
Locais Breves

Direção IUlLIO FON'l'E�,
Gerência: CARLOS B. I'ONTES
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PROBLEMA URBANO DE SUMA IMPORTANCIA:

Espelho político
(b'ATOS SEM COMENTARIOS)

ENCERRARAM-SE 511,
feira os espetaculares exer

cícios de terra e ar, reali
zados neste municipio por
forças militares compostas
de elementos do 5°. B. E"
de Porto União, Artilharia
da Lapa, la. Companhia de
Comunicações, de Curitiba,
e do 23·. R. I, de Blume
nau. As manobras duraram
5 dias.

ESTÁ providenciando o

ST. sargento Delegado de
Polícia a sinalização da nos

sa. artéria central - a rua

Aristiliano. Medida louvável,
que, eumprida, trará gerais
benefícios ao trânsito. Uma
q ue outra' modiíicaçãó na

localização das placas, tor
nará a iniciativa ainda mais
efi�iente. Endereçamos o nos

so' aplauso à digna e esfor
çada autoridade, acreditando

'1" 1

que, com o aUX110 aos E0l"S

soldados, saberá impor Ol�

dem ao nosso aeideutaco
tráfego urbano.
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TNTPOSTO DE LICENCA-Renovação anual dos eslabe-

N- dei
,

h- -Zecimentos comerciais e {ndustriais-ano inteiro.ao eixe para aman a o
D d d P f' t 'bl' e noque pode fazer hoje. e or em o snr. re eito, orno pu lCO �u.c, B Gáranta 0 futuro de sua mês de maio andante' arrecada-se, na Tesouraria d�sta

, asa ,uerg,er 1',,1,
família com uma apólice de Prefeitura, o imposto acima mencionado, correspondenteSeguro de Vida ao corrente exercício.

«A EQT�IaTATIVA, » Os con tribuin tes que não satisfizerem seus pagamen-Rua 15 de Novembro, 505, bem no coração da U
tos no mês acima poderão ainda fazê-lo nos meses. decidade dos Estados Unidos do Brasil

tSociedade mutua de Seguros junho e julho com a multa de 10 e 20%, respec lVS-

de vida. mente, sôbre o líquido .

.:Agente neeia praça:' Terminados os prazos em referência, serão extraí�asCarlos B. Fontes as certidões de dívida nara a devida cobrança executIva
'Rua CeL. .:Al'idtiLianú 'Ramod Prefeitura Municipal de Gaspar, em 3 de maio de 195,4.

(Edíficio Joanini) ", José Alberici-Tesoureiro

LACTICOL
Marca de Garantia

Composto, de caseina
para pintura '" em geral.
COLA A FUlO PARA MADEIRA

PRDUTOS DE QúALIDADE COMPROVADA

Fabricante:

ALBEFTO
,

FRITSCHE

';''''_

Caixa postal, 30 End. Tel. -Lacticol>
<,

RUA DR. NEREU RAMOS

GASPAR Sta. Catarina

", •. �-.. • - ... i ,"'_ < '

"
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-
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Conselho Regional II c·fAN'TTTINHO FEMININO]de Eng. e Arquito. II _l
T

t 'd 3 R
.
- ,..-Organizado por EDIThura a a. egiao

Leva-se ao fogo o leite Com
o açúcar' e deixa-se rednzir
até a metade. Quando o bolo
estiver assado, corta-se em 'I'ês
partes, recheia-se e cobre-se
com êsie creme.

EDITAL

! , &

A RECEITA DA SEMANA
Bolo condensado

Pelo presente torno publi- Inqredienies:
co que o. Snr. A rGUSTO 3 xícaras de açúcar
DEBORTOLI. requereu a 1 xicara de manteiga
pste Conselho a renovacâo ]. 4 gemas
de seu registro como CONS- 1/2 pacote de maisena (dos
TRUTOR a titulo precário pequenos). C(\�{S:-::,;!:IOS úTEIS
nara o Município de GAS- 2 xícaras de farinha de Um pedaço de camn/'çaPAR-Sta.Catarina-:"de,acôr- trigo . limpa, molhada em úguajl'iado com o parágrafo único '2 colherinhas de [ermenio e depois torcida, é a melhordo artigo 5° do 'decreto N° em pó coisa para. tirar a poeira dos23.569, de l1 de dezembro 1 copo de leite móveis jorrados com veludode 1953.

'

4 claras (balidas em neve) ou pelúcía.
Ficam, pois, convidados 3 colheres de chocolate em

os profissionais interessados pô
já registrados neste Conselho Bate-se muito bem o açúcar
9 se pronunciarem a respeão, com a: manteiga e as gemas.
para o que lhes é concedido Adiciona-se a maisena, a ia
o prazo de 30 dias,a contar rinha de lriqo, o jermento, o
'da publicação do presente leile e as claras batidas em
edital. neve. Mistura-se bem e jun-
Porto Alegre, 10 de abril ta-se o chocoiaie. Torna-se a

de 1954 bater mais um pouco e leoa-
Eng. Pe(ício Lemiestelt se ao forno em assadeira un-
Presidente interino tada com manteiga .

��'.

Deve-se jazer o melhor poso
sirel para compreender e

adm irar as outras pessoas.
Só assim se conseqiurà adqni.
rtr simpatias.

CURIOSIDADES

A ciência explica que a

memória é mais ativa n» re

rão do que no inverno.

RECHEIO E COBERTO
DO BOLO

Para impedir que um copo
se quebre, ao colocar-se den
tro dele um Líquido quente,
basta colocar-lhe dentro, pri·
melro, uma cother'

Farmácia Santa Cruz
(Fundada em 1926)

/ .Farmacêutico: ANFILÓQUIO ,NUNES PIRES
Grande variedade de reméd ios e drogas --- Aviá Re
-- ceitas com pro ntidâo e cuidado -

Edifício próprio - Praça Getúlio Vargas -, Gaspar
ti' III!! ,lll � I f I) ,., i t 11111111111111111111111111111111111UI I11I1UI 1111111111111111 1111111111111 IlllI III
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P O st o_'slle I i
RUA GEL: ARIST. RAlYI0S - G AS P A R

Gasolina e O'leo
Lavação e Lubrificação de autos e caminhões
Baterias "GOOD-YEAR" -

)Bicicletas IIMARATHON"
ATENDE DIA 'E NOITE

-_.=-------------------

Não perca sua elegânciar

por causa do inverno:
agasalhe-se elegantemente com os maravilhosos artigos da

VOZDEGASPAR
.

Semanário Ingredientes:
"'� .

' 1 L iiro de leiteCorrespondência C. P. n.o 9 3' d /

N' .

C $ 1 00 copos e açncarI umero avulSO: r , ('.�""__/. 7 .

Assinatura anual Cr$ 50,00 _''?-.' , -'�.�----_...=,,-------'-------

Anúnoios. por preços a

combinar.
ALOIS T. SCHMITZ
Venda e Consertos de Rádios

Acaba de receber Motores a gasolina para
- f�rnecimento de luz

. ·C�;\SA BUERGER
Últimas novidades em casacos, tailers e blusas

recém-chegados do Rio e São Paulo, além.
,_

de lãs em metro, xadrez e lisas.

- BLUM: ENAU-

A direção não aseume res

ponsabilidade pelos concei
tos emitidos em artigos as

sinados
Rádios das afamadas marcas "SEMP" e

"TELEFUNKEN"

Originais, mesmo não pu
blicados, não serão de-

volvidos,

Bicicletas da Gonceituada l\Eírca "Goericke" (alemã)
Preços desde Cr$ 2.300,00

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Edifício Alfredo
/ GASPAR STA. CATARINA

-.

II i 1111111111111111111111111111111 i 11111111 ii III ii 1111111uuunu 111111111111) II11 II IIIIIIIIIII! III

rcssn 1 eRONQUllES t

VltiHO [REOSOTADO ...

($ILVIIRÀ)
GRANDE TÔNICO'

Prefeitura Municipal de Gaspar
/

EDITAL

--
- I

i

[A _

§ M ;es- w

\

IDU'BTRIA GE'RÀMIGA de Sylvio· João Zill1J1l8rman,n
Rua Prefeito Leopoldo Schrarnm slno. - Tel. nr. 11 Caixa Postal 32. GASPAR BTA. ,CATARINA'

ri
I

I
•

TELHAIS FRANCEZAS, COLONIAL PAULISTA.

II COLO�I,AL PORTUGUEZA E TELHAS PARA

II
' CUMIEIRA

iiíil:i!iA:âhW&lO::êM8i 4 .

ii _.

]i &a�

� .. ---� .. -

Tijolos comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e

tijolos curvos para poços
,.

FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM'/

RAPIDEZ
iiW& ali 5. z- -

·n
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dt t,
22-5-1954

Noticiário ) �sportivo .���; Sl.t-GUE?I

. CAR+OS RENAUX 3 X Lemos pela imprudência na
.., � : [ fI:[UdP.hl

PÀ.LMEIRAS O reil ização da peleja. x I h':c\'l, S!F1LlSJIVo primeiro encontro pela Amp-nhã, dia 23, os mes-

'1IIIlHlII'IIII1I11I11I1I11I1I11I11II11II11I11I11UIIIIIIJIIIIIIIllIllIIIIIIIIIIHllimlluulllml�decisão do tílulo de campeão mos cotnpeiidores dejroniar-se- :: _. ::do Torneio Extra da Lo B. F., ão pela segunda vez, com in- ª MARIO ,rANZUIT � §realizado domingo último, no versão de campo: Palmeiras • § ,

- i-

R
.

C lA' t 'l' R GASJ1ARestádi? ,do tricolor brusqL!ens;, Ca,.lo� Ren_aux, em, BlLl:menau�' ua e . ris � iano amos ªo Ailêiico Renaux se impos e Paisandà x Olimpico, 61n I :: - X -

::ao Palmeiras peLa contagem Brusqae. § LOUÇAS' FERRAGENS E CEREAIS ide 3 a O, com tentos de Otá· § Secção de Atacado e Varejo ªvia (4) e Teixeirinha, Devido ANTONINHO CONTRA- ª - x - Sao estado alagadiço do campo, 'fADO PELO TUPI ª ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR �pouco ou nada se presenciou Para gáudw da torcida � DA APRECIADA AGUARDENTE ªde iuiebol; apenas o eniusios- iupiense, as negociações entre ª " 5 ' CANAS" §mo e espírito de lula dos dis- os dirigentes da oloi-oerde e ::
. �t t d I· l ,I' .:

t 'AI i '1 ;"'JllIIi'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!I.pLL an es espen ou o requ ar o eJ tcteri e « mera» n orun 10 ;

público que assistiu aquela chegaram a bom termo. O (1#.
.' •autentica partida de <ioaier- jovem craque firmou conlraie TE N H tl M III S U Mpol». de não amador pelo prazo da

um ano, recebendo 4 mil cru: R A.o I O G· E [. M C ISI!PAISANDü 4xOLIMPIC02 .zeiros de luvas e ajuda de
Ainda em dispuia da 3a. cestos de500cl'uuirosmensais.

colocação do Ezira, Olímpico 00,---
e Paisondn nice-campeões -Objetivando maior aqres-das zonas A e B, respectua- sividade do ataque «índio», os .

mente, defrontaram-s€ no es- mentores iu.pienses estão viva
tádio da «baixada», em Blu- mente interessados na coniro
menau. 1 ambêm alí a aqua lação de mais dois valore.',·,
andou sobrando, em oiriude sendo que há grandes espedas jories chuvas que desaba- ranças na vinda de um jubararn sõore tôda esta região. turosá jogad_or de nome Gel
Os brusquenses foram mais son, aiualmênie oincnlado a')

prtdicos e objetivos, conse- Atlêiico de Cricinma. Quanto
guinrlo, assim, o triunfo pelo a(� dilema do arco, parece que
escore de 4 a 2. Fleck reune qualidades paraÜs «çrenôs», que não con- desincumbir-se da d�ficil polavam com o reiês. queixa- sição, pelo menos o demons
r tm- se da impraticabilidade trou nos últimos treinos do
do gramado e culparam o sr. Tupi cm que tomou parle.

/(f

PARA O SEú SEGURO
DE VIDA, PREFIRA A

"A Equitativa"

,

Este é o seu jornal

lJm ródio �Ó do pode c+en
der os pr .)ferêP1ciO$ 0'0 ndo
o família. Rec�olvo 0/ ;HO'blema levondo paro COS(3
mais um ródio G.E. �ste
modêlo proi'orciO:lO W<C9p'
côo mundiol, COI'!) lncorooc
róvel sCl'ori�"df.l.

rt;

VENHA VER

OS RÁDIOS

de ond.n, a!,ar.co exc"rx;o
nol, 5 v6/vu/':'s G-E; 5 '�ôre$
dilérentes; e/egoflta I:lóvel,

DE 19521

ADQUIRA O SEU RADIO NA CASA ALOIS T.
SCHMITZ - AS MELHORES MARCAS E OS
MELHORES PREÇOS EM SUAVES CONDIÇÕES

I

As CASAS PERNAMB CANAS

Ofertas de Maio.

....._
,

TECELAG,EM
, "T A N G A R A' "

de
Irmãos Santos, & Cui.

Fábrica de Tecidos e Sacos
de Algodão

End. Telegr.: "Tanr;ai'á'
Rua Nereu Ramos

Gaspar - Sta. Catarina
�1l

iiriIlINIIluu.uJlmnIUllnll�nllnlnlI11

Café Bedl1schi
Uma tradição na Indústria
de café. Sempre bom e PU? 15

Aguardente de Cans :

VOVô e APERITIVO
Satisfaz o mais exigente

,

entendedor
Fabricante:

AUGUSTO BEDUSCHI
Rua São PauJor:

- Gaspar -

Santa Catarina-

CASA PAULO
WEHMUTH Ltda
Rua Dr. Nereu Ramos 81n,
Caixa Postal, 2 Telefone, '14

, Gaspar - Sta. Catarina
Fazendas - Loucas - Ferra-

A "h Cfgens - rmarzn 08 - ue,

eose Molhados - E'x1)01'
tação de Cereais, e Aquar
dente - Serraria c alinha
mentos - Revendedores
da Standard Gil C�m7Jany .

Dr.Gláuàio
Bed11Schi

Cirurgião-Dentista
Trabalho Esmerado e Garan

tido
Preços Módicos

Consultório: \
Rua CeI. Aristiliano Ramos

.. li
I
I

I"
I
I

IM 4'awi@WM

RETALHOS - BONIFICAÇÃO DE 20, 30 E 40%.

PREVINA-SE CONTRA O FRIO, COMPRANDO AGORA NAS
C .A· S A S P:E R N A M B U. C A l� A' S

PREÇOS ALUCINANTES
j

IHAIOR DURABILIDADE -- PREÇOS .MAIS BALXOS - GORES INDESTnUTIVEIS

1
ESTilO ANUNCIAlVDO PARA O nes DE MAIO, NOVAS BAIXAS E�I SEU GRANDE E VA1UADO SORTIMENTO

-

_.�
,.-'

são os qualidade(dos[iecidos marca «OLHO» das

Casas PernambucanasI
� Filial em BL LMENAU - Rua 15 e Novembro 563 - Filial em J,ARAGUA - Rua Getulio Vargas 184 III, �

/ U·��••·q·""""�""""�"iÍ'.- �..um"""�""���""".ãa··..�..�J.I_I..t.· R_..; ..��..�••_mi••�.�!��'n·a
,-

-

_ I f __ "_ F .... "" M_"

t
.

,BONIFICAÇÃO DE 15% NOS ARTIGOS GOM PREÇO SUPERIOR A CR$ 11,90
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_- ,_;:;::' -."P. , ......__ ,,_ •. , __

p r s t i r a m a

Transportadora Wolfram Ltda.
MATj{lZ: Blumenau-Alameda Duque de Caxias, 166, Fone 1379 - FILIAIS: Curitiba- nua João Negrão, 1683; Fone
Em São Paulo: Rua Carlos de Campos, 272; Fone 96'555- No Rio de Janeiro: Avenida Preso Vargas,1H.40; Fone 431399.

AGENCIA: São Salvador, Rua Lopes Cardoso, 28-20 andar

SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

PARA SUAS CARGAS
E ENCO�.u:;NDAS

,�

2423

Edital de Con vocação Municipal
Na forma do artigo 3�\ e

seu parágrafo 10 e para os fins
Marchas e contramarchas I to em Rio Sul cujo diretó- do art. 32, letra b, dos Es

houve - e certamente ainda rio udenista queria sómente ,tatutos do Partido Democra
haverá - para a organização o seu candidato, ou seja. o ta Cristão, convoco os sim

definitiva da chapa udenis- sr,'Gottardi. patizantes do Partido, neste
ta em S. Catarina. De fato, O complicadoimpasse vem município, para a Convqn
não é fácil contentar a todos agora de ter o seu desfêcho, cão Municipal, a ser reali
(que são muitos), e o Par- alías inesperado e surpreen- zada amanhã, domingo, 23 de
tido se esforça para dirimir dente: Em carta dirigida ao maio, às 10; horas da ma

sem maior repercussão a dis- cel. Aristiliano Ramos e nhã, no salão do cine Mogk,
puta doméstica. Pois, em que publicada no diário «A Na- nesta cidade, quando será
pese a eterna vigilância ude- eão>, de Blumenau, de 16 eleito o Diretório Municipal.
nista, mais vigilante e im- do corrente, o sr. Francisco Gaspar, 14demaiode 1954.
placável que nunca (dado o Gottardi, após reportar-se Helio B. Fontes
malôgro do célebre acôrdo) aos sucessos que culmina- Delegado Municipal' do Par-
está o PSD, para glosar eram cõm a escolha pela tido Democrata Cristão
gozar os percalços que-asso- Convenção, do sr. Ferreira
berbam a sua velha inimi- de Mello, e declarando in-
ga. viàveis dilas candidaturas -

O caso do Rio do Sul, renuncia à própria! Esses... Conclusão

por exemplo, ia dando mui- O gesto inusitado do sr. gresso brigado entre si. Co
to pano para mangas. O Mu- Gnttardi, -que preferiu aías- mêço auspicioso, por sem

nicípio indicara à Conven- tar-se â"dividir 08 votos do dúvida .. ,

ção estadual, para Deputa- eleitorado riossulense com o Ah! Êsses congressos, me

d.o à Assembl.éJa, o sr. Fran- seu indesejável parceiro, sas redondas e quejandas
CISCO Gottardi. O Governa- veio - é claro - ao encontro <Iaroladas» ...

d.or, comoeé natural, preíe- das aspirações dêste,' que O Brasil, e os municípios
�la !osse contemplado o seu recebe, de mão beijada,' o precisam de menos discur
irmao Waldemar Bornhau- campo livre. Assim, o sr. sos estéreis, e mais trabalho
sen, prefeito do município Fernando Mello, que já é produtivo.
em tela. A UDN riossulen- pretendente a uma cadeira
s� foi, porém, intransigente: no Palácio Tiradentes, ago-
tinha 'de ser 0'< Gottardi. E ra também espera eleO'er-se/ D· -'-----
êste ficou. Mas, não sózinho deputado estadual, par: de- I ver s o e s
porque a Conven�ão impôs- fender os interesses do Rio Cine Mogklhe um companheiro na pes do Sul. (. . ...

.soa do sr. Fernando Ferrei- Homem feliz, êsse
Bons hlmes_ e b,oa projeçôo)

d M II
. d; M II"

.
sr. Amanha as 3 hs

ra e e o, mUI igno se- l. e o. Ate 3 de outubro de Óti film h ·1·
'

tâ d J ti d 19["4
-

h '
' .

uno I me rasi erro

c�e ano a. us Iça o go- ;). nao avera quem mars ALAMEDA DA SA lIDA-
vemo do sr. Bornhausen. O o seja, em S. Catarina. DE l1 ')

-

fato provocou descontamen- Dr. Penetra A 8 h Id LV. R\
8 s.� a upmo - 0-

Beri Ryam .em ,

CINZAS QUE QUElMAM
Impróprio até 18 anos

Desde a primeira
-

a ulti
ma cena uJll punhado de e

moções, as mais divesas.
Acomp.: complementos _

Terça-fei�a - às g hs.
Gosadissima comédia nor-

te-americana:
PAFUNCIO E MAROCAS

NA TELEVISÃO
Quinta-feira - às 8 hs

, ,

Implacável como uma fera
ferida, sua palavra era uma

sentença de morte.

George Rajt - Virgínia Ma-

llilillHlllllUlllllIlIllIUllIIllIlllIJlIJIIlJIllllIJllJIIJlIJllllllllllIlllllIlllflllllllillllllllJ' bE���IANDO
c' O PERIGO

Oficina Técnica' "Blume" NB.-As. sessões começa-
de �. J. MüLLER rão às 8 horas.

Hoje, ás 8 hs.

Rua 15 de Nooembro, 1369,..;.. BLUMENAU _ FOne, 1502 ÊXITO FUGAZ

Melhores informações nà redação deste jornal
Com Kirk Douglas, Lau-

m!lm!lI!lII!l!I!IIml!lII!,IIl!llIlIlIlIllIIllIllIlJIIIIIIIIIII�IIII1�lJIillllllllUlllllmmlU' ren Bacall e Doris Day.

SECÇAO LIVRE

UM HOl\1EM FELIZ

Marmoraria '� Serviço de Túmulos

Figueira - Gaspar

CLAúDINO CARDOSO
(Administrador do Cemitério Municipal

- x x x------

Executa com perfeição, critério e rapidez to
do e qualquer serviço. concernente ao ramo. Preços
desde 500 cruzeiros. Suaves condições de pagamen-
to.

'

Dê preferência ao que é gasparense!
te-nos sem co�promisso.

Consul-

Li'mpesas, Consêrtos e Reformas Gerais em Máquinas de
Escrever, Somar, Calcular e Duplicadores

.'

Partido D. Cristãol_,_�===========-=- __

PELA SOCIEDADE l
ANIVERSÁRIOS

O dia i6 p.passadô assi
nalou o aniversário natalí
cio da exma. sra. d.Irmgard
Beduschi, digna esposa do
sr. José Beduschi, ENLACES

Fazem anos: Realiza-se hoje o enlace ma.

Hoje - O jovem 'Valdir trimonial do Jovem -hcenie
Zimermann, aplicado estu- P. Schmitz, diligente empl'e
dante e filho do sr. Sílvio gado da Casal'aalo lfehmnth,
Zimmermann e de d, Cata- com a srla. Norma, filha,
rina Z'mmermaun, [ilha dLléta do casal Engel.
-A graciosa· e inteligente beri-d. Lídia Schramm,

menina Sônia Gioconda, fi
lhinha do distinto casal dr.
Glauco-d. Norma Beduschi.
Sonia ojerecerã, em reqozijo
à data, uma bonita festinha
a su�s numerosas am�g'!'tn�a�.
Dw 24-'O sr. Olamd Lmz

Schmiit, adiantado comercian-
te nesta cidade. -

.

Dia 26-0 nosso prezado e

prestimoso amigo sr, Augus
to Beduschi, ativo agricullór
lor, �O anirersarians: é pes
soa que, glaças às suas belas

qualidades, de coração, goza de

geral estima, devendo sermui
to felicitado pelo expressuo
acontecimento; Do sr, 'vilor G. Bora te-

-O conceituado --- comerei- beinos um cartão de agrade
ante sr. Manoel Linhares, cimento pela noticia que êsie
estabelecido nesta cidade. jornal estampou aproposito
-A çeniil sri.Ziia Maria, I do seu noialicio.

filha da exma, viúva'
El ia Deschamps.

Nossos parabens a

aniversariantes.

Maria

todos os

A produção é feita para
o homem e não o homem pa
ra a produção. (P�D.C.) /

-Com a qeniil e prendada
srio: Lea, filha do sr. José
Cunha.aqciüe local dos Cor.
retos e Telegrafas, e de sua

exma. esposa d. Antônia,
consorcui-se hoje o jovem
Milion Vansuita, emprega
do. da firma local Mario
Vansuila.

VOZ de Gaspar cumprime»
os nubentes e os seus digo
nos pais.

GENTILEZA

Notícias Católicas lhões de catóLicos fervorosos.
Roma - Anuncia o Vati- (CRF).

cano que nos últimos CinCO

anos mais de 30 milhões de
homens abraçaram a doutrina
coiélica (CRF).
Roma - Recente estai·isti

ca missionaria informa: dos
2 bilhões e 440 milhões de
homens da ferra 472' milhões
são coiõlicos, o q� significa
19% da humanidade.
No Brasil predomina oca!

tolicismo, com 48 milhões de
católicos. Nos Estados Unidos
está crescendo senstoelmenie.
Conta atualmente com 30 mi-

SANTO BRASILEIRO �
Vaticano - Como fase ini

cial para o processo de beati·
ficação de Dom Jacinto Vera,
Bispo de Montevidéu nO sé
culo passado, a Sagrada Con

gregação dos Ritos discutilL
os escritos do Servo de Deus
em Sessão pteparoioria. O Bis
po Dom Jacinto Vera nascelL
no Brasil, em Caialirui, no

ano de 1813 e faleceu em

Montevidéu aos 6 de maio de
1B81. (CRF)

ALFAIATARIA
, GASPARENSE

'

.de
Fernando Duchêne

(A mais antiga da cidade)
Confecção caprichaâa de

Ternos sob medida
Preços convidativos
Rua Gasparinho, sln.o
- GASPAR - s. C,�

Cine Pedro

Ouvindo sempre a melo
dia do piston, ia o fracas
sado pela rua do desengano
Magnífico drama que nin
guém deve perder.

Censura: Até 14 anos

No programa: Jornal "Var
ner e desenho
Preço Cr$ 6,00
Próximo sábado:

O MORTO AMBULANTE
Com Boris Karlôfi

São

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




