios pelo progresso desta te o levantamento dos pi. I de quinta-feira última, fo- Carlos Fontes e Melchior

ção do cirurgião-dentista e

I
gleba querida. lares (sic .) ram eleitos e êsnpossados Barbíéri .

.

acadêmico de direito sr, A verdade, com efeito. Mas, nenhum gasparen- os, c_omponen�es das co- I Os,� tra?a1.hos daquela
Acílío Acácio Pereira Pi- é que nós, da direção des- I se ousaria negar que D missoes da Camara, que reumao ,hmItaram�se ao

res, que, ao microfone da te semanário, desde que se ponte como prolongamen- ficaram assim constitui-' cumprimento de mais esse

Rádio Clube de Gaspar, {-i falou em construir a pon- to da rua São Pedro nos das: di s P o s itivo regimental,
tarde daquêle mesm� dia, te, ·achamos que o ponto seria' mais vantajoso, dês _ Cçmissão de Finanças, convocando o sr, Presi
leu o substancioso mani- ideal para a soberba' obra que resolveria juntamente Orçamentos e Contas do

I
dente nova reunião para a

festo que estamos Inseriu- seria o agora indicado e
I

o assoberbante problema Município: Edmundo dos i pr-óxima terça-feira, dia

do, em separado, neste nú- pIe i teado públicamente da fixação da barl'a�('a do Santos, Carlos Mannrich �121._do co;r�n.te, qua�d�,
mero, por s. senhoria, muito em- no naquele trecho tal) cen- Lauro da SIlva. entao, sera lido e encami-

Divulgamos, em primei- bora - consoante disse- tral da rua cel, Aristiliano.
.

Comissão de Legislarão. i nhado o expediente.recebi-
ra mão, com base em se- mos na última edição A matéria está com vis- Justiça, Edúcação e Saú- do, •

guros informes colhidos nos pareça bastante boni- tas à Câmara e ao Execu-

pela ,nossa re?o:tagem, a to, també,m, o outro. Aliás, tiv.o de Gaspar e ao _pro-, A" COLENDA CÁ�"ARA DI') VEREADORES-notícia sem dúvida sensa- a respeito conversamos I pno Governador do Esta- .... - ..... li I r.. � - \

cíonal, do breve inicio, das com � �ntão Chefe do [do, dr, Jorg� Lacerda ---I DESTA CIDADE
.obras da nossa al�1�.1ada ��ecuhvo gasparense, so-]o grande arrugo da nossa II. ponte sobre o Itajaí-açu, licitando-lhe se batesse pe- gente. SENHOR!;:S VERE!ADéH'd�S: de Bíguaçú corrobora esta afirma-

I ·1 Como cidadão que antes de mals çãoque seria ocalízada de- o mencionado ponto (a Escusado dizer que as nada deseja o progresso de sua ter- sabemos que a ponte como pro-
fronte ao Morro da Igreja. praça), tendo o ex-prefei- colunas desta VOZ 4man.:' ra, exultei com fi notícia veiculada Ionzamento '('la Fna 5ão Pedro irá

Com isto, ou seja, com o to manifestado partilhar ter-se-ão abertas ao sr, A- pelo jornal local sobre as providên- custar mais, dada a topografia não
das tomadas para inicio da construo ser tão favorável, mas qUe se faça

ponto escolhido pelos en- do nosso interesse, cílio Pereira Pires -- CO� ção da ponte sobre o tio Itajaí-Açu . compressão de despesas em outro

genheíros incumbidos dos Sabe, entretanto, o sr, mo a qualquer outro cída- Com o que não posSo de forma setor, e que essa- obra, a de mais

. estudos preliminares, 1180 Acílio Pires, como sabe- dão bem-intencionado ._._
alguma concordar é com, o local es- I vulto até hoje feita em nosso mu-

colhido para a mesma. Realmente, nlclpio, saía como deVe ser.

concorda o sr, Pires. por mos nós, das dificuldades para o sadio debate em de- o local onde serão realizadas as son- O ex-prefeito Julio Sch/aninl, co-

entender que se deva aten- de ordem técnica e econô- fesa da terra gasparenSê. dagens é, o que melhores condições nhecedor da ideia do signatário des-

d - técnicas oferece, porem não só ss- ta sobre a localização da ponte a a-

er, por primeiro, a razões
� � E

_ 1m�TOQUES
.sas deverão nos 'ocupar mas tam- colheu entusiasticamente e' agora,

de. ordem; estética: e, nes- T � �
.

�
..

i&f. . I bem as ,urba_nídcas e outras ?e in- fi_esmo á

�a.
rgem da .admínistt:aç�o,te' caso, muito melhor sc- teresss imediat., como--passarer a a- nao negara emprestai' o ssu índls-

RESPOSTA A uMA CARTA nalízar , eutivel prestígio moral para que a

ria construir a ponte jun� o local ick'al para a construção da m�sma se concl;etize O seu 3UCCS-

tQ â praça Getúlio Vargas, o �r. Walter Mugk, peli,l carta au· lo espirito comervu'(jor' daquele aus- ponte é e será sempre defronte a SOl' sr. Dorval Pamrplona ií\mbem

como prolongamento da
turjzada do seu zeloso auxiliar, ma- terO italiano. 'praça Getúlio Vargas, corno prolon- compreenderá a imperiosidad,(!· de.s-
nUestou a sua contrancrla<\' às {'rí- Surgiu depoi� o-:.s_s:u' Mogk, trn·· gamento (1;] rua São Pedto ta Jocalizncão nara o apl'oveitamc:n·

rua São Pedro. l\rguD1en- ticus por mim .::mcctadas contra o, z{'ndo Ul11:. aparelho monos haru· Os motivos 550 óbvios: 1.) -- Me- to urbanístico da cidade e fará fren-

ta UI'Ilda s 'sen1'or' "modelar" es(abeleC'Ír,wnto Que I 111;:11(0 (! Ul1:;l projeção mais. llítid 1, lhoramento 100% no aspecto nrha- te única com eSSa Câmara .::; o povo
.. .i.l 'la __ o C 'I

tem o pomposo título de "Cinc, propiciando-nos a exi.bição d� outros nístico da cidade; 2.) -- A cabeet'l- da cidade para que somente ali s,e,
com muito acêrto --- que Mogk". filmes que não os da guerra na ra do lado dir,::ito virá soluci:m:u·· a façam as sondagens referentes ao

é preciso considerar a' pre- Para o hOlll.€.'lllj que mantcm o Abissínia. n.ecessidade imediat de amparo á inicio da obra.

menté necessidade de
_.

ser
monopólio do cinema cn, Gaspar Experimentamos, então, lInJ, �rall" barranca .ouvi;)l qlL fica em fren- Blllmenau está assumindo um aso'
(previlégio ês:,e qu,� pass:JlI a des· de surto ele progresso na arte cine- te ao jardim de�sa pl'Dça. 'lite, si pedo londrino com as suas inúm€.�

fixada a barranea do rio. fl u(ar apÓs a eOl11p1';\ dos :1p;ll'eJl1o�

I
matogl'aIici.l, progresso ':'ss..... .qUe se dentro de 11m futul'o !11Uill) pro:;n· riiS ponles sobre I) rio Itajai·Açu,

adjacente ao referido 10- do Cine São Pech o), nadct lI'elllor lll.:mtém estacionaria há ce! ca de I mo provirJê!H,�a6 dliJp8!ldw[,'IS não umal das quais, a que está se!ldo

C I ' ],.,
.. rio que o silêncio da imprlCnsa local doze anos, limll <1'1do-se o sr, Mogk I forem" tomadas 1:1 erosão alc;J!1<;ará recém-COll3trllida é uma superfluida-a , _�a I ua ce , AnstIhaj "ro r�üaçã: a dccadcllcia da sua casa a introduzir nesse longl) p�l'iodo urr:. a ru�1. (',:)1, A�jstihdno Rnll1,os. para-,

de úe puro luxo. Outr�, a que tem:

110, sobre a qual pesa gra- de cllversoes. mnco melhoramento, que foi o da leJa a lllC�;ll1a; 3 ) - O aee3"O a póln· o viaduto, na antiga Vor'StaiJt, com

ve arneaça em virtude do ,Na verda�� 03tamos v01lanch à projeção contínua te I,Clá ll1,dlsculivelmcnte mais facll \ as suas rampas ele aces::;o 'impossí-
I l�ra "Juhanell;ma", quando, angus- No entanto S, S. acha que as ,;n- c1dronle ao ial'(lim do que 110 lncal veis' pouca utIlidade tEm pilra os-

solapmnento do terxeno 1iados, tínhamos de suporta&...i.ls tiquadas in�talações do S'!)U cinema fronteiro a igreja. veiculos ,automotores, ma3 não se

causado pelas frequentes I "fitas" .ex.i�idas com, exclusividade continuam satisfazendo plenamé:nie nos pode imputal." a responsabilida-

cheias A' 1'" I Pelo prlmltIvo aparelno do Juha·· w_'s seus assíduos frequentadores, só Não permití, senhores, qci,,, a in- de pe1íl .'compet€ncia' dos nossos
-

. SSlffi, .•ucrana. nelli. porque estes não tendo aonde hus- transigência de ordem tecl1ica dos engenheiros.
duplamente a cidade. Quem não tem cão, caça com cal' distração, melhor, se sujeitam engenheiros ,encan'egadop dos estu- Não nos move o ressentimento

De nossa parte, foi conl gato .. , ao ronco do apal'elho (nofe-se qUe o dos preliminares leve a pont,::,- pa- nem a inveja a Blumenau, mas se

,

f
E daí a razão ele lerfllos atm-ado, ruído das maquinas vem aumentan· ra um lugar em qUe a mc'5ma fique lá podem ser feitas quatro pontes,

SInCera satis ação que nos 'por longo tempo, o ronco da ma- do assustadoramente), ao ma\! chei- enviezada ou fora ele mão. O ex'emc que a nossa aqui pelo mleno� seja
inteiranl0s do ponto de vis- quina, a dureza das cadeiras de pa· 1'0 dominante naquele recinto, ás pIo desta que temos no inicio da rua feita no lugar que nos convém.

,ta do ilustrado acadêmi'�o lha, a .fa15a de luz" o jr�ll1e-treme anemias da projo3ção 'e oos intolera- Nereu Ramos' não seri suficiente?

I
kpelo á nobre mentalidade dos

.
.

'-,' i da proJ'?çao e a ma quaIJdac1e uns Os nossos engenheiros parecem ter ilustres pares dessa Câmara para
a quem o moveram) eVl- filmes que nos· eram impingidos pe· (Conclui na última página) .

I
a obsessão dos 'pontes incríveis'; a . (Conclui na últiina. página)
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' ,\1 ,De �rd('m do =r. ;),rt'l,)lt(J Mun�. i Medica-centos em geral _ I, Fundado em 23 de !'e1J€fClfO de 1935 I. CJ'p'�.l. IJ.ÇO saber a tor'Q,< o' rOlltn� I 'I
,
Especialidades nueionais 'e er trsngeiras iI I Endsreço ·Tele(jl áfico: <( !fVCO" iij" b!;JiJ:t2S deste MU:li:Íplo q!:!:". dU'1 '1 - Perfurar rias e artigos 'de toucador fI

rante o corrente mês, será fr" a a! _

.,I -�......,. X X�� I I ,

r«« T ,,'"
"

, .

I arrecadação do's Impostos de licen-]I' II,u,A.PIT.�:u AUTORIZADO Cr$ 50.000,(ü l,rJ( i ca f; p;edial, sendo, o prlmeír«, rê.! I '[VI unipulação e smerada de receitas I

'l'flUNDO'-! DE RE'r;;;ER"'A r» e 60 anrl {la J ri I '

I'
. t.L. j. ,�'" '-." v, ( 'J j'

i�' 1,'
_

Q.J i, ,1J1>.: �
,lo �. Gr./) ,l,i,Vi,.' i, I lativo ao anual de veículos de ira- , ,

'DEPOsn.'os EM 31-10-1,955 Cr$ d7I{ 61 i� 63 I 70! ção animal, isto é, carros" carroças I

I <,
, I e aranhas, e o �Qg�ndo, correspon- 1�!i�_E��t''''ã-..=;&,:_����i��,ij�Il_:__.�_,:_.IAGEr\CIAS NAS PRJNCIPA18 PRAÇAS DO ES.. I, dente ao 1, semestre, e ambos do

_

eorrcnt- excrcício .

C B ' ,I TADO DE SAlVTA CATAlfINAj IVO ruo tn: !! Outr�;sin1, solící!o aos '&1'5; COI'1· I"a
'

I �;.�.� JANBIRO E CURITIBA I l tribuíntes para que tnicicm o reeo-t . .: a. u�rger. ,• --00---- I !lhiIr,cnto de seus impostos. se pos- \ �
I AEONAMOS AS ME� l' f·IOf.) f�S i sível antes dos. ultímos. dias do' mês, 1\ __. � __,.....-__I·

� 1 .u-: I I a fim de que o fl.lnd'nãdo da Re·

_"
' I"� partição arrecadadora, não se veja

A ('1AOA [)OS B()Nn 'PRl'lQ'" i'\TTESI

,-_-

1"AXAS :-
.

� I na impossibilidade do atendê-los
, ..J.;:"

,

l) 1.10D � 'I
,

'

II
-

" --'II Pç(JI'ú.,htamel'ite, por ncún1l_llo de serví- ,.,.

. Um mundo de Maravilhas em TECIDuS
I Ftear-lhes-aí gratíssimo, S1'3, êO!1·

" PERMlTIDA,� POH LEI I �����:st::�I:ela atenção que a este

j P;;'9�" I i Tesouraria da Prefeitura

MU!t!d'jI
• "�: - � - -

I pa! d:e Gaspar, em ;3 de fev.:�relro de

, ' 19,')6.

r"- CAPITALJ,,?AÇfIO SEMESTRAL II JO$é _Alberícl � _��()_. __ I

I'IAGE;NCIA NESTA CIDAnE,
.

r IMPUAws DO SAN�f
I

I lW,\ CEl! ..!�STlLIANO RAMOS. 2491 Mia Df 186Ufllft
, I Abra uma conta no . «tNCO� e pSé ue com �'1flalle II I Í'

AUX. TRAT. smusr '-r
,."

,

'_"'õiüiÃ;. tI_ ----i-.,

Cirurgião-Dentista
Trabalho esmerado e garantido

Preços Módicos
ICo isultôrio: .

Rua CeI. Aristiliuno Ramos

I
I Executa qualquer 8el'viy� concernente ao ramo, com

111....._�.::::�a,,��_!!; e ropjd�
.......... , "

·1 II A LUMINIOS --;- ERRAG�-::NS --:- CEREAIS,

'I
.

.

:MAT.f:RIAL DE cnNSTllUçÁO .,
,

Depcsi Lúdo da I
CEHVEJARIA ANTAHCTICA PA...ú,... 3TA I

I

Secção de Atacado e Varejo
.

'IENGARl'{AFADOR ,E DISTRIBUIDOR
DA APRECIADA AGUA.RDENTE I

t "5 C ..\NAS" . r

I Rua CeI. Arisiiliano Ramos, 157 - G A SPA R II
, jl ,._!. . �--.-. _.b,

���ii�i----=i'����-�·_������,��_�a���ll�I�Jn��t�l&�W�l��t�D�@�!�JM�t�&�t�FM�- � iii

-I BICICLETAS

+
I

Dr. CláuàlO
".

1 •

Bedil0Cí,}\,..ü) li.

_

----�'�,-� '�---'-�----"""'�"-'

I -

f

l.

•

'Casa Júlio Schr mm·
..

o l\fA[(JR EMPO'RIO DA CIDADE E�,1

I LOUÇAS, FERRAGENS, TINTAS, MATEItTAL PARA CON"TRUÇÃQ �jTC,

TECIDOS EM GERAL, CALÇADOS E CBAPEÚ�f;)

Variedade infinda de artigos para presou tes
I

Duas lojas à sua disposição
Rua CeI. Aristiliano 441 e 459 �',XoX- GASPAR

e ar' igos para Homens, Senhoras e Crianças

agora em sua colossa I venda de verão

Casa Buerger
--- --�'------ ,nc"_.1 ..__,.

Rua 1[1 de Novembro, 505

BLUl\1E�ATJ '

.•
- .-

Henove O pneu do seu 'carro
-

PB[O Eiicienie e Ajamado 'Processo da

Vulcanização "Sorocabana"
de IIARny ZaGE

� IRua. São Paulo, 674 �OOQ- FO:1e, 1667
B J� U M E NAU

Estoque permanente dos mais ·,a.faQl8dos
VINHOS NACIONAIS

,M A 'RIO \/ L\_NS[JIT �\
I
I,

i
!

Ci

Das Melhores Marcas
h " ••__

.,..d
Pelos Melhores Preços

... "..

RÁDIOS«8EMP» _'_ MOTORES A GASOLINAIOU OLEO.: .. ".,

, . F"
",

Bom b fi S· para '3 r r o z e i ,r a s

Faça-nos uma visita sem compromisso
Rua Cel. Arisiiliano Ramos, 389 (,Esquina dú Praça Ge(ú lia Va.rgas)

Alais T. Schmitz
,

Suces�ül'es de A10is T. Schmitz :

-

Ltda.
,

EU
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FUTEBOL AMADOR

Em atividade os f u t u r o s "astros" do Tupí
. À màrg�m das lides ofí.. pienses li boa forma que seguida, as submeterão â

I �,_,,,,�_,,,,,,,_y''''�_' ''_''__'''_=''-�_.�- .�C�__.-

--...-,--��.... •

,

','.,
cíaís, os atletas que ínte- ostentam, impondo-se no 'apreciação de suas díreto-l :

.

.

_ .' .r-.

gram a equipe de aspíran- "onze" do Ferrovíárío, de rias.. . .

.

TIPOGRAFIA CENTENARIO LTOA.
tes do Tupí, com a coope-] Blumenau, pela expressiva Louvamos a idéia do des- I

.

,,- ,

PA�ELARIA _ �IVRAR.IA " "L-

ração de vários estreantes, contagem de 6x2. portista Alvaro Corrêa, na! JMPRESSOS EM GERAL
'

têm realizado proveitosos A equipe local alinhou: certeza de que urna com

treinamentos, com a reali- Tubarão, Manato e Petiço; petição dessa natureza se

eação, quasí todos o� do� Risco, Boião e Marimbou- rá de grande aproveita
míngos, de interessantes do; Orlando, Xará, Sabão, mento para- os clubes
competições amadoristas: Waldir e Líto . disputantes,
Sob a denominação de Fia-

_ rnengo, os rapazes que tão __, E' pensamento do re-

brilhantemente defende- presentante do Tupí junto
,

d C Ih D'
..

1 d (SILVIIRA) I a

-

raro a equipe e aspirantes ao oJlS€ o ivisiona a GRANDE TÔNICO

G' fdo Tupí no campeonato do Liga Blumsnauense, pro- I

r Icaano passado, golearam dois por a realização dê um tor- Café Bed usch i :, '
quadros varzeanos q.ue á.. neío Qu-adrangular entre _...

.

� -

qui se apresentaram' com

I
os quatro primeiros colo-

Uma lradi(fão na Iruluslrio III
�i up.

7:ci tlst;j; e Coruércio
pinta de campeões. cados do último campeona- de café. .Sempre bom e puri �'M>-�'

•

..

O primeiro Fi experí- I to de aspirantes: Paisandú,
.

Rua 15 de Nov''., 533 - Telegr.: "Impressora"
mentar a efícíencia do .ti- Guarani, Tupí e Carlos Azuardente de Cana : Caixa portal, 90
me capitaneado por Boião Renaux. VUVÓ .e APEHITIYO nLlME,\IAU --X-- Sta , Ca tarfna
Ioio Vasco, de Itajaí, que As bases para êsse in- Satisfaz o mais exigente' rmpreSSOH em geral . ,

baqueou por Bxl . teressante e oportuno cer-] 'entendedor. -

.

=-== .
- -

-

-

'

.

-;. IDomingo. último, no es- tame seriam estudadas pe- Fabricante: ,_ 1\1 ateri II parn· Escritório!tádio citadino, confirma- los representantes dos clu- AUGt:STO BEDUSCHI
.

---�=. ===

ram os jovens atletas tu- bes m.encionados que, em Rua S�o Paulo • Gaspar

�o�

Agente nesta cidade: Al.VARO CORREA

Serviço rápido e esmerado

por preços sem concorrencla.

Caixa Postal, '651 'I'elefone, 1671

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

TOSSES 1 II!ONQUITES r

VA CON H ECER I\Tão deixe para amanhã o

O NOVO E LINDO SORTIMENTO DE 1 \J_ -C!G.tl pode fazer hoje. ,

M'· T 1-
;. GÁranta O futuro de sua I

I .

�OVelS
.

e apetes
.

família com uma apólice de'
Qz.-e se acham em exposição no DEP_OSITO da firma l .!,?,e_g�ro d� Vi�a - . -- --- - Vendas a- varejo e atacado

Gam ao V ii ti !"A Eq�it8tiva"I---�--------_i � \ -

-
.- ,_ _._._-- d ?!§i§!LW4iAiki!S&.S§iE ·u -

==---';::::__::::;f11�" & C ia. Ltd a .

I ���i�do���' :n�t��I"� e� 'Se:���; ! r��J}�dIj�"4l,yl;S11Lg�fL��);A�,A I-

• I' ds vida,
I II -Rua CeL Aristiliano, 210 �. (Ediíício Joanín), _y', / I . - -:- x - -

.

I
Agente---rw Gaspar. '1' 'rOALHÃt;.. ng TODOS OS TrpoS. NA,S MAIS.

, ..
".

..

'._'.
,

Carlos. B. Fontes
'I _ �

LINDAS PA,Drl,O�A,(iENS-',. __.

Dormitórios .para essa], a pfNit{.il' de Cr$ 11,800;00
,. � ..jSa.l.as de jantar, (entalhadas) a "partir de C/'$ 5.250,00 I· VEND1�-8E' "':1' PlS{)v PARA(CB:�Nlltf���?��' ROUPoEB

I Copas, desde G,.$ 3,750,00 I' .in P,.q .! (rn"d" :

G d "'lh d d C 1 2r.:.O O Telhas francesas
..

usadas, I' I Rua São José s/n.o Caixa Post.al.,19! uar a roupas, com espe 0, es e r .: J , O 1 _

I1\.1'
.

d f h'
_. ,.

d f d por preço ce ocaSlao..
_ , Et>1d. Te lU"". ;'TEXTIL"

_

.

I'

I .

�v oveis e a mcaçao propna e, a a rama l;!,
T C t B F II f� I

I.,

marca �CíA10», de filo Negrinho �at:r com ".ar.�iJ . o�ll- llJ.-.· G A SPA R
.

-- BTA. CA'!'ARINA J.

.
.•___.... II tes RuuCcl. Aristiliano ... ;,,9.! ,__o --------�-----�---=-.---.'-----.--�-.�-, .6 "assa

.,

-.ti!!
W

._ .�

VIHUO [REOSOTABO

Livros, Aibuns, canetas. artigos escolares etc.-

o MAIS COMPLETO SORTI \1F.NTO DE
BRINQUEDOS !)A CIDADE

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

---0.---

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

GRANDE V E N D A DE ANIVERSA'RIO
SENSACIONAL

"
•

.,.t6' • •

CAMrªANHA DE SALDOS E RETALHOS COM DESCONTOS DE 10 - 20 - 30 � 40 e '-50%

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

barateiras

p ucanass r n a m
Aproveitem que é apenas para êste mês de Fevereirol

SALDOS - E RETALHOS em quantidade a preços verdadeiramente sensacionais! Compre hoje pára não se arrepender
h-raman a.

_

SALDOS E RETALHOS de artigos de lei com reais descontos de 10, 20, �O; 40 e 50% nas afamadas

( A S �A S P E R N A M B U ( A. NAS
Filiel ,t;J;e Blumenau - Rua 15 de nevembre 563 - Telefone 14�a5

','

.

'

-I
,

I

..

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



v oz scãe Estratégica,iJi
(U HOJ' e às 8,15 hs.

. ,

'(r::::t_.���-.::--= .:c: =--- .e6::"""""�........-"':""'!",;o;'"�=-"-=�:��"::""""��:::

ANÓ Iii ..... Sábadô,-' lS de feYI!i'elf'CHtç 1?�'

A l!eifitegraç;,\') de posse, t�()l' par-
I

t1tÚ imóvel da l'refeítul'à, A .grande comedia', d,nt� Of\ pre{eihIFl!, c1q i�rérU') reaidel1'l Com o auxílio de uma escada, I D M t
clal sito tl rua Arlstíliano Ramos, encarregado da manobra atingiu , temporada! 'eaI1 � ar In

182, causou grande celeuma TH\S es·' janela do sotão e suspendeu-a com
� \!erry Lewis (a ,dup�a:fÓl'a� l!esSétHstas d� eldade , J facUldade; passou para o interior de'
maluca de <:) MarUJO ,1,'01No intuito de g!1r�ntir t:81't<1S \'�!'i. prédio I" abriu a porta lateral (la-d(' �

Itagçl1S de ordem, eeeuômíea, (J e�, oposto {J_ saia em que runclona 11 na onda) ladeados 'por ,.A�
ocupante do referido Imóvel recu- Cóiétorla), zabeth Scott e a Inesquecl
sou-se a fazei' entrega das respectí- Assistido P010 vârias ",éSS0!1S, o no

vel Carmen Miranda. Cal,J�vas chave, 0:->, sr, J'!l'€:f.e_lt;) ou pes- vo inquilino penetrou na. ampla sa-

soa por este autorizada" la da dependência residencial, verí- tando a marchinha Mam8e
o cidadão a t'J.uem tl Prefeitura. fié'an?o qUe a mesma se achava to-

,eu quere, em!vinha de ceder o predío (,tHlrte 1'1)- talmente vazia, ".', I� ,

sidencial anteriormente ocupada- ,Estava ,eonsü�ada lã oeupaçao ,�s-

MO'R'" e'N,,O'o DE MEDOpelo' escrivão da Ccl!)toria fi ederal), tratégica e pacífiea .

R ..

, . \
ld d 't dmovido pela imperiosa necesstc a e Não tardou, porem, o oque e a,

de desocupar <.l casa em que residia, Iarme . Os obstruldoree -da ocupa- Este film� é uma re-edí
nã�, teve outra alternativa senão o- cão', que desejavam fosse aquele . ão de
cupar as clcpenciêndas que lhe ro- prédio destruído pelos ratos e cu- ç, '-', S"rarn cedidas pelo proprietária legal, pins, puseram-se 13m ação, agítando Cas.t-e 10 inlstre
da maneira mais rápída e precisa, os c1rculos, po�iticos. e admínístrati I Amanhâ ás 3 1/2.e 8 1(,5á revelia, é v-erdade, do homem qUE.! vO's desta cidade e da capital ,

Gary Grant � Alexis Smith
arrogantemente se fizera 'clono" de Telégrafo e t€!lefOne entraram em 1-- '

,

'

da'
,

--,...;...,.-���,..."....",..��.. intensa atividade, expedindo mensa- Jane Wyman (Belm a) e

gefis de SOS - A eoletoria íôra ar· Carlos Ramires - no grane
l."ombada, os seus funcÍOl1,ários viii·

d" , ,- 'aI da temr')ora�fjendiados, ., diziam os despacho:;, 10$0 mUSIC{-< ,

' ,

Solidtou-se á preS€ih()à imediata de da:
Uni' advogado de BlUmél1!lu. Este ao ��-'
apurar II r,�alida?e dos, fatos, cm- A Càt'lçã.ó Inesqü,ecivelduiu pela impratIcabilidade de uma o • INo ano de 1955 o Natal teve 110 solução -l'ilvoravel aos recÍarnantes, • Em tecnlCO ,or

_ _

'

Rio de Janeiro umà celebl'al,;ão l'rtais uma v�z que (j imovei pertencia a A vida e musica de Cole

I efllsiva, clch;�l1do im.p�e:,�ão mllis Prefeitura, Porter �� num maravHho-
proful1da nos lares erl'staos,. Pat·,t Refeitos do primeiro impacto. os

isto êÓ,rtcOl'reu, ,em primeiro lUgâl', vizinhos do novo inquilino tle.solve· 50 filme! - Um espetaculo
o rato de a igreja ter 8.mnentado o ritm recorreI:' aOs canais cOlUpeten· para os olhos, para os OUe
núme'i'o de cerimonias natalinas, fa- tes, repr€.'sentando contra a Munici-

VI'dos e para todos ,os cora
zendo celebi_.ar missas ao ar livre lem validade, que, 110 entender dos Íun·

diversos POl1tos da cidade, A Mis· clémádos da Coletoria, não poderia ções - E a voz embriagado4
sa do Galo mais concorrida foi a de det>erminar a ocupa�ão das depeno ra de Carlos Ramires!
Càm:po do Russel, celebrada 1)(;10 dências cOiltfgua�, áquela :·eparti·
Cardeal-Arcebispo Dom Jaim.e de ção, sem o c(')nsentímeiüo Ott 'alva· Não percam/
Barros Cãmal'à, no fi1.agnifico altar rá de 1icen�a' do c'oletor ou esed- �a. ·FEIRA às 3,15 hs,

ma�dado edificar pela ,:Municipali. vão federais. Chinnok, O cão mf).r_mri�CORR'ESPONDENCIA �. ,da:d�, A esta cerimónIa �eliginsa :
Como 'vemos, li. ,P,refeitUl'à terá

lha em:
.

• . I compareceram tambem o Presldél1" QUI3 responder em J1I12:0 pela culpa
Oe> nosso p!edO$,o e erudito COO'I te' da República, acompanhado de, de haver 'Sê reintegrado na v'esse Florest.a Mis·t,erio'Scs

veis 'iaí.':WéstS! que, com,o diz ,<1 Em·, te�'rân�o frei J�v;e�al Sans�,"'" :l,ue stla esposa (l ôuttíiS olti\s autorida'l d� ifí10vel qU'e l?e �értencé, , ,
BREVE

'.

"reM" sao dã Oll'e-J'erên'clà do publi· ate 'ha pouco dlrlgllJ Q ten.ro �a· eles, ' ,Ali, por certo, fH�ara esclarecIdo oe-I" t"

A mulher, qu,e n5,o pecou'(lã, I
- , ,dlofê,'I'I,I�o f!1'1it;dseaI'lO (CRF) rec:-eb�- I uma vez por todas que 3. administra-

! . �i1q�anto isso acôntece, para pe· I ifi6S, (ijc!om-�al'lh�da de um, éXPféSSI- VAT1CANO � O Papa Pio XIl es. I ç�o do patrimôni�, do !\1,U:1Icipio (�S- _ �_�_�

mtêncIa de um sem m\fllêi'O de Il,. Vo
,

sêi'lthlhO, a tClrta' ab,�lxó, tlUli
tá disposto Ii.�servir de mediador (,n-I ta afeta ao Prefe,lto, MUnlClpal e nao �'

�ntes do Cil'lêlYlà, d;e: ftHl!1())_' recur- multo nos dêSVê',HêCê: , tr o leste e o oeste IUI bWlca � ao Coletor Federal e seus auxiliares, me nútícia em A VOZ DE GASPAR
50 íltumeeh'(j, obserVá-se í) grande ,PETJl_OPOLIS, 30 d.e .Jane�ro de u� pacto internll.cion�l p<il'a lmpe. comi) querem.' estes qüe �geja. - será uma 'segunda-vIa' da que est�
�'fluxô de gáSparenses MS d,Uêmas '1956, -I ,Paz e, todos oS ben',� , � dir a: güêi'ra nuclear, O Pi'lpa t'-'stá .

C, F, incdvelmente localiz�da nas p�o:ü'
de Blumenau" M�us amlgos Ehretorcs de VO,�, DE dist:lOsto a o:l',�recer sua :media6ão ------

rnidad>::-s do Posto SlIell.
Oxalá () sr, Mogk descuide' cada 1 GASPAR

- Havendo ternunndo mO�'al' em SêU papel de at1torid�de, A vós, sel1hores vereadores, jun·
Véll nlá1s do seu ,estabelecimel1to, meus estudos em Petropolis,. �ou�e- espiritual do mundo, Não pretende I Registo Civil tamente com o pl'efeifo e, O povo

,

pois só assim po-dereriios con,fial' na me, por vóniade de meus SUI1l'rl�' Pío XII tomar parte em nenhUll:'"a
,

' l;_ desta cidade cabe a pa1;-1'\l1'3. no que

bl'�V€ ,solução desE:l1!' í}l'oblema, com r�s" !lois ar,duos eneàl'gos no SCn;l' coMel'en.cia para servir di:') media: ülI'ige a locnrizaçao; meditlem. �)ara
li mdISptll1sáveI C611'strução em nos- nano FrancIscan� de Agudos, no 111

dor na esfera politiCa ou" tecnicu, Faço sab�r que pret�nd�1n (ilS,�r- lJUê n constatação da im:f:lropnellade
i;a êidade de amplo e hem, apar,;:· t,eriol' do Est. de �ão Paulo:, �ro. I ()' esfq)'ço dt') Sumo Pontífi(:c Se des. se. do local nã,,, venha quando .lIão ü'H'ft8
lhaoo cinema,:, fesso!' e Pe, Pref{ht? Este u [tImo'

tina a' proporcional' á lmmallirlade Antonio Vál'gàS e MatildE.' Ana do possa ter tem.édío, '

IAté lá, q sr, Mog,k pode prosse· não é nada facJl, POl�> do Pc, Pre·
'Um guia moral do uSo e COllÜ'ol-ê das Rosario, solteiros, naturais deste Corno Gidadão, COfilú l�àrtkljh\'t.', ii

gUÍr na sua l'otina, Não queira, po· f,eito depende a
�

boa, f()rm�ção. da forças nucleares '�' noutros l1roble-: estado ',e l'esident.eS' \nesta cidade, qUéli'i. esta obra hJtel'essa uniêiJ1nejj·
rém, convencer aos seus pacíentes alma e 'Po, coraçao. dos s�mlllanstas mas internacionais, o- Papa não tem i E1e, operário" filho de Calhto e d, te 110 qU€i diz resp.úto a utiUelade e

tregues�s di� ,que � maioria d?s fi�. Ele de�era
_

ser pal e, ma�, �ara /: cJ1l mira l1onhum:ct forma de mOlHa. i J:ovit� V�rgas' Ela:-- �loll1ésticá, fi!�a a�pecto urhan�stico, ücixo aqui <!OlL'

)'i1.es ali e.ltlbldos e de primcu'a h· queles, Jovens, que pOl ::Im,ll cl_ CT IS
,:ão direta atrnvós de CUlHÜ� dipb. de VlrgIho do Rosano e d. Amelta 1:agnado anteCIpadamente o meu a·

!lha, de que ii projeção e perfeita, i to" deIxaram li ea�a p,atei·l1a. �ssJln, m,âtie o::; "}1'lor do Rosário (edital n. 1. 305). gl'adecimento ao vosso de�(;(;)!'tlnio
que oS eSpt'Ct::H!Ol'êS tem cOh1údida- m:us de 100 Semmal'lstas es.ta) sob I' ,- na campaüha qUe podeis lev�t ;\

dê etc, Illeus fracos cuidados. l'm·to al1sio· ,_. ,

'i r' l'
Se alguém souber de algum imp;1l- termo para alcancardes o desidcra�"

, Â,' '., ,
Â

t b ROM,A Prepara·se a Curlll .0',
,

'

'

. 'o,
, Com ,r,eferencIa ,a alusaú felta pelo 50 para o novo posto, mas' 11111 ('1l1

d 't' I' 'I
dlln.en,to, oponha·o na forma da lei, tum 'e o meu voto de louvor, M)teo(�' • • f'

'

'I' d 1) mana e o nlun o 111 CIro para ce ,�. " -,' "
,sr, r. Lodemos SCllralUm sobre aI- con. lante 110 aUXI lO, 'e eUs 12 11a

J:'" cto<1é<imo anivers"r-i-o dE' ' cIpado tambem, aO emmento GC,.. el,"
'g �, ajuda de Nossa Senhora, Rainha elo ,\ <II o o '" ,,' "l., 'GASPAR 15 de fevereiro de 1956 J T, I d

'

, uem'; �uc nao paga �l1gresso - na
Sua Salltidade o Papa Pip XII, 0-;--

,
. nador .orge L.�cerc a, e quem a Cl-

;Suposlçao de qUi:>; o autor da e:dti- Clero,
dest�, o',',asl'a'u" 'j-j"', "", aniversario do Santo padr'e, dia 2 EDrvIUNDO DOS SANTOS Oficial

dade de Gaspar mUlto espera, -

-'ca feita ao Cin€ Mogk seria' um dos Aproveito·me" "'''' I Voltarei a vossa presença" �e 110-

respo'llsáveis pela- jornal 'Voz de ,externar meus agradecimento.s aos de, março, coinc�"cQm o 1'7. ani,
cessa-rio fór, outras, vezes para ·ba.

,

DD, D'I'I"etores di:" VOz Dl:;' G,l\,�,nAR',' versario de sue. elevaç'ãu á dignida" ,

;Gaspar' -, estou informado de que _;, - -'" '_r
. ter-me sobre este assunl,}, não co.de do StJh�rtU10 Pontífice _ As dl- ,

realmente a Em,presa conced.e' dois' Gr.aças á SUa generosirlade, tenho "mocomandante' na ton'2 do navio,
, versas üücü'tivas 'plll'8 comemorar A COL�N!)A CAMARA",
.in·grt�ssos gratuitos, em troca da pu- podido acompanhar a vida de-- Gas-

(Co!lclllS,:;"O "',1 'I�", l)';gl'.rl,�) mas corno hmnl1de marinhciro e11'
" este duplo aniversario se COnCfll1· _

" u__ -" " -

plicidade dos cartazes da s'�mana .e, par através do jornal Ql[C' 11')]11';1 a can'oJ1chado 110 cesto dá -::avea de-
nossa telTll, Deus vos paguf), por·

trarfi,u' l1f! pb.llo espiritual e no de
I ' 1 t I h' tas vezes, propaganda isolada de fii· " .

t',
. 1,' "ue cornpl"Cl-'ndam o �""tido deste' VUS5B!ldo pe['scru 'aeor o onzon e

d I
'

tanto, e vos abençoe, aSS!S,ClIC'l", ao� pOclrCs. , I i
- -,' �.- "._- .'"_. "

'I'
.. '"

t 1 'e 'I
'

mes e a UglKÜ mais, caro, LENrNGRADO _, Pela primeira I'
meu cl1:hll,lÓr e "ju!ltem a 'una voe,'c,p,.' 1J,!1,__ ,de_' d.H,'l.sara. ,li ,l,·o•.

'a umll1íJ:;a (e

Padre Frei Juvenal 'Sil!1:;�Q, OFM -, I t 11Portanto, perdoe-me ° sr, lVIogk vel, de�;dc ii revolu<:iJo bokhevlstn ;;s cUilS forças piW,1 qUe se concxoet)

I
",Iue )lU ,.I o pUl -,

,
,

'

a franqueza, foi uma grande descor, te vasios e nada convillceutcs paru ele 1917, Ollvíu--sc atravós da Hadio �c a cOJ]Struç�;�o da J1Dnte no lq{�ul _Com a cer(:eza �a m�J.1h<t adl111ra-,
tesia da sua parte a refcrência fei- aqu?l€s que centinuam ObSCl'VUl,ldo Soviética a canção dos Reis Magos, i apontad.o pelo signaLári,o, i.sto é: co' I ç(lO ao vosso __proÍ!quo trabalho, ,h�.
ta em torno dêsse particular, uma as deficiências do cineminha IDeal. Essas vozes de Natal foram, levadas' mo prolcngmncnt:o da' rua São Pe- Jles-to e perSistente (1)1 beneflqo

"d' d�sta terra merecedora é qUe cu
vez qu� os favor'es sãa reciprocos, Por hoje é só, Quando me pare· pela companllla teuhral norte ,ame- 1'0, ,�'

,

Quanto aos demais tópicos da sua cer oportuno, voltai'ei ao assunto, dcana, 'Porggy and Bess', recebida O futuro se clÍcan'l;)gará 'de dar,me fIrmo com
,

I

1 1 "d
" cordialidadeoriginal carta, não é preciso qUe a Até lá, passe bem sr, ;V[ogk, coi'dialmen,t'2 nesta cidade,) razão: a ponte, no ,OCCi ,OH e SE

eles me reporte, 'pois são totalmen· VIRGILIO (Divulgação CRF) irão -efetuar as sondagCl1f, conf.or,

II'
-=.",,,,,,--;z.,,,,�=",=;;;"j;;c�,..

=,,,"'�'_"'=_
..
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=
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,ANiVíR$A�iÔ$ 'NÔS �AL.Ôe$

FAZEM ANOS:
_.__ I ÜonftitITiê fôra t31'{wist", marca-

Hoje - O sr, Al'ito'Peggaú, 11'illtl. epoea as grandes noitadas j'l)'ô,
"

Pia 22.--. A Sl'1\, d. �lodnda An.
I porclonadas aos seus assú�lj_d(l� 1)(1'

;í;attell0, .�€isIdent�, em J<J(;1í)<l?,él" e a,,' la arístoerátíea Soci,"dad� eultu:'altualmente em visita á sua filha d. e Recrêativa Alvorada para festl�JíIl'
,S'eloll.Y Anzanelo 'fi'ontes, ICS!.i08q do I

0$ tres dias de Carnaval. '

diretor deste jornal; O Jovân' cel.j Muita anlmaçãs, blocos, h",Jas
50 Hosdns, filho do sr, Aí\ln$(j H(lS, fan.tl1sias e eutras atracões predornl
Uns, / narsm francamente nos belos salões

Aos anlvê':satili1t�s, ó� t\ós�i:js
,'ctdlals pílra,bêi'i$,

daquele clube, nas noites de sabado
e terca-Ieíra. Nesse dia houve, ou

tresslm, uma estrondosn mantinée

infantil, tendo a petizada orlncado

ii vale!", '1'13. mais perfeita c'mfLH·ão',

Menos concorrido I� I!legre não
foi o baile do Clube Tupi, segunda-

MUNDO CATÓLICO

Di.ã 24 - Sraa.: d. Edla :llmmer
mann, esposa do sr , Vitorio Zimm€'l·
mann: d , Waltrudes Koch, esposa do,
sr, Vitor Koch; d . Benta Becker.
Meninos: Gilberto, filho do sr . Pe
tll'O Vieira; FenUU1do. filho do dr!·
Rello Fontes, �eira, MS mesmos salões.. apesa» da

intens,à chuva (iUê caiu dU!'iHlie ii'

q,uela lloitê,
AmbM ás entidades 5tic1ais :O:stãú,

pois de parabéfis. Na verdade, de,
ram algum sinal de cal'naval em CRISTO ViVe! tRlsTO REINA!

MISTO IMPf:!RAI
NASe:iMI;NfO

Dia 12 mi, passado õeOl'reu o nas

�lmênto da, menina MARIZA
filhinha do dr', Helio Fontes e de

"'-

sua e�m()sa dona Be�(jny A, Fontes.

Gaspar, o unico, aliá!;, porque, infe·
lizil1ênte, quanto a earn<'lvHI de rua
- o m.ais agradav,el ':" h"\!)r:enle
nem vestígio tivemos.

PARTICIPAÇÃO
- Helio B. Fontes e· es pôsa pa-rticipam a seus

parentes e amigos o nascimento de sua fi1.hi�
nha MARIZA. nó dia 12 de fevereiro corrente.

GASPAR, 16·2�195()

TOQUEs li, RETOQUEs
(C(mdús�o rl(l iii, página)

Ac;ylio A<:cacig Pereira Pires.-

INDU'STRI-X 'GE-RÃtfwA, êtã-·Si{iio 71JO&0 ZimITlSriTIann-'
,

Rua Prefeito Leopoldo Schramm s/n° TeJ. ré. 11 - Caixa Postal, 32
GASPAR BTA.CATARINA

'l'ELHA� FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA. FAZ EN'rREGAS l'iD LOCAL DA OBRÁ, COM
COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

"

-RAPIDEZ
CUMIElRA TijOios comuns) tijolos perfurados de todos 08 tipos e

, ti jolos ,curvos para poços I
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Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina




