
Terça-feira próxima, dia 31, tomará possedo
cargoo novof'ref. deêaspar ,DorvalPamplona
CERIMONIA A REALIZA R-SE ÀS 9 HORAS DA MANHÃ, NA CAMARA MUNICIPAL - o ATUA L. P R E F E I T O, SR.
JULIO SCHRAMM, TRANSMITIRA', EM SEGU!DA, o CARGO AO SEU SUCESSOR

Dentro de tres' dias ape-lrnará posse e assumirá o lsões da Camara dos Ve-I-
U • r "",,'.

C O N,í"1 i"é'-
.�';UPill •

nas, ou' sej�) já .na próxi,,! eX,ercício d,o.cargo de Pre- readores, presidida pelo I O cidadão Júlio Se hramm tem a subida
ma terça-feira, dia 31 do i feito .Municípal de Gas- seu presidente, sr , Ber-] honrá,de convidar as autoridades civis e eclesíás-
corrente, o sr. Dorval par, toldo Bornhausen, que ticas desta cidade e o povo gasparense para
Pamplona, eleito no me- I A primeira cerimônia I empossará solenemente 0- assístírem ao ato da transmissão' do cargo 'de
morável pleito de 3 de .ou", terá l�gar às 9 horas da .novo Prefeito, ,- Prefeito Municipal de Gaspar, na pessoa do sr,
.tubro dQ ano passado; t<hmanha, na sala das �;es" A seguir, no gabinete de Dorval Rodolfo

. Pamp lona, que se realizará 110

CAtAARA MUNIC IPAL DE' GASPAR despachos da chefia do dia 31 do corrente, às 9,30 horas, no gabinete
,

.

.' Executivo, o sr, Júlio' dá chefia do Execuüvo muníeípal,
A,provado O veto do Pre'" Sehramm transmitirá o

..

Gaspar, 26 de j�neirQ, dê' 1956.. '

r

feito ao proj. de lei 12s--55 �:���r,a��:uas;���;�°Í1��: _p40"'s'"s'''e''''J"o''' g.EG"'nu·�,kernUZa-�-or,·q-JA.-o"r�:: "Li!!lIJ!iOa'c"''''e-rja'êâ'.

. '. díatamente as respectivas U y U 5'" U,: Com o fim especial de a- de um pro�e.to daquela 1l�- funções, de Prefeito :vruni�
'" s » • I.'precíar o.. veto oposto pelo tureza, por ...Isso que a Ca- cípal da nossa terra,

.

r.,
Grandes solenidades e, do �alaclO Róseo; em

Chefe do Executivo ao mara, de acordo com o que Júlio Schramm finda. festas assinalarão a posse i Fpolís., aquele que' sem.
p'rojeto d; le� n.

�

12�55, lhe facu�ta o art. 89 do pois, o seu mandato, que � do dr. Jorge 'Lacerda, dia I pre soube ser, o seugrap.que propos a ,l�en�a� de seu Regimento Interno, Povo em boa hora lhe" 31 do corrente, do cargo! de e leal amigo - o dr,_.

i�pos�os mUnICIpaIS a.�e.
\

houve,ra por �e�l �prov:r confiara, E tem o prazer de Governador, dp Estado I Jorge Lacer�a, eleito, porlo]oan,a Schra,mm, reumu- o regime deur�encl� pai a de entregá-lo .

a Dorval de Santa Catariná. ISSO, a despeito da cerra
se, e��aoT�l�arlament;, as 2a;, e' sa: lhse�l�soes da Pamplona,: em cumprímen- Grande, realmente, é o da eimplacáyel campanhaterça-feIra, .ultIma, a FlC�- referida proposIçao,

. �o to à soberana vontade des- júbilo do POV? catarinen- de descrédito" que lh.emara Municipal de (jas� d�..

curso de u�a s,o 1 eu-
se mesmo Povo. se em ver subir as escadas moveram Os seus adversa..

par, mao - concluiu dizendo .

rios,
· Aberta a sessão pelo que o ato do sr. Prefeito I Toques e Retoques'presidente Bertoldo Bor- visava contrariar o 'pri- O programa consta do
·

nhausen 'e verificada a melro projeto de autoria o Cin.e Mogk,' única casa de -dl- ferida, tanto mais -ínsuportavel n<ês., seguinte:
d

'

d d P
. versões a que somos obrigados li sas abafadas noites de verão,presença de número legal, e um verea or o artí-

frequentar pára fugir ao tédio da E' tempo de o sr. Mogk imprimir As 5 .hs. da manhã, """""foi lida é aprovada a ata do Social Democrático, nossa vida noturna,
.

vaí 1� mal a. novas diretrizes á (lua. antiga easa
Alvorada' e salvas;da sessão anterior. Contestando a declaração P1o!'. . I de díversões, já que MS gaspar,eu·· '. " -,

.'

d Vez ou outra que all se exibe um 'ses estamos sentenelades a esperar As 9 hs ,
--- MIssa sole..Não havendo matéria a

I
o líder da maioria, o ve- film� bom; os espectadores tem dê muit�s anos por um novo e moder- ne na Catedral 'Metrop()Ji�ser lida no expediente, reador Carlos Fontes sus- suportar as "manhas" dos apare- no Cínema.

t. _

.

á d d t t P f' lhos de projeção: as repentinas fal- - Voltando as nossas vistas pa.
'"

ana .
.

.

'passou·se . ordem o ia I e,n ou que o
,

re eíto Vê-
ta de luz, o quadro fora de foco .ra O prometido, anuncíade e espe- As 15 hs. - Posse rJf;io.com '3 leitura e discussão, tára o projeto pelas razões ete. rado "tédio do Banco Ince, vamos rante a Assembléia Legis..da exposição de motivos I expostas

,em sua rnensa�
. Além dessa desagradável deficX' encontrar, com tristeza, o feio bu-

I •

. ...

", " c ,
.

· ..

d
�

1
. êncla tecníca, temos observado que 1'aco á esquina da rua São Paulo, IlatlVa ,

.

apresenta a pelo sr, Pre� gem e llao pe o motivo
os filmes 'de maiOr propaganda vêm. cujo terreno acha-se em plena fase As 16 hs. _ Transmís ...feito Municipal vetando o' presumido pelo represena quase sempre cortados, fato ainda i de reflol',estamento. E o inicio das! são do cargo no Palácioprojeto de lei n, 12-53, I tànte da oposição, .

há pouco observado no filme "Na· obl'as? Quando ter!�mos o latl�a· . '. .

nhuma mulher vale tanto", 'm.enta da primeira pedl'a (além: da do Governo.
,Argumentando as raw

I
Encerrada a discussão, Outro aspecto que, está _a d,enun· simb6li;a. soienemente ali �epu1ta. ÀS 20 hs,

.

_ Fogos dezões do veto, U,SOU da pala� foi o veto submetido a VOM dar a falta de conslde'taçao do sr, tada ha quase um ano ·e melO),
. if" . f t

'

1I t
N

dI" Mogk para com os frequentadores Di7.em qUe o sr, Genesio Lins art leIO e es as P9NU aresvra o vereador Carlos Fon' açao o p enano e apro· do seu cinema, é, sem: dúvida, a fal•. COntinua em,penhado na construção com apresentação dé reno-tes, que disse. tratar-se de vado por três votos contra ta de C(')mplementos, cnda vez. mais da n�va ag,eneia d.e Gaspar e que mados' artistas do Rio, euma medida prejudicial dois. acentuada. €3Sa mexphcav,el demora decorre
•

V 1 Os proprios jornais nacionais que da negligência ou morosidade do S. Paulo, envIados por· -aos interesses do munici- otaram pe a aceitação . .

I b d· d� . nos ,têm sido e�ibic1os são da pio� engen?eiro responsável pe a o ra'. um' grupo e amIgos o.pio, cuja concessão, não
I
do velü- os vereadores João quahdade e antlq�ad()s, ·na sua, �nal- ASe, Isto. é verdade, 'por�u�' .. o dl-

d
'

J g Lacerda'"f
A

'tif' d 1 t B Beduscni Carlos F oria da "Flam/a-fllm;", de CUrIhba, nanüco diretor· do lnco nao 'Ilspen-,'
r. or ,e ...

.

'ora JUS . Ica a pe o au or' ,
, ./ on-

Essa circunstancia, aliada á ahso. 5a os serviços do homem que t'stá
I As. 23 hs. - BaIle noda proposição. te� e Carlos Mannrich, e 'luta falta de comodidade do Cine embrumando dessa �orma, ,para, ce· : Lira Tenis Clube para oObjectou contra as ra-- pela sua rejeição os verea- Mogk, tem. c')ntrib�id? para re�uúr dê-lo a um eng.enhell'o mais atIvo, ;

, "

d
'

.

-

d t d d Ed d ci s I
a freQUenCla do pubhco apJ:'l2Clador Afinal decontas, o que está. intri- qual e convIda a a SOCIe·. zoes . o ve 0, o \'erea or ores m�n o o�,. an- de ci;ema, que já não encontra nà· gando os gasparenses que aspiram" dade de Florianopolis e, dosr, Edmundo dos 'Santos, tos e Melcluor BarbIen, quele ambiente a ,sua distraçã(J pre- (C:_clue na 4a, �-= I Estado. Soarê �m todos osque insistiu pela concessão Convocando os mem-'

C O N V· I TE' .

' clubes, recreatIvos da
.

Ca-do favor, por considf'l'ar bros do legislativo parq fi
pital.justa a isenção proposta a 'sessão de' pôsse do Prcfei- Convido as autoridades civis � ,e�le�i�sti-

um estabelecimentó que to eleito em 3 de OUhibro cas e o povo em geral dêste mumcIplO para
viera preencher

.

Ul1la la- último - sr, Dorval Pam- assistirem à cerimônia 'de posse
- do Prefeito

cuna em nossa cidade, plona, - marcada para o eleito, sr, Dorval Rodolfo Pamplona, a realizar-

Após ter refutado a a- dia 31 do corrente, terça- se no dia 31 do corrente, ás 9 horas, na Sala das

legação preliminar da ex- feira próxima, ás 9 horas, Sessões da Camara Municipal.
posição do Chefe do Exe- o sr, Presidente declarou B,ert,oldo 'B,ornl1a�sen
cutivo no que diz respeito encerrados os trabalhos Presidente

d'
_

d I
'_ Gaspar 25-1·1956ao prazo para lScussao aque a reumao,

,
'

_

.' _....�-- ...._._.-'-;;, -. -..... '.�.-

Grandes levas, de' foras
teiros de� todos os quadran
tes do Estado prêparam-se
para participar, em Flo
rianopolis; das excepcionais
"homenagens que, serão tri-
butadas ao novo e promis
sor Governador.
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Casa" Júlio" Schranm ..r'·'� a "uerg�r."
",'

. II· .

-._.
o

•

•
•

•
-�",_ •

.. o ·MAlOR EMPO'RIO· DA CID Â D,E "E\1 I, A C'ASA r)OS,B()N.S,�PRr�}8ENTES

�--------�--�-----------------�

I Henove o pneu do seu carro
Pelo Eiieienie e Afamado Processo da

'7 I
· "'" "8 b

')

l li carllzaça,O . oroca. ana
" ' d� llARllY ZOGE .

Executa. qualquer serviço coneernente ao ramo, com

a máxima honestidade e rapidez
�__�_r_Sq�_"- n ��_. � ___

Telhas francesas usadas,

A
.

ii por preço de ocasião.
G . S P.A R: I .Tratàr CDID ,C.ar!�s B. �on�

&iiiiii..iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiHiiiiiiii·-iiiíiIi'iiiiiiíiiii'iiiiiiiíiíi', tes. Ru aCe1. A ristiliano l ""29 ,

'

.)

LOUCAS, FERl.'AGENS, TINTAS, -MAffERT.AL PARA CONdTRUÇ.\O ETC .r
w' .' •

TECIDOS EM GERAL; OALÇADOS E CHAPEúS :
r

I!

Variedade infinda de, artigos para presou tes

Duas lojas à sua, disposição
Rua Cêl. Ari�ti1ianQ 441 e 459 -XoX� G.\ SPA R

Um mundo de' Maravilhas em TECIDOS

e ar+ígos para Homens, Senhoras e Crianças

.

agora em sua colossal venda de verão

Casa Buerger
.,: ;.��:" "':�......_.

... ;!PQ"". w,."". ':,:.=:.... -==::::.. �:��

Rua São Paulo, 674 -000- Fone, 166'7
'BLUl\lENAU

Rua ln de Novembro, 505

Depositário da
CERVEJARIA ANTARCTICA PAD,._�STA

,

�:� B' L V M E � A TJ �.:

Estoque permanente dos mais afamados
VINHOS NACIONAIS

M;A'f{IO v Lc\NSUITA

"A Equitativa"
dos 'B.!st::tdos Unidos do Brasil

I. Sociedade mutua de Seguros I

de vid a.

Aqenie de Ga.�par
Carlos 8, Fontes

Secção de Atacado e Varejo
ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR

DA APRECIADA AGUARDENTE
fi 5 CANAS"

Rua 'Cei.
'

Arisliliano Ramos, 157

'

..

Rua H> de Nov''., 533 - Telegr.: "Impressora"
Caixa portal, 90

.

BUME�AU,' -x- . St8� Catarina

Tmpressos em gera I
'�;..--� -_.",� ..

.. .':

.. 1\1ateri II para Escritório.

Livros, Aibuns, canetas. artigos escolres etc.

O MAIS ,COMPLETO SORTIMEDJTO DE
BRINQUEDOS DA Cr6AD-E

Vendas a varejo e atacado

'--0-'--

guardente 5 (anas"II

o melhor aperitivo -- Distribu'id or:
1'"'-.

Mário Vai\!luita _' Rua. CeI. A. R,,1mo�, 151
" -; r�i

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

r

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-fora de SALDOS E RETALHOS nas conhecidas e
.. ,

barateiras'

Casas Pernambucana s

( A S A S P E R N A M B 'U ( A N A S-
Filial de Blumensu - Rua 15 de novembro 563 - Telefone 14-85

Aproveitem que é apen as para êste mês de Fever eiro!
E RETALHOS érn 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

SALDOS

--_._-�--�_..,_,_..........
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Tupl su ativi de" n pr".

PROSSEGUEM AS DEM ARCHES PARA A. REAL IZAÇÃO DE DUAS PAR -TIOAS COM o T!RADEN T'ES a; c ., OE TiJUCAS

APÓ.S
um m:rec.id.o ,_ cl.�scan�o, �J�

'. Aguarda� Os inéntor,e.s ,tupiens:�. r a �om termo, o (]lt�,he "lndln' _Flcve, I ra.�, bem COlno as respeetlvas da. tas I''''''
." ......

':
- . -""""�-'��,"�..

l;I�letas do Tupí remIc."trao, na �� o 'o pronunciamento ?eI.;llltlvf� ?O II· :á aquiescer COl1l quo o pt)me,!:fll para o confronta entre- iijll\!(\!lt)�· (, C' I
'

i .

• � � '.
.

y 1
.

xima �em,ana, os treinos regular es radentes E'C., da cIdao() de 'I'ijueas, iose tenha POr local o ostadlo eíta- gasl'arenses, J1 h".E 4- " �1\f�S I.... .'

de ,i:Õr1]UJlto, preparando-se,
"

a�shn,· para a confirmação de duas' partl- . díno, realízande-se O segundo match, I Se bem qUe aínda esté;lan1os na
I

.' .

. para a tempo�'ada �e jo�OS ll:nistc���: d.as �mistosa:s, q�e teria� su� de· ?o�lllgo seguinte, na cldade de 'ti- fas�mai� a�t!da do v�rii,:J,�' pal'fan.! Extreando. no C[t11JP�O"',que a sua dlre�?na Plet�nd� .l€\ar . tIva�ao na pr1_�e�r� quil'tzen<l de Ce- iueas. '.. to;, Imprópi-ía flara li. rratwa do fu- I nato. sulamericano de fu ...
··

a '2feito no período' Je inatividade I vereiro .

'. ....

'. . No decorrer da proxlma semana

'I tebol,
li de' se esperar daqui por OÍ-1'

.

". ";,, � ..
'

.

da L. B. F. '.' Para. qu.e ás negQ(!!I\�õe-s cheguem serão asseritaâa$ as (}a�Gs fin::mç,ei· ante, sensível- diminuição. do calor, I tebol, que ?ra se realiza
.

.

.
.

., sem Q qUI;! ninguém se dtlrá' ao in-' em Montevideu, a repre·,___.
.

""c" : '. '.�.... côn:odo de enfrentar eSS3' terrível' sentação da 'Confederação
P.r e t e i t u r a Municipal_d'e 'GasparO\'�:nlf���abOr.ara assistir uma .peleja

I

Brasileira de Desportos..
'.

�
.

\ formada exclusivamente'
. Balancete da Receita e De spesa Refer,ente O Mês de .Nevembre de 1955 de jogadores paulistas, foí

Café Beduschi goleada pelo "scratch"
chileno por 4x 1 .

A Improvisada seleção.
brasileira resistiu aos an-:

dinos até Os 20 minutos da
Aguardente de Cana : '. etapa derradeira, para dcs.
vovo e· APERITIVO mantelar-se completamen
Soiistaz o mais exlcenie te nos 25 minutos' finai;)

entendedor,
U

.

dó cotejo, quando sofreu
três tentos.

_

Eoí esse, o mãlor fiasco
de 'um combinado brasileí
ro em jogos internado ..

naís.
.

E' o, caso de SI? pergun
tar - onde ficou a propu ...

lada fibra dos paulistas?

Reiniciar'
.

'fotalAnterior Do mês
Cr$ Cr$ .

Código RECEITA ORÇAMENTAlUA
RECEITA ORÇAlvIENTARIA
TRIBUTÁRIA
a) Imostos

O 11 1 Inrposto territorial .. .. .. .. '. .. "

° 12 1 Imposto predial .. .. '.. .. .. .. ,.

O 17 3 Imposto sobre Indústrias e profissões .',

O 18 3 Imposto de licença '.. .. .. .. ,. ..

O 27 3 Imposto sobre jogos e diversões .. .. .. .. .,

o o" ". b) Taxas
1 11 1 Taxas de construção e conservação de estradas
1 21 4 'I'axas de expediente .. .. .. .. .. .. .. .,

1 22 4 Taxas custas Judiciárias e emolumentos ..

1 23 4 Taxas d·e fiscalizaçã-i e serviços diversos .,

1 24 1 Taxas de Iimpesa pública .. .. ,. ,. " "

_ :. Patrimlmial '.
.

2 02 0- Renda de capitais " ,. " ., " .. " ., \. \

Receitas diversas
4 12' O

.

Receita do cemitério .. ., .. ., ., .. ••

4 13 °
.'

Quot.a prev. art. 15 § 2° C. F . .. .. .• ..

4 i4 O ' Quota prev . art' 15 § 4° C. F , .. .. .. ..

� J5 O Quota prev. art. 20 da C.F .. , , ...

Receita Extraordinária
6 12 O. Cobranca da. dívida ativa .. .. .. ..

:6 21 O.' Multas·- .•. ·
..

- :. .. .. .. .. .. ., .... ,.

6 23 O Eventuais .... ,.... .. .. .. .. ..

Uma tradição na Indústria
de cajé. Sempre bom e puro

49.060,00
79.422,00
300.160,90
172.409,50
2, ��:.w,OQ

49.060.00
79.422.00
298.135.90
171.925,00 .

2.100,00

_,_

_'_

1.975,00
484,50
220,00

188.992,00
790.00

1.032,00
13,142.00
4.176,00

189'873,00
848,00

1.122,00
13: 162,00
".I: .17fJ,(}O

881,00
58,00
90,00
20,00

Fabricsnte :

AUGrSTO BÉDUSC'H"r
. nua São Pl'lU10 � Gaspar

.1.489,60 1.489,60-,-

3.6M,00.

35.815.10
496 . 7!�ô.20
400.000,00

:3.960,00
35.815,10
536.7:56;90
400,000,00

356,00
-,-

39.960,70

29.157,40
5.840.10
6.503.00

1.788.0M,sn
94.450,40

1 ; 8{�2 . 465,70

3.586..00 32.743,40
266,00 6'106,10
130.00 6.638.00

.
48.027 :20 1.836.062,50
2.143,60 96.5!14,OO

5Q.1 '1a,ljO 1.932.656,50
, _ �6. 184,60

.

TOTAL .. ,.""". ,1.95.8,{3-H,1Q

D�pósito de diversas origens ,.

. Saldo 'provindQ 1954
,

'" •• t' �.

'as_ ... j •

."

.

@'\;.��I". 'T.- ."

D�R�ESTO "

ERNESTO: - SCHRAMl\!I '1lOIAS, RELOGrOS E ARTI�'
.

GOS PARA PRESEN.T:ES

�I
) Relojoflria
\

Antedoi' -Do mês
Cr$ Cr$

149.210,10 20.450,00

34'083,00 2.600,00

23.212,00 4.12à,óO

187.593,00 33.707,0{}

4�.783,OO 16.5aa,Bó

16.500,Oü �,�

3O.419,ÔÕ 1$ .49�,7()
.;'.:,,'

-

'Xt1tal
Cr$

.. DESPESA ORCAMENTÁRIA
DESPESA-

O

Administração geral .. .. .. ., .. .. .. .., .. ..'

..

1 .

Exação e fiscalização financeira ". ,. .. .. .,

.

2
,

Segurança pública e assistencia Social
3

Educação pública <...,.. ,. .. ..

4
Saúde pública .. ., ., ,.

5

169.660,10

36.683,00

27'34Ú,00

221.300,00

59.Ml,30

'. l.ô.5úO,OO

45.918,70

aO.Qoo,Oo

. 792, 6a3,50

CONS,ERTOS EM GEflAL
SERVIÇO ESPEOIALÍZ A.DO .

}{us Ce'! Aristilia.no Ramo�, 318'�· -.
� �I ::

JI (Edifício .1rítlr o Paffo) �
-

.

II�-
,-- _.

,"iC�'-:;-4�iJ;;;;;;;:;1'iUl���1f""'5�6!�.

Fomento .. .. .. .. e o •• •• •• ., • I I' ., •• • 9"

6
. El'erVi.çóS indústriais. .. .. .,... .. ..... .. ,.

, "�'. '7Dívida pública ..... i •• :' •• ,

-

.. -, .....
,

8
.

..•
.

Sêrviços de. utilidade pública .. .. .. ., .,

9
'Encargos d�ve_rsos . '. .. ., " ., ,. ., ,. •• '! • "

.. ,. .. 60.0.0.0.,00
: 'rl'-�" I ; .' \��.

., .. .• 609.397,10.' 183.286,40
166.:367,00.

1.595.334,10
•

o 11.750,Óo.
1.607:584,10.

97.529;00.
1. 705 .113,10
253.728,00

TOTAL .. ", ,.,." I ,1.958,8�1J.9

6.878,1.10
283.148,70

,

159. 48R,2o.
1.312.685,40 lJ.ESPt\CHOS - EXPBDTÇOES I'

.. REPRFSENTACãES - CONTA PRÚPB 1 A ,i
.

ARMA:tENR F 'TRAPICHES PROPRIOS _
' .. 'c I

SOUZA & l::IA.·
.

,--

Itajái ""'_ . Santa Catánna_
.

ex:; postal, 9 End. Telegr:. Rarvel - Fone .184
Representante no Ri'o de Janeiro PAULO P. DE SOUZA
Rua Marynk Veiga, 28

.

- 2°_andar - Sala 3"

Crédito ESPêciai Lei 79 .','

16-11-55 _

11'750.,0.0
294.898,70
2.007,00

296:905,70

... 1.312.685,40
Depósito de diversas origens ,. o.,. ,"'. _.. •• •• •• 95.522,00

:Saldo QUe passa pata d!S7.embl:O ..

'

,:'•. ;;;; ;_, .. " .• >

1.408.207,40.

.DISCRIMINAÇÃO DO SALDO: Em ':Banco " " •.. .. 168.162,60.

.

"". ", '.�
Em Cofre .. .. '" 85. 5�5,4002�a... 7 ..8,Q

.: G�SPAR/.20 DS O��I;MBRO . I:?E 1955'
SAB!NO B. DOS SANTOS - Cõntador
JIJLI9- SCHRAMM Prefeit'o

•

JOSE' ALBERtCl • TéSoUl'eihf

B TC I C L E TAS:, .'

• o,,
.

,

P<ilos MelhoreS PreçosDas Melhores' Ma'rcas;'.
"

RÁDIOS « SEM P » MOTORES A GASOLINA OU. OLEO-:��r �. "i
.

.

....

,

Bombas arrozeiraSp a r a
- r

Alóis 'T. S :hmitz & Cia. L td
Sucessores de Áois T. Schmitz

Faça-no& uma visita seIIl compromisso
Rua Cei, Aristiliano Ramos, 389 (Esquina da P;'aça Getúlio Vargas)
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é!QHl tódll l'ai!l\Ó v�tn reelamando
OI! int,í'ildOI'(lS UO tl.'echo reeentemen
te ealeado, ã rua elo:l, ArlstHll1l1O,
Muh'a !l flôéiril que seproduzíu nó

Plb!fll'am InOil Spcnglél', honrsde iigrl�U1t(ll' resl- local' em vh·tud(! da areia usada pã-
Dia 20 ...../ A. g,entU srta, terey dente no po�o·Gratlde, ra e próprio ealcsmcnto'

Rosa (Ol�a), tuna do 111', Martinho Dia:3 - A prendada srta. NUma -' E' qUê ô reíerldo material, tal-
Rosa; Leal, residente emi Flol'ia:fió,poUs, ve� pôr ter síde ei'l1.1H'eglido em de-,

Dia 211, - ,O sr. Pedro das Na- Nossos parabens aos ill1iv�r8$r1;ul' masía, perntaneee jUlltfJ ás marg'�iiii
ves, pl"oprletar'io da ecntortavel Bar' tes. da rua (e não 56 nas sargetss) e.
b0arfá, Neves, V I A J A N T ! S com e transito da veículos, já S3

P.�,m· anos: Estiveram em nossa redacÃo, a- pulverizou transrermando-se em P'O,
AnúUlhã - A "galante menina presentando suas despedidas por es·. eíra, que se levanta, Insuportável,

Aurora, filhinho do sr. José G, Van- tarem de regresso ao Semínárí., de à passagem de qualquer carro,
zuita, agente da esta�ão da E. F. Agudos, no estado _de lEi, Paulo, os Na verdade, á um eentra-sense
Sia. Catarina, entre nós. seminaristas Wilson ZintmJ�rm3.nn e que, pôr causa do ealeamente, se fa-Dia 30 - O. sr , C�udio Rosa, Francisco Hostin, aos quais deseja- ea, pó, quando Se sabe que uma das
representante eomereíal residente mos boa-viagem e pel1$'�vteran!)a na

I
melhores utilidades daqUele, eonsís-

em' Blqll1\enau.· , sua nobre 'VocaçGo, _ te em acabar eom este
Pia 31 - O jovem Classldio Rosa,· - Da eapítal paulista, aonde fora f O remédio, no ease, é slmpllssl-

filho dI() ar , MarMnho Rosa; o mení- assistir o casamento de sua irmã mo: Basta remever ª areia dI! (�im.a :lu .. 5a5, e sitiados,no Francisco Carlos, filho do fl.r, Arací, regressou terça-feira última,
I
das ppdras, coisa que o proprle ser-

10,00 � CORAÇÃO D}<J CAB OCLOJoca Pamplona; .0' jovem Agenol'

I' v, i,
a aérea, o 111'. Alv;U'o Corrêa, nos· I ViQ6 de Iímpesa 1'��bHºª dl1 (lidªde

10,30 __ S€-�enat.:t MaÚnal
,

Zimmermann, filho dQ sr, H,?t'cUio se prestlmãsêI amigo, 1'lU<2 eseree as I poderá fazeI',
jJ,()6 .- ME:S'fRJilS DO BEL- CANTO�immerm:ann. fUíl�õe� de râdíe-telegrafísta na a· Dal G didgtl.'mtls li suge�tão etll�
11,30 -:' Um Eneontr� Com a ValsaDia 2 - O 1i1'. Carlos B, Fontes,

I
geneía p(lstal·t�l€-'grªtieª dá :!31\.t" o apêle de muitos Ieíteres, ao sr ,

12,00 �,Melodi<\s Para Seu Almoçogerente dêste jornal, (I U', Alç,ls!íl meªllu l Prefeito, que, eertamente, vai olbar I 12,$0 _: RapsM\a Musicalpara a matéria.

1
13,00 - CORDJALIPi\.pEINFORMAC;OES UTEIS CORRESPONDeNCIA 'LHZ PARA O RELO'GIO 16,ÕO - Ritmos da Broad,way

\I 16,3Q _ Magia 'l'ropical ,

16,45 - Sua Majestade, e SambaA Irmã MarIa eellna agradee@ lO O magnifico relógio p(ihHeo, íns- I '

17,00, _ CORPIAUDADEpOVO de Gaspar talado nas duas VOl'rElS prilneipais 18,55 _ O REPORTF..R CAl' ARINENC:EDa revma , Irmã Maria Aparecida da nossa Igreja M�tri'1., é de !!lE'JSti'l' 19,10 ..... Jantar -Musi�alatual superiora do Juvenato cora- mável utilidade para todos os gas-
19,30 _ A Voz do ]jrasil�ãlo de Jesus, desta cidade, recebeu i parenses Il fo-nsteir()s �u� aflui 1'1- I 26,00 _ CARNAVAL NA ONDAo nosso diretor o segui.nte �tel1c;lo. l sam,

.

20:3fi _, Melodta,� de La PIa ta50 cartão: O seu uso ,qu.� Já é 11m hábito na I 21,00 _ Um çartll� por Noi toGaspal', 2,3 de jan,eiro de 19513, vida da ()idade, nijo pod� 59!,' !tltl.lt'· 21.f5 _ Ditmos NoturMSPrezàdo Dr. Hélio. rompido. For isso �.esmo, são os'
21 30 _ eonsteJ�ão MusicalFoi OOn'IJ imensa satisfação que 11 oito mostradorêS fartamente Humj- 22:00 ...-I :mNCER.RAM�Nfl'Ona "Voz de Gaspar", suas palavras 'nados, para qUe dêem a hõra tttil1'

" DOMINGOS:repassadas de pesar pela

tranSfercn.! bém à noite.
'

10,00 _ GASPAR DIMINtCALcia de ftOssa eüra co.irmã, 11 Revma. E,ssa finalid'ade, ,entretanto" está
1030 _ tcos Pan.Amcr!canõ5'Irmã M, Celina, bem como seus

I sendo prejudicada por causa do a- 11'00 ....... Gent'3 N�ssa _ do sertão ti da cidadeprotestos de alta consideração e

l.e.,!
trasc> COIU: que as lâmpadas 550 acê· 11:30 _ Jôias Vienenses'conhecimen.to pel1o$ seus trabn· SM. E' êerto (!U� ilÔ verão _., qUE' 12.0Ó _ Almõço ,Com, Musicalhos. ,agora estamiOS atravessando .- anoi· 12,36 _ CARROÚSSEL DA ALEGRIAC�eia, seremi est�es, os mesmvs

J tece mais tal'do2, ,Mesmo assim, ás
13,00 -l. CORDIALID "'DEsentimentos da boa ,l:mã, que �;:OIl ,19,30 hor'!ls (7,30), mome,nio em q�,:- 14,OQ' _ Tarde Dançantea melhor das impressoM deste bom, o automático liga 'as lampadas, Ja
18,00 _ Mómcnto do Angelu S f 'povo'\ fazendo-me portadora do é escuro e cá de baixo não s� pode
18,05 _ Crepúsculo Domini cal'�()u pI'ofundo agradeoimento a to· distinguir os ponteiros. Por outro
18,30 .:._ Jantar Musicaldos, o que não fez péssoalmente t

lado, d equando em quando aI1oitl�'
19,00 _ No Mundo do Raião',porque COnlií) é sabido nossas trans· ce mais cedo, devido á formação de
20,0(f _ PELAS .ESQuINAS DE, BE:RVERLY HILLS:ferencias saem por ,ocasião do San· trovoadas, ou chuvas, chegando, en-
20,30 _ Vam.os ao Carnaval'to Retiro. tão, o relógio a ficar quase bteil'a·
21 00- _ Ruas de Bu,:mos Air esSinoeramente grata pelas "boas· t'" 1 I' AI

men e mVISlV,2 ,

. 21 30 _ ANGELA 'MARIA, .. CANT 'vindas" a mim dirigidas, aqui fico S,eria, p,ois, de bom alvitre ;jtl� {J 1.'.2',00\ -! EN<JERR.AMENTO "ao seu inbeiro dis"'or para, enquantrJ I gl f o .,1··un mInutos d G d á tpr•••nt'"n..l ..
... 1'e o o osse aees "-!.;; s

I A tlr ,',de fevêrelro, a Radio CI ub, • ItSplli' e",õtr "".. _ .. Ou 'estiver em meu poder, trabalhar a· t d'g '"
'

7 tI 710 d' ta'l' pU"
DARIO n""" DI., � 'I,lIt.tIl!!ORM'••an es: 1 am"s: as o , a' .• dos programas' _ CA LEN 1""1# '" ... r Rfim de q'ue o reino de Deus nas al- d �, d' i seus anillnC:J8 -

•

?e ,a�ol'a, ul:a�te ,0 ve1'ao, l;a nu·
ÇOU AGRt;COLAS ú A VOZ 09 $IRTAQ'mas seja uma realidade, l11do ess,e 110ra1'10, e evident�, rt mC'J·

Religiosas saudaçô,es. dida qUe as noites se tl)rn�m mtlllo-
Irm.ã M. -Aparecida res,

Nada éust.ará ii Igreja, !lltê telll
a iluminação gratuita e as lâm,p1i
da.s ." fornecidas pela Prefeitura. E:

1_ aCl',sditambs - há de �êr intert.
.

,tão dos reverendos padrês que !t

utilizàÇão pelo pÚV{I do maravi1hó"
80 relóg1,o, que � diga-se à propô
�ito - trabalha com< absoluta ti ado
mirável exatidão, seja c:ompk,ta.

COS no Canadá são praticantes, en;

I,m'ente
que a Una, "Santa,' Cat�H�a �

quanto dos protestante;; 45%'
'

Apo5t�lica Igreja 'em q�e .{u�. �.atl.RIO _ Noticias internàcio!lais Cll- zado
.

e na verdade '8 Igreja Roma-
municam que na Russia foi abolida BlJE_�OS AmES -, o Episcopado

.

na; e, por conseguin�. rendo·lhe
a lei qUe proibia o abôrto, A pro; Argentino apresentou ao Pl'esiden· 'minha pronta submJssão'.
:pósito dessas noticias, Dom' Ueldel' ,te Aram,buru um memorial de va-

BUENo.S AIRli'S _ 10 milhões
Câmara, Arcebispo Auxiliar do. Rio, rios ítens.em que Ile pede

_ sobretu: de pes�s concedeu b governo argen.declarou á reportagem': - 'Não pre· ,do o segum�: 1.) Revogaçao �a leI 'tino para a restauração. das igrejas,cisavamos ir à Rússia para ter a a'l do divórcio;.. 2,) R�im�lô:ntaçao do 'queimadas e :saqueadas na fracassa
beri.'ação do abôrto legalizado, lufe· �ensino, religiOSO O�rlgatOrlO nas es·

,da revolução contra Perón. Cerca.
lizmente o Código Penal Brasileiro, colas; 3., Revogaçao do ,decreto .qu: de 70 igrejas foram danificadas lia
em b':US artigos 125 e 128, deixa á

I facilitou o exercicio da' prostitUi' quela ocasião. 'pelos revoltosos pe.,sombra da lei os infanticidas', I ção. ronistas, Muitos arquivos dE! granoO Dr, Claudio Goulart, da Uni· I NOVA IORQUE - Segundo revela de valor histórico e artístico foram
versidade do Brasil, declarou à mes· I uma nota, ás not.ícias da conversão 'destruídos.'
ma reportagem: 'A legalizaçã0 do a· do mblÍstro congregacionalista �U·
bôrto é uma Ílnoralidade sob qual· chaIe Busby, seguiram·se outras SIh

quer aspecto: -médico, ético e reli· bre a conversão de mais 3 persona·
gioso'; e finalizou, dizendo! 'Creio gens de vulto no clero anglicano.,
mesmo que os proprios 'medicos da

I Trata-se dos senhores Hugo ,Ross,Rússia não estarão de acordo Gum Williamson, Liooel Meade e Frede:
uma tão monstruosa lei que pel'mi· :rico Woodward, Williamson - que

I
te o abôrto'. i foi. ministro protestante 40 anos -

, QUEBE,C 'Canadá) -1 Segundo. re· pu'1icou o seguinte atestado na

velam estatísticas, 80% dos católi· sua convers&o: 'Agora vejo clara-

voz DE

i;;:�1 I 't�I""�·-· mpos, os
�"" Até 31 de 'janeiro paga
se, sem multa, na Preíeí
tura, 'o Imposto de Licença
(sôbre veículos auto-moto
res e bicicletas) e a Taxa
de L.impeza Pública.

C.aixas post�is e endereço9
ti .' t,elegrafic,os
•.

,

Tarríbem até o dia 31
próximo 'devem ser pa
gos" na ag�ncia postaHe·
legráfica desta cidade, as

caixas postais e os endere
ços' -telegráficos, conforme
aviso que está sendo expe ..

dido pela referida agen"
da' •.
r�.. I-;" Ernplaca,mento,-

Prossegue, na ,Delega ..

da de. Policia, o emplaca�
mento ,dos 'veículos deste
municipio. Dia 15 de fe�
vereiro terrn_ina o prazo
fixàdo para fJ mencionado
seryiço. IMPURW$ 00 ...�?

UIXIR Df II6IIIRA
,._,
AlJX. TRAT. SiFILlS '

TOQUES 1: RETOQUES
(etmclusãlt da 14. PlIg , )

'Pelo progrêsso desta cidade, não é
o e!!quecim�nto da obra, qUe- para
muitos se tornou uma quimera, mas
o que nos causa estranheta é o si
lêncio dó jornal local acerca desse
emprendimento.
A.plaudimos 05 clamores do n,�s·

'$0 semanário pelo inicio da propa·
lada obra, mas eis qUEi, de tempos
para cá, a "Voz" silenciou sobre es·

se objetivo, qUe não é só do emp,e'·
nho dos seus diretores, mas sim de
tôda, a população desta cidade,
,

Acreditamosl, pois, que o JlPS�O
jornal, depois dêst,g lembrete, noti·
cie o p'()rquê da protelação no come·

ço da obra de Santa Ingrácia" ,

V1RGILlO ,.

MunDO Católico

--- -� ---�--"-,"-,

HUMORISMO
DEI'OIS DO RECtTAL
- A sua maneira de recitar lé ori

ginal. Lembra·me as ondas do mar,
� Julga-a assim tão, fascinante?
_J Não_é isso, mas é que produz

enjôo,

SOLUÇA0
A MpÔSe! - Querido," o médico

me recomendou o ar da montanha.
Aonde iremos êsse inverno?

O esposo: - Iremos a outro me·

dico,

(Clt Rev. Panorema)
-

Farmácia Imperial
Do farm." NILTON L. MÜLLER

'Medicamentos em geral -
ESpecialidades nacionais e estrengeiras
,- Perfumarias I artigos, de toucador

..

Manipulação esmerada de receitas

Rua Cei. Aristilia�.!__M�_GASPAR

IP�O&�AMA�AO bA R�()I:O é!LUAI: -D�e C�$.PA�'
i (Uma dª� E1t\l$$oras Coligadas de Sta, Catarma)

.
,

'2<l5" 4as, II 6118 f.lnt;,
lO,Oi} -' eORAOÃÜ DE CAI! OeLO
1(},30 .,.... Cartttzell d& MIl11M
U,OO """" ReêOl.·dllr,ões (iI"sl�ai s
11.30 ,.... Coí'tll1i Me"i(l�M
12,00 .......{ MELODIAS PARA SEU M.iMí(jÇO
12,30 __ A Itâlla Canta "

13,(1(} - eORmAU'OADEY'
14.00 ás 16,00 horas - lKTE RVAL()
16,00 - O/Ritmo do Dia
1G,30 ..,;. 'éarnav�l na Onda
1"1 :Op: - CORtlTALIDADE
18,515 .� o REP''oRTl'nlt CNt' ARINENSE
19.10 ";_ Jantar Musical
HtM - A VOZ_ 1>0 BRASIL
20,00 - Saudação EU�'opéia
20,80 � Tangos, S6ln�nte Ta nl1()1j
21

. .00 Um Cal'taz fiot' No: te
.

21,15 5610s ,g A(jór<leli
21,SO - SERENATA AO LlJAR
22,00 - ENCERItA1'<tENt�ô

',i i
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TIPOGRAFIA CENTENARIO l...T,DA.
"A�if!LAIUA _ LIVJtARi�

,

iMPRESSOS EM GE1tAL
,Sf)rvi�ú ráptdo, e esf11.eraaIJ
pot' preços !Sem. eõncorrencia.

Caixi::Post.al, 651
Rua .15 d,t:!c,Novembttl, 142a

Telefone, 1671
:8tUMENAU

eldad&: AINAftO CORRIA

MUNIQUE (Aléllfanha) - Ainda
neste ano a cidade de Mtlniquc ofe
recerá um pUlpito t!special á Igreja
da Paz do Mundo em Hiroshim"., 1\0

·Japão. Essa informação foi dada

'pel!> padre Lutterbeck, procurador
das missões dos padres jesuitas pa·
ra aquele país.

(Divul!Jação ç R FJ
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