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'ANO III

Composto e impress,:!) nas' oficll'H\s gráficas do LUME - )3fumenau

GASPAR (Santa Catarina) -� ,QUill ta-feira, 22 de M,arço de 19G6

Gerênctla CARLOS B, :rONTU

N° 130

lHr"': H.LlO FONTES

Vai o Executivo M u nj c i pa I-agir com rigor
contra os contribuintes falto-sos

Eleva-se ,8 mai$ de 100 000 cruzeir.,os ii dívida
� '. ,

regular situação, que cemprcmete es finanç�5
J

ativ!i do Municípl,o - lmpurrham-se, realmente, previdências si;1neador,a$ d�S$8 ir�
.

mlJn";lpai� Prazo, imprôrrogáve!( de 30 dias par� o p8gamt;:nfo dos Clêbito�; so�
,pena de exeeueãe

/

,

o prefeito Dorval, Pamplon.i vem o novo Prefeito que era chegada a I nário, ewerando, naturalmente, qUI:; tencionado e compreensivo. l gral, avisa o Prefeito que, de íutu
de toma" deliberação das mais .acer- nora e- ag�r ,com �nergia cOlltr;:l, estes �e Interessem �E:m cump,rir a I E 8, sH�horia fo� ai?da benevolcn- ro, vencidos, sem resultad�".9.S pra
t�das f' louváveis, det'erminundo o tantos contribuintes faltosos e :ic!;· advertência, para nao lhe errarem te: Poderia perfeitamente mandar zos de mora para pagamento com

prazo máximo de trinta (30) dias Jeixados, que vêm prejudicando II omaíores aborrecimentos. I JA' à execução todas as dívidas ins-' multa, providenciará 'lo_go em 5-2'

dentro 00 qual deverão ser saldados 'grandemente os interesses do 1\11(' A iniciativa do prefeito sr. ror-: r.rltss, algumas, por sinal, bem ve· guida (I cobrança executiva, E, eíe-
todos os debites para com os cofres nicípio . val Pam.ilona, uma vez que soe pau, lhas, Preferiu, porém, dar aos de- tivamente, nada mais fará que I) seu

municinais, oriundos de impostos e De outro lado - e sabemos ter ta pela mais completa ísencão para' vedores uma ultima e detinitiva dever, »xpresso na Lei Organiea "dos
taxas lançados pelo Munícipio e não sido este o pensamento de s . se- visar tão somente aos legitimes e CHANC1�, Em. compensação, quem Municípios, A toleraneía ou con-

pagos pelos contribuintes. Este,; .nhoria - não se pode admitir que superiores interesses do seu e nos-; não a a"í)l'ov'eitar não poderá depois, temporização ........ isto, sim - ímpor-:
spo em numero de varias dezenas sórnenre uma parte dos cidadãos pa- �t; Municlpio, merece o Irrestrito a-

'

queixar se. /. : taría ... e111 crime de 'sua responsabílí-
e o montante da dívida ultrapassa pIe impostos, e outra, deixe de fll r·tauso de todo gasparense hem In- I Fill!llrnente, para fazer obr.i inte- dade, definido na mesma Lei.
de 100,000 cruzeiros, crescendo. zé-Io, som reação da Prefeitura, pois
aliás, dr-; 2nO..,.para ano. neste caso, haveria gritante desí-

Efetivamente, já não seria p05- zuaídade de tratamento, que COI11

sível maior tolerancia . A atual dívi- absoluta razãQ,' convenceria os pri
dá ativa da' Município pode-se con- melros de também êles não pagarem
síderar grande em face da exigui- mais imp,)stos.",
dade da sua arrecadação própria, Daí 2 evidente necessidade de 11-

que mal atinge um milhão de cru- cabar imediatamente com a con

zeíros (pois pouco mais dá metade templacão que vinha se Ób�eJ''lando
da receita orçamentária provém das e que �OLl e atentar contra as tinan-
quotas do Imposto de Renda, do (:3S da Comuna, constituía a mais Com a presença de todos os 51'3, ; cípío de Gaspar, ocorrido dia 18, e correta e sincera com. que O.:, go-
Pundo Rodoviário e da contribuição flagrautc das injustiças', vereadores! tendo como presiden,te: reverência à mem,oria !.io_ paladiiic ,'verno passado paut�ra, a s_ua f�é,un-do Estado.) '. , ", O Prefeito, no edital qUE: mandou o sr, Bertoldo Bornhausen, rrumu- da nossa emancipação, 0."1(saudoso I

da e honrada adminístração, augu-
Ponderadas essa e outras razões, publicar por este jornal e pf':a es se terça-feira ultima a Câamaras Mu- Prefeito Leopoldo Schrarnm, a quem rando, outrossim, a felicidade pesinclusive a, necessidade de' ativa ... a t ação . de radio local, foi bastante nicipal ,de Gaspar, cujos trabalhos os .gasparenses rendem imorredoura I soal do cidadão que soubera se imo'

ari'ecad;Jçuo para poder fazer face (iaro: ARirá sem a menor distinção, decorreram na maior �al'll�{Jl1ia e gratidão. Acompan,h,ava ,ainda o, me-, por à confiança e admirat;ão .do,sao inevitável Ilumento da àe;,;pe3,l, isto é, hil.O lhe importará nem mes ..

cOlllpreensã_o "", 12Q_ ex.pedl'ente con.;;.,' morando do sr. AcIllO Pires. c.opia da gaspar,�nses pelos relev.antes serVI-
fW-c0rrentlc' da pavoro;ja e eOI'i:.<tant(f mo a CÔl' partidária do deveJ0f re, taram dois oficios do sr, Pretei- crnica de sua autoria, lida pet,] mi- ços prestados à sua terra. Sul>me' I

desvalorização da' mo'eda,- entt?ndeu I lapso, ainda que seja seu correIigio- to: o primeiro encaminhando o pro- crofone da Radio Clube de Caspar, tido à apreciação da Casa, ioi ore.

G
jeto de lei que isenta a COlllunida, alusiva à historia da criaçãn do querimellto aprovado por unanllnl·

a 5pa'r M n -I (
,

'p -I de Católica de ,GasPár do pagame�. nosso município, que, após sua lei- dade, ORDE.M DO DIA: Dando ini·
, U I O ' to da taxa doe bcença sobre um vel- tura, foi incluída mi ol;dem do dia, cio aos trabalhos da ord-em do dia,

I '
culo E: o s'Eigundo remetendo um Como última matéria do <%pec1iente, o sr, Presidente pôs em discussão
exemplar do decreto qUe l'clWlt a ? sr: secretário deu, prosseguin\ünto I

o parecer nr, l-56 da ComiS�a(1 de

,:-V.... prel-to de liMa' ti'·da""o cobrança da taxa de gado abatido; a leitura do relatOl'lO com que o L'egislação e Justiça, que opina pela
",..aa .

.

. .. "

Parecer n. 1·56, da Comissão de Le- prefeito Júlio Schramm ,prestou rejéição da Indicação nr. 5-56: a-
fi' :�

gislação e Justiça, opinando pela conta,s àCam�ra ·do �eu p::-riofl0 de'l provado pOr cinco votos contra um
"Na oportunidade desta data, !nar·se uma comuna prospera e pro· rejeição da indicação n. 5-56 (;ue' governo. Apos a leitura da mE:nsa- (voto contrário do vereador sr, João

quando o nosso ,municipio comemo- gressista, propÕE: a roncessão do' auxilio de gem, o vereador Carlos :S' Fontes B, Deduschi, \lutor da indicação);
ra I) &eu 22° aniversário de .funda- 'Conquanto tenha contado, em dias Cr$ 10. ooe,oo d'estinado às 0)ra5 requereu a inserção em ata. de um

ção, eu qUE!ro relembrar com e- recé'In.,passado's, na pessoa de Ju- de reconstrução da casa re::;idencial voto de louvor pela i'naneira simples,
ll'\()�ão e reconhecimento a figura lio Schramm com um: prefeito a aI· das Irmas de Barracão, por saber
do paladino dê' SUa creaçao: Leo· tura deseu prgoresso, de despre'en· que o referid predio iá iore con'

�poldo Schramm.. dimento incomum na epoca que pas· v'e'Ili�ntemente
o

constTtado pe�a'c.�> TR I G
.'

M. E,Fai eSSe homem, simpi;s de ma· sa, cujo espírito cíviço e realizador mumdade a que pertence; Indlcaçar,
Miras e singelo de' espírito, que nada deixou a desej'ar aos municio 11, 9-56, de autoria do vereador João
com férrea tenacidade lutou com pes, é pr,eciso para nossa grandeza Batista Beduschi, propondo II cons- e

denodo, persistE:ncia incomum e aJ- que surja um outro com a têmpera trução, por. conta do Estado, de ,4 Dia 18 próx. P'lssado, inteiro êxito de que se co-
_ta, visão do futuro, para cOílstituir de Leopoldo, que nos dê a Comar- casavresidtnciais de madeíra des· domingo, às 7 hora� da IOU o seu delicado traba-Gaspar em comuna independente. ca, o Ginasiú

.

para os nossos filhos, tinadas ás faroilias dos cidadãos do
Lembro-me de um encontro que evitando dependermos sel'vilmente destacamento policial desta cidade, l1oite� a sra. d. Maria dos lho, pois tanto os garoti�

tive com ele, mal iniciaVa eu a mi· de Blumenau nesses setores, que a ser,em localizadas no tel'l'��o da
f. Santos Fantoni, esposa, do ,'nhos -comio s1:ta mãe passa.nha vida profissional, na localidade nos dê outras obras capazes de firo P;-efeltura (fundos da. rua Sao �o- 'lavrador sr. Francisco Fan . t� passando mui-então denominada Nova Breslan, lllar o conceito :-h progresso qt1e ai, se), Aprovado regime de

urgen-I
ram e es ao .

hoje Presidente Getúlio, quando, mejamos alcançar cia, foi aquela
o

proposição inscrita toni, deu a luz a três cri- to bem,
com � sóbrio entusiasmo que o ca- Leopoldo Schtamm não foi o que' na ord�� do dia; ca�ta d? cidadão anças do sexo masculino,

.

No cartório do Registo'ractenzava respondeu com firmeza muita gente pensa, um ap:roveita- sr, AcIlIO A.P. PIres mvocalldo " 'b C' 'I
'

f'
.

'

inabalavel às minhas ,dúvidas S0- dor dos cofl'les municipais; morreu cunho sole�le à sessãó daquda tar- que rece eram os nontes .lIVl, In onnou-nos o escn-
br.e as possibilidades de Gaspar pobre e os �eus filhüs pobres <'on- de, ém regozijo à passagem 10 22, de João) José e Ambrósio. vão sr, Edmundo dos S�n-
manter·se como município. tinuam, .amargando na luta diatur· aniversario da instalação d(l muni· O excepcional aconteci- _tos f1ue êste é o primeiroBlumenau áquela época, lff34, na na asseveração tácita da hon1'a- 1
era talvês o maior município do dêz paterna, mento teve lugar no inte- caso clt; trigêmeos nascidos
Estado, e para livrarem-se do jugo Embora por sua caus<!. eu muito, �uóias milenares que o machado I rior do nosso municfpio �m Gaspar, porquanto umopressivo, apoiando-se na vindita tenha sofrido tcndo até conhecido as Illlexoravel da morte não poupou, (G

.

G d)
. . . A

de Aristiano Ramo,s, ,ensaiavam-se grades da prisão: e por longos aI�OS 1 Foi um lutador, Criou o munici- aspar- ran e, na pro- UnICO outro caso de tnge-.
no caminho da emancipação os�então tenhamos sido inimigos,' reconheço I pio, Administrou·o com carinho ;i. pria residência da parturi- meos de mãe' gasparense,di�tritos de Rio do Sul, Indaial, Ro- nde uma grandeza de coração, tO-I

fastando de si as reivindicaçõ,es pes- ente. Esta foi atendida p.,'e� há CE'rca de-três anos,. o-deIO e Ibirama, cante' por vezes, embora a l'ustici· soais lembrado talvez daquela _

sen- - '

, A.firmou-me ele ,então, catega.!'Íc): dade do seu temperamento não dei.l: tença do Eclesiates; 'Que vantagem la dedicada e proficü:mte correu na cidade de BIu"
se �Gaspar não se constituisse tam-! xasse claramente demonstrá-la, tem o homem, detodo o seu traba- parteira' sra, d . 1\1aria men::m, e - fato curiosoben� em municipio, em 50 an,?s não' Pude prestar-lhe um ultimo fa· i lho, que ,ele faz debaixó, do sol'? -

Hendrichs, que, clinicando -com uma .prima d� sra,darIa um passo siquer na senda do vor, quando em seu leito de morte Uma g-eração vai, e outra geração '

U

p�?gresso. Narrou-me a sua odis. fui a pedido d� Abelardo Viana fo- vem: mas a terra para sempre per· há muitos anos entre nós, ,Maria dos Santos Fantoni,
sela, o quanto já sofrera na cadeia, tografa·lo para que 'essas fotogra- manece', já teln ajudado' a trazer ao

�
onde até. bof,etões levara, na ansia fias fossem ao Instituto Biológico de E a terra perman�ceu, aí está no lnundo� varias centenã�). dede c@ncretizar o sonho de liberdade São Paulo facilitar o diagnóstico d;J s,eu pujante desenvolvimento, e os .

da tutela de Blumenau, horripilante molestia que o consu- manes de Leopoldo Schramm insu· gasparenses.
E tinha razão, prque Blumenau miu; na inconsdenci,a dos seus ul- fIarão os ideias nos seus �onth,ltla. Desta vez atendeu a umna sua expansão metropolizante, suo timos dias ainda olhou para mim dores para que a rota pros�lga, hvre, ".'. ...

gava os distritos em hcneficio pro- esboçando um leve sorriso tomo de imposições arb'tc'arias ou

per"j
parlo tfJphce, tendo \.Ido a

prio sem· conceder-lhes recQmpensas. em muda reconciliação, e ao vê-lo, sonalisticas, no rum� da, �l'andez� feliz oportunidade de de"
administrativás, E GasPalr 'emanci- exausto de forças, com o fio de vida que espl�nde no ,nosso P?lVlr" 'mon,,�rar a sua reconheci-pou-se, ,i.ndo pouco á pouco eíibo- vacilante senti a queda d,e 11m gi· Acyho Accaclo PereIra Pires

, .

'

çando o sonho de Leopoldo de toro gante, o baqUE: de uma daqtlelas se· GASPAR, 18 de Março de 1956, da hablhdalde graças ao

Câmara M uni c i P à 1 de G a spa r
Resulno dos trabalhos da reumae de 20 do cOI-rente --- Elogiado o relatõrio
do ex-prefeito Júlio Schramm - Moção cong!('atulatória pela passagem do 22°
aníversarle de instal",ção do Múnicípio e de ,hom,en agerll póstuma a,o paladi-

no da emancipação: de Gaspar

(Continua l1a 3il, p-ágina)

o S EM G A SPA R

Noticiamos com satisfa
ção {) triplo �ascimento,
congratulando"nos com ,os

genitores e com a sra. d;
Maria Hendrichs, a ben.e
mérita parteira que toda
Gaspar estim'a e respeita_
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l�"'·····S.- •......... VOZ DEI GASPAIt
�'j

• .":': _,�,:;.;s
. bem 2 núncios apostolicos.

Por vontade expressa do atual

Papa, efetuou-se 'em 1954 o 1. Con-
.

gresso dos Superiores Religiosos
do Brasil. Igualmente no seu pon
tificado é que foi criada a 3a.
Provinda Franciscana, de Santa
Cruz, bem como alguns comissários
Franciscanos.' Pio XII ender�çou. 5
cartas importantes a membros do

ROMA. � Turistas soviéticos, epíscopado nacional, uma até de
em número de 100, atualmente em repercussão mundial.

giro pelos pontos, de interessa da 5 vezes Sua Santidade dirigiu Executa q ualquer serviço conoéruente 8,0 ramo, com

Euro��, detiveram-se em Rom? .on- m��sagem especial ao. POV(\ brasí- J I
de visitaram os museus do Vahca- lena, em portugues . Falou sempre

I
a máxima honestidade e rapidez

no e a Capela Sixtina . E como não no final dos Congressos Eucaristí- '�-�������������������������Ipedia deixar de ser, estiveram em cos Nacionais de 1942, 1948 e '1953;" ..�.

visita também à Basilica de São' na Congresso Mariano de 19M e no

Pedro: encerramento do 36. Congresso
Eucaristico Internacional de 1955.

, :fiAtnIS. - Com o intento de le·· Mensagem €sta irradiada por todas
var \CrIsto ao conhcciment., dos as emissoras nacionais, onde Pio
povos, partiram de França no XII apela com bondade parternal
transcorrer do ano de 1955, míssio- para que "os brasileiros continuem
nários de 42 dioceses francesas 'cm arautos e apóstolos da Eucaristia"
numero de 207, Os missionários

procedem de numerosas Congrega
ções 'e' apresentam a idade de 35
anos na média, Dirigiram-se a

maior parte para a Africa e a A-
sia. Os restantes distribuíram-se Cirurgião-Dentista
do seguinte modo: 7' para a Amé- Trabalho esmerado e (Jar�nl ido
rica Central, 5 -para o Canadá,

,

3 Preços Módicos
para a América do Sul, 3 para a O· .. •

ceanía e 1 para a Europa, abran- Consultório:
gendo assim os 5 Continentes da .Rua CeI. Aristiliano Ramos

t"" - MUNDO- eAfôl.lCO
.

(Conclusão da' última pag.)

Sarasate presidiü a reunião {los
Mc�domos, -cspecialments, convoca
da, Ciente da insuficíencía das ver

bas publicas anuais destinadas a

êste setor, Sua Excia � espontanea
méhte elevou- �;âêvidamente -<r sub
venção estadual."

Dr. Claudic
Beduscl.í

terra,

Café BeduschiPIO· XII E o BRASIL

REGISTO CIVIL
Renove o pneu do seu

que pretendem ca.Faço saber
sar-se:

Pelo Eficiente e Afamado .Processo da

"Sorocahana'Vulcanização
de IlARHY

.

Irineu Rodrigues Silveira e 1"1011'
zína Natália Gonçalves, solteiros; na
urrais deste Estado e residentes nes

'ta cidade, Ele, operado, filho de
r'aetanu Rodrigues Silveira e d , Ma

i ia Silveira. Ela, doméstica, filha
ce Rodolfo Gonçalves e d , Angelí
na Maria Maba (edital n. 1. 874),

ZOGE

) ··í·r- ,.,.,....,--

,. ,

Rua .São Paulo, 674
.
--000- Fone, 1667

BLUlVIENAU
.

_ José Urbano da Trindade e 'N··

reza Schramm, solteiros';" operarias
f:) naturais deste Esiado, Ele, resi

dente em Praia Grande, Turvo, fi·
Ino de Eulálío Urbano da Trindade
e d . Aninha Braun da Trindade',
J�la, residente à Margem Esquarda,
I;aspar, filha de Carlos Roberto Sch
ramm c d. Ana Catarina Schramm
.edítal n. 1.875,)

� Manoel Antonio Lamcrltino e

Maria Lemos, solteiros, natnrnis des

te Estado e residentes no Barra-:
tão, Ele, operário, filho de d. Tco

dora Pedríni , Ela, domestica, filha

,1 e Caetano Lemos e d . Cecília A·

'lriano (edital n . 1,876,)

Farmácia Imperial
Do farrn." NILTON L MÜLLER

I

Medicamentos em geral -
Especialidades nacionais e estrsngeiras

Perfuma ria S e artigos de toucador

MANIPULAÇÃO ESMERADA
I
I

I_Gi;iil-._liijS_'1_I_}_AiiíiiiiiiRiiiii!íiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiariiiiiiiiiiíííiiiiíiiiíiiiiiiiiiii!í. ii:lilliiiilaiiiiiiiíii__1-1ua Cei. A risliiiano, 384

PREFEIT'uRA MUNICIPAL os [ Terminados os prazos em "refe.
GASPAR· I rencía, serão extraídas as certidões

E ti I T A L de divida. para a devida" cobrança
IMPOSTO SOBRE INDUS· executiva.

TRIAS PROFISÕES _ .. 10
Tesouraria da Prefeitura Munici

pal de Gaspar, em 2 de março de'

SEMESTRE 1956,

Se alguém seuber de �lqlJm imo

r�ediment", opo:nha1O na forma .iI!
lei.

GASPAR, 21 de InaI'Ç') de 195ti;

Edmundo dos Santos·
Oficial

: De ordem do Snr. Prefeito Mu· JOSE' ALBERICI
o Papa Pio XlI nos �7 anos do

seu pontificado criou 2 novos cal"

dinalatos .no Brasil, o de São Pau-
10 e o -dê São Salvador, Elevou
ainda' 3 dioceses à categoria de

arquidioceses, as de Manaus, Na
tal lê Terezina; criou 17 dioce
ses: 7 prelazias e 1 'abadia, Atual
mente há 0.0 Brasil 143 bispos,
sendo que destes ,87 foram no

meados por Pio XII.
-

Nomeou tam-

nicipal torno público que, no mês
uma tradição na Indt'stl'ia de março andante" se procederá, na

de cajé. Sempre bom e puro Tesouraria desta Prefeitura, :1 co-

Aznardente de Cil AR, : : brança do imposto acima rnencíona-
Vt,VO e APERITIVO do, correspondente ao 1° semestre

S
. - do corrente exercicio.olis!az -o mais exigente Os contribuintes que não satisfá-

entendedor zerem seus pagamentos' dentro do I
Fabricante: I mês acima, poderão, ainda, fazê-lo

'AUGUSTO BEDUSCH[ I nos mest'sde abril e maio, acrescidos
Rua São Paulo _ Gasr ar I da multa de mór,'; de 10 a 2%, res

pectivamente, sôbre o 'líquido.
---�--------.--�--�----------------------

Tesoureiro
..��������� ����,,

8anC0 Indústrjéi 8 Comércio de�
Santa Catarina S. A.

- Matriz: ITAJA1-,

Fundado em 23- de. Fevereiro .de 1935
.

Endereço Teleçt ôjico: <INCO,
---1 x x---

CAPITAL AUTORIZADO Cr$ 50.000,oao,ou �

FUNDOS DE RESERVA
.

Cr$ 60.000.001),00

[DEPOSITOS EM 31-10�1955 Cr$ 974.61; 631,70

IIACei\!CIAS
NAS PRINCIPAIS PRAÇÀS DO ES

TADO DE SANTA CATAhINA, NO RIO DE
."",.;;: JANEIRO E CURITIBA

.

··----00---

ABONAMOS AS MELHORESJ

Casa

t

,
.

Júlio Schramm
o l\fA[()R EMPO'RIO DA CID'ADE ENI

LOUCAS, FERRAGENS, TINTAS, J\lIATERTAL PAHA CONbTRUÇÃO nrc.

TECIDOS kM GERAL, CALÇADOS E_CH.APEúS

Variedade - infinda de artigos para presen tes
..

Duas
•

'

o

TOJas à sua disposição
Rua. CeI. Arlstilra'no 441 e 459' -XoX-:-

.

PERMITIDAS POR LEI
I

I,

GASPAR

CAPITALIZAÇÃO SEME.STRAL

AGÊNCIA NESTA CIDADE: .

RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS. 249
I ----

Abra, uma conta DO «INCO, ��g�� cheqll�'

BICICLET'AS
Pelos. Melhores Preços

,
..._ ....

Das Melhores Marcas

Alais ,T. Schmitz & Cia. L tda.
Sucessores de A10is T. Selrmltz

RÁDIOS « SEM p:I)
.

-:--

Bombas

MOTORES A GA�O�INA OU OLEO

p a r a arrozeira.S
,/

c- ,Faça-nos uma visita SelTI. 'cOlnprumisso
Rua Cel. Ariitiliano Ramos, 38!) (Esquina' da Praça Gelulio Vargas)'
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Dom oi n 9 o próximo, no bairro do G
A M -o NA" /S·- T I

_ _
"" ·x I.

•

a r c I a:

�$!e�_","'''lo��_;;- -.:
---

-.

Depois de varias controvérsias, ÕS I do que os seus co-irmãos, hlindl'ln-(!'-��--�---�---����_:_----------�����____'_'·�-�

.dtretores do Tupí, local, e do Amazo- 10 o numeroso público que, por cer- I
iJ'as, do Garcia, chegaram, 11111111, a 'o, acorrerá ao belo estadio do 'al-

I BRASI'L,' SI·CAMPEÃO PAN·AMERICANO
um entendimento para a realização vi-celeste' com um bom futebol. FLJT ESOL
r'o propalado confronto amistoso en- O bairro proletário do Garr-ia, se-

tre as StlHS equipes de titulares. "á, pois, palco de urna atraente pe- Empatando com o sele-i Os tentos da sensacional
o .:'�mazonas espera reprisar o leja futeJolística na tarde do pro- I

brilhante atuação do ultimo domin xirno domingo, quando estarão em
cionado argentino pela, contenda de encerramento

r�o, quando em seus domínies levou conírontu as equipes representativas contag-em de 2x2, a repre- do 20, campeonato pan-
til.' vencida o renomado esquadrão do clube local e do Tupi, desh cio' sentação brasileira de íu-

.

f
.

_ .. amencano, oram consl�.;-
da -S,O-, Vasto Verde pela contagem rÜ·.de,

-

de 5x2, asshtalando, assim, a segun- A delegação do alvi-verdc ergui I tebol, formada exclusiva- nados por Chinezinho e

da vitoria consecutiva .sobre clubes rJá. �s primeiras horas da ,t:1,-(1� c·e
I
mente de jogadores da Fe- Enio Andrade (Brasil) e

da la, �idsão da Liga Blurnenauen- dornmgo, viajando em camionete es- .

deracão riograndense le-� .. Yudica e, Sivori (:\
-

se de Futebol, já qus há um més »ecíal. ",. Argenti ..

atraz abatera o Olimpico pelo esc0-

'

Para (S�€ compromisso, a direção vantou domingo último, na),
re mínímo: lx�< t ecnica da grémio 'índio' vem de

I na cidade do Mexico o
: Diante' (ias ultimas _e convincentes convocar 05 seguintes atletas: :\1:10, ' .' I •.

'

�'lübições elo 'ralo, compres ser' da
I
Batista, Sansão, Vicente, Lt'oPcú1ü,' po�poso tItulo. de bi-cam- "

. Re�O�l�qdos. com o ex-

Se�undona, ,os tU�lenses, sob a ,pr,;- i Cuti, Aluisso, Antoninho, Eri, 01'- peao pan-americano .: traordinário feito dos seus
veítosa orientação de Pache-juiuho

I
lando, Tampinba, Nana, Fac,10: Arí, O 'scratch' brasileiro conterrâneOS OS port()" le

rsperam colher melhor resultado Alvaro. "Valdir e Lito
L'

.

'.. ,,- J,. Li, l ,.cu
-

.' '

que regressa invicto, deu 'grenses recepcionaram os

soberba demonstração de jogadores vitoriosos com

I disciplina
e esportividade uma estrondosa manifesta

e convenceu aos cépticos cão popular, cuja concen

I da excelência do futebol tração constituiu espeta-

I
nacional, quando praticado culo inédito na vida da .be=
com espírito patriótico, la capital gaúcha,

1---------
CUMPRIMENTAR

_ r- _ ..... • _ , .- �.'" � 'n ,_ o; � .... " ... _ � .... _ '._ '" ..

DE

'e â m'a,f ali.
,

(Conclusão da la, pag.)

Indicação nr , 9-56: aprovada por u

nanimidade . Ao chefe do Ex€:cuti

vo para p�ovidencíar. Por último

foi apreciada a moção do sr, Acilio

Acácio Pires, Usando da palavra,
o vereador Carlos Fontes requereu

fosse constado em ata um voto

congratulatorio pela passagem do

220 aniversário
.

da instalação do

município de Gaspar, bem como a

respeitosa evocação do' atual corpo ,

legislativo pelo idealízador do movi

mento de emancipação da nos=a co

muna,
. Associando-se ao requeri>

mento, o vereador sr. Edm.undo dos

Santos teceu elogiosas considerações
sôbre a personalidade do prefeito
Leopoldo Schramm, pará propor aín

da fosse tréinsmiÚda à família do

ilustre extinto o inteiro teôr das 1.0-

menagens qUe lhe tinham sido pres

tadas, tendo, então, o vereador Car

los Fontes sug,erido. que a comuni
cação deveria n1encior,\'ir-- o nome

do autor da moção. o que roi apro

vado por u"Mnímidade, Esgotada a

I matéria da ordem do dia, o vereá

I dor sr, Bertoldo Bornhausen passou

TIPOGRAFIA CENTENARIO [TOA.
PAF'ELARIA - LIVRARIA

lMPRESSOS EM GERAL

Serviço rápido e esmerado
p'or preços sem concorrencía,

II
Caixa Postal, 651 Telefone, 1671

Rua 15 de Novembro, 1422 B L U M EN' A u
'Agente nesta cldader ALVARO CORREA

a presidencia da Mesa ao viccpresí

Apenas .dois chefes militares compareceram � insta- dente, vereador Lauro da Silva, e

lação do Congresso -- Loti chegou - atrasado c ficou tomou assento no plenário, afim de

sozinho _._ Ambiente' de constrangimento na Camara trazer ao conhecimento da Casa .as
sunto relacionado com lançamentos

- Doi;s erros de linguageem cometidos por Jango de impostos muniçipais atribuídos

Os chefes das Forças Armadas r<' c; U. S ii r a m - 5 e
-

a fazer ccnri- ao estabelecimento sob sua. direção

cE' d d
.

I h nência e a cumpri-men,tar Jango lia sessão de instalação do Ctmgresso comercial (Oficina São Crlstovão),

.

um qua ro po Eroso c os, pois- -nem mesmo os Ni!cional.
.

por entender que O valor, locativo

O dos gaúch1os. ,Unia fS- �rgentinos com seu jogo Foi constrang'cdor, () ambiente, que se formou no Palaéio Tiraden- atribuido ao novo e amplo edificio

quadra comn esta fer t
' tes, a par+ir 'das 15 horas, quando Jan9o" presidindo Q Congresso pela ocupado pela oficina, Se bem que

�J " OZ, lmpe UOSO conseguiram do- regular, constituia excepcional in-
-

tI 't' 'd' 1 primeira vez, viu que não havia um só mlnistro militar no plenar io, e'n- cee

a e ica e aguem a, sena )rá-los". transigencia da' Prefeiturá, ,por isso
. quanto a b�ncada lateral, reserv<lda aos chefes das três Forças Arma-

o�paz de suplantar qu�l" das� estava práticamente deserta, Dos quarenta lugares reservados aos que nenhum outro prédio comercial

qUér adversaria, Embora IMPUREZAS 00 SANGIIF:? convidados militares, estava.m ocup ados apenas d-::is: um pelo brigadei· ou in,dustrial da cidade estaria lan-

, 0

I 1'0 . Alvaro Herscikell, que comparece a t'Qdas as C!:erimonias, e outrQ pc- çado em b�ses tão el,evadas.' O

não tenham demonstrado �IIVln n� Unr:ii�I'l)� vereador Carlos Fõntes ihformou

",:1,•.. }U fl!n UL iiJUl.h"n€'1 lo general Floriano. Ke.ller,' que aeom�anha " general Lott inrõ.lível-

a (finura' dos seus�-patrí� ,"-
r' mente, <lue era propósito· do sr. Preieito a·

- I' ", ii X Tf)i\T. <:irol' I': I tualizar os lançamentos dos impos·
cios cariocas, peleJ'aro COIl1

Quando QS deputados tomeçara m a perceber aquela situa;ão, hou-

ve u.m SUS$uro geral no plenário.
tos qu-e incidem sobre o vaiol' lo-

tanta vivacl'dade e espl'rl'to
.

tIL t' I cativo, tanto para os prédios lesÍ-
, LOTT CHEGA ATRASADO I

encon rava o g,e-n,era o � e· reso .

d'e luta, que e' mUI'to d".'"J'll'- INFORMACÕES U'!TEIS h denciais como comerciais e'indus·
_ O 1 L tt h t d'

veu ccnversar um .pouqum o com

QUEM TEM ANIMAIS VELHOS? ,g-en�ra o ? egou a �,�sa 0<
.ele,

.

triais, começando pelas novas edi-

eH derrotá-los, Ainda que o Departamento de Defesa Sani- (vmte mlilUtos), pOIS Jango Ja ha-I
.

ficaçóes, medida esta que, infeliz·

Os melhores selecionados tária Animal está interessado na a.
via feito a declaração de instalação SÊCO E CAMARA NÃO FORAM. mente, não mais poderiâ' ,5er excu-

d L. d
-

quisição de todo e qualql1er- cava-
do Congresso; o Hino Nacional já Os dois lugares (vazios) ao lado tada no pres,ente exercício, 6m- vir-

O mu,n O pratiq'uem. "Ll.1.!1
"

f d 1
.

lo, mula e burro v.e,Ihos e imprestá-
fôra tocado; e Ja ora da a a pa .a- do general Lott eram destinados - ao tude de cobrança já procedida do

fut,ebol tecnicament�, supe- veis para o serviço, pagando 250
vra ao senador Vivaldo ,Lima, que almirante Alves Câmara e ao bri- 1° semestre.

rior e, talvez, mais ,I'J'P1"'''1.I- cruzeiros por cabeça.
com voz de 'long playulg' com:,eçou; gac1eiro Alv,es Sêco, que não compa-·. ,

"10 a ler a introdução da Mensagem, I ' O b" d' AI' A S I
Opmando a r'espelto, O Vf-:l'eadol'

te do que
Melhores informações serão pres- "

receIam, . llga elro Zvs eco
Ed d d S t ·d' ,

. O seu, a repre- tadas diàriamente na Preteitura
FOI aI que o general Lott, acom- estava demissionario, em carater ir. :�u.n o os an os ' lBse qu -, ,

o

sentação brasileira �ue Municipal, das 9 às -12 horas da panhado de seu ajudan�e de ordens, revogavel do Ministerio da

Aeronau.,
cnteno ,ad�tado pelo .sr, Prefel�o

'1 deu entrada no p1enario Quase nin'l t' E I' t Al C
J da atualIzacao dos lançamentos so-

"el'o ao Me'x'c t manhã, e das 2 às 5 da tal'de
." Ica, o a miran. ,e ves amara

-

.

,.
,-

�

� 1 O parece -a-
"

guem percebeu quando ·ele entrou f' l'd'
'

d l'b
- mente para os predlOs novos, nao,

Ih d L'
'

lCOU SO 1 ano com as e 1 ·eraçoes '" " '

.
a a para campeonatos, IMPOSTO SOBRE INDUSTRIAS E I Sentou·se na cadeÍl'a que lhe ,era I 'd Cl' N I I fana JustIça, pOIS mUItos eram os

'd d
- .'! " 1" l� A sua' direita e :'t sua es-

laVl as na vespera no une 1 nva, contribuintes favorecidos com va-

pOSSUI ora . e um J'iogo PROFISSoES ' lese. vac", quando se acertou que nenhum al- I -

,

'

- N t' qll'erda, dois lugares ficaram vazios, '

t
,. .'

I
-

d Ilores locativos incriv:elmentó bai-

t'
.

d
a ,esourana da Prefeitul:a Mn- miran e 11'1a a msta açao o Con-,

pra ISO e organiza o, SO- nicipal desta cidade paga-se c]uran- durante dez minutos, gresso, para não cumprimentar Jan: xos,

bretudo na defesa, onde i �e, o corre�te' mês, sem lllUltil; o
A fisionomia do ministro da Guer- g07 Prosseguindo no seu nelato, ove-·

OS seus homens dOlninan1 i
Imposto aCIma n,omeado (1, semcs-

1'a ,estJlva fechada e carrancuda, Os brigadeiros - mesmo os da reador Bertoldo Bomh\lusen quei-

Por 1 t d
,<-.: tre), Ele não escondia o seu mal,estar. novembrada - s·e recusaram fam- x�u-se de haver sido a sua firma a

comp e o o pO er oien-
.REGISTRO DE RAD!OS E� os proprio�, deputados da mai�ri�l I bem a, comparecer, O unico que fu- única visada na atualização do va-

sivo do ,adversari". A meu A' nao. se aprOXImavam dele, Os JOI- rou a 'parede' foi o Hersckell, que 101' locativo para efel'to· do aUlnento'
'CI te 31 de março corrente paga- I i

vêr, não,existe quadro "'a- se na ag€:llcia lcal dos Cor1'2ios e'
na Istas observavam atentamen e quer s,er ministro da Aeronautica, de imopstos municipais, Pilhefían-

- '- aquela situação constrangedora, que .,

paz de desmiantelar o sis- Telégrafos a importância dB :tO
se pro!r.ngava sob o duro olhar do

do com seu colega, o y;�readol' Car-

cruzeiros referente ao registro de I
FALA JANGO los Fontei' retrucou que tratava-se

tema defensivo do� rau-
genera . JaIlgo abriu a sessão, cometendo

"

. ;)
o'

cada aparelho rádioreceptor, O sr, Divonsir Côrtes, 1, secre-
de uma 'defesa' da PrefeItura em

dois erros lamentaveis: referi-u--se faCe das contas, cada vez maiores,
tário da Câmara,' foi o primeiro a ao, 'periôc1o Legislativo' e, loao no

� da Oficina São Cristovão, no to-
chegar·se 'ao general.\. Cumprimen- começo, d,eclarou:

cante às despesas' com reparos dos
tou·o 'e sentou-se à direita, não deu 'Achando-se 'pres-ente' os depq- veículos. A discussão foi encerrada
mais uma palavra e ficou olhando tados e senadores'.

para o outro lado. Depois, chega-
ram-se os deputados F-elix Valois e

Emílio Carlos,

Quando o deputado Armando Fal

cão chegou para falar ao general
Lott, um jornalista comentou na

bancada da impren�a: 'Agora o mi

nistro está compl,eto',
A cadeira da esquerda continua

va vazia.- Foi aí que Oelso Peçanha
compreendeu a situação em que se

o SELECIONADO GAU'CHO

OS GENERAIS NÃO FO RAM
JANGO

f:-'� opjni'ã.o do cronista mexicano Antôni,o Huerta:

�. i'iUiIi, =fA!t<S.'iiIi.1ii; 4 Obl&:ww:ar

11,cI:Ddustrja Textil GaSDal�7 S,A I
TECIDOS 1j'l!lL�UJ) OS DE AL(iUDAO

TOALHAS DETOD�Sos--;-rIpog NAS MAIS
LINDAS PADriON'AGENS

PISOS PARA BANHEIROS, RUUPõES
(Côr�� firmes)

Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19
,

End. Telar. "TEXTIL"
G AS P A R v__ �TA. CATARIN� I

poucos MINISTROS
Causou tambelli estranheza a pre

sença de um pequeno numero de

ministros de Estado: estavam pre
sentes apenas os srs, Ner-eu Ramos

(que afirmara varias vezes a sua dis

posição de não, comparec,er a" ne

nhuma sessão presidida -por Jango),
Macedo Soares, Ernesto Dorneies e

Parsifal Barroso,

com a aprovação de um requerimen
to verbal do reclamante, solicitan

do o envio à Camara do cadastro'

dos �ontribuintes do imposto sôbre

industrias e profissões para com

provação da sua denúncia.

Designada a data de 27 do cor·

rente para nova reunião extraordi

nana, o sr, Presidente d<;u por en

cerrados os trabalhos daquela ses

sãd,
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,

PRE�EITURA MUNICIP,AL Dr; GASPAR
(

EDITAL
Por ordem do sr. Prefeito Municipal, fáço

saber a todos os contribuintes lançados em dívi�
da ativa,para comi os cofres

.

desta Prefeitura,
que lhes fica concedido o pra?o de trinta diilS)
improrrogável,' para saldarem" os seus débitgs.

A partir "

de 23 de abril próximo serão,
sem a mínima distinção, extraídas e encaminha
das à Ptoirl,otoria Pública as certidões de divl
-'da, para a çobrança executiva.

. ,Adverte; outrosshn, o sr. Prefeito que, do·
rava).1te,'

.

esgotados os prazos legai& para_ o__pa�
,gamento,. com multa., dos impostos e taxas, mano
dará imediatamente proceder pór via executiva,
como de seu indeclinável dever.
_,

Palá�io :ryrunicipaJ de Gaspa�, 22 de mar�

ço d� 1956.

\

Josê Alherici
Tesoureiro

,

MANTEIGA TAMBEM
A 'existência de ma'l].t�iga cami

nhando para o ciestino do f-eijão,
foi tambem denunciada pelos dois

FEIJÃO BICHADO eonselheiros, depois da ultima vi·
O feijão foi adquirido rio ultimo! sita ao Entrepost�, Há mais ele '9

MUNDO
NOVA IORQUE, _

iA Igreja Ca- de Misericor,:Ua de. Porto - Alegre;
tólica recebeu 8, $00 pontos de um antiga organízação de ��neficieli..
máximo possive1 de 10,000, isto é, da católica, Dentro das eondições
muito acima do número 7,500, recue- do testamento, o Sr. Carlos c' �ua

rido para. ser classificada como exce- esposa ficarão como usufrutuários

lente na administração, Verificou-se enquanto viverem. Ao lado da me,no
êste rato numa estatística efetuada clonada quantia, conta ainda i) no

pelo l�stituto ..

Americano de ,Adn.,üniS',[ br� ?a�al, com vários �pa:diiment.QStracão "Nenhuma organrzaeao de e prédios c;le sua prõpriédade . .

.

be�eficiencia no mundo chega a es- . Aliás, é de se notar o que este �e·

tas cifras em eficiencia administra, nhor, .há vários anos, vinha auxi

tíva como 1( Igreja Católica 'I afirmou Iiando t referida instituição sob

Jackson Martíndelo, presidente desta anonimato. Estes �o�ativos s�ma
organização, vam vários milhões de cruzeiros,

inclusive prédios e apartamentos na

suíacap; já estando os mesmos de

posse da Santa Casa,

Aproveite a sensação
10 m':'s, comprando na

grande liql.lidu(do de
13° aniversário da

Dia 17 do corrente, sabado. .. , ulti

mo, pelas 11,30 horas da mauhã, Õ

automóvel mares 'Ford', tipo 19;�6,
placa da Palhoça, dirigido pelo 8)',

E'IZERAM ANOS , crist�v.ão: o garoto Aldir, filho do Telmo Fett, colheu víolentainento a
Dia 19 - O sr: dr, José, da Luz I sr, Herbert Wehmuth ,

'

menina Marlene, filha do sr, Frán,
Fo��es,. ad:vo�ade �m Ibi.i'amu{'O..flll. I. Dia 27 - A sra. Lídia V'.� �th. cisco Spengler, que se achava pro.
Olívio- Mondinl, :111ho do Si', Lou- ramm, esposa do sr, Engelliert Sch- xirna B sua residência, à ""In�l'gtm
renço Mondini,. ramm; o sr, Pascoal Pintarelli, dcn- da estr;�dê Gaspar-iltajaí, no Poço
Dia 20 - À sra , Marta ROSa Sch- tista em Campos Novos, d. Gran e.

wartz, esposa do sr, Afonsõ Sch- Nossos parebens aQS anivfnsarian- Segundo a versão do metorista e
wartz, o sr, dr, Hamilton Rama-] tes , de seus

'

companhelros _ os jovens
lho, medico em Nova' 'fi'ento, NASCIMENTO Sergio Nobl'ega e Arturo Buzz], .--

FAZEM ANOS O lar feliz do sr, Norberto SCh03-
a menina procurou atravessai' a- es, LISBOA, -4- Por ocasião da festa

/ Hoje' - O 'sr. Afonso Schwartz, sland e de sua esposa dona Ilse, 10i
trada no momento em qUe ,) .auto de São Franclséo de Sales, em 2,9

hlto funcionario da Usina São Pe- enriquecido com o nascimento on- , 'do janeiro último, [ornalistas, eseri-
passava, tendo sido, assim, mlllO�SI- c ...

dro: O menino Sérgio Romero, filho tem de um robusto garotinho. vel evitar o atropelamento, Alc;,_!:l1n tores e intelectuais católicos portu- .: LOS ANGELES, (U, S,A,) -
do sr, Walter Heínig; o menino VOZ DE GASPAR cumprimenta o

ainda os rapazes do automóvel que gueses cumprimentaram I) Cardeal 1.800 pessoas compal'ecerani ao

José Afonso, filho. do sr, Afonso rlistinto casal, almejando toda telí- tudo fizerem para '-salvar a vid'l da Cerejeira, depois de assistida a santa ato de uma celebração de Sta .

Schwartz. cidade ao seu novo herdeiro. 1 1 missa, em honra do patrono dos J' or- Missa Pontificial, oficiada pelo Ar-
criança, eis que Te mo iancou o

A hã O 14 '1" � ) / d ind nalistas , O Cardeal, por sua vez, elo- cebispo desta cidade, Sua Emínen-
man a -' sr, lere! LO Zim- �O- carro para fora da estra a, ln. (J o

. t
. , giou a intenção daquela visita que se cia o Cardeal Me. Intyre, em in-

mermann, proprietário do 'Bar e NOTA DO REDATOR SOCIAL IYH'SmO, desgovernado, chocar-se con

R destinava a reunir os intelectuais ca- tenção dos artistas do cinema .
emestaurant., Zímtnermann . A fim de facilitar a respectiva tra uma cerca e ficando grandemen- .

D·, 24
-

O J' V
'

1 f' tolices em "Associação. de Escritores Hollywoodj' Ilustrou o fato quela . _. sr, ose anzuita, an- publicação, solicita-se a rápida co- te danificado, como rea mente .
I'

t' d
'

e Jornalistas Católicos", a posiçao da doutrina católica em
rgo pa erro nesta cidade; o sr , Mar- municação dos nascimentos a €st<! cou ,

.

FI A
' cmípâutarotnhrd eeu?,70ac z frente às representações cinemato-

cos ores: o jovem mo JOsé, fi-' jornal, com os seguintes da-los: Moradores das redondezas, porem,
.......-10/.> do sr, Engelbert Schramm , Nome do recém-nascido e dê seus' "firmam cutra coisa: QUe o carro.

", .

gráficas é de aceitação e apoio
-

en-

Dia 2� - O sr , Rolf Zimmermann, pais e a data do nascimenro , I'vinha com excesso de velocidade e I PORTO, A�EGRE, ....:. �ento, e, cm- quanto dentro ·dos princlpios da'

administrador dá Indústria Cerâmica Só poderão ser noticiados, dora- foi apanhar "'"a menina, que' u;t!lV.l quenta milhões de cruzelro�, e o· va- sã moral ,

-

Sílvio Zimmermann; o sr � Au.gusto ,: vante, \JS nascimentos CU10S interes. parada, !l" lado da estrada. 10r, at,ual que fornec,em. os tltulos do
"v

B h S FORTALEZA - No intuito elePamplona, mecanico da Oficina São I sados atenderérií êste pedIdo, Cumpre ago.ra à: Policia ._ r,o in- aclOl1Ista da C�rVeJarIa l:a ma, r,

._- �� quérit6 qU(� instaurou _ apur3r �:1\1- Carlos Bop� FIlho:. o qual cop,.tando sanear a situação precária em que
80 d d d d lu se achava a "Santa Casa" local, o

lo quanto possível a veracl(h(k do anos· f'. I a '�Ja, ec arou em �e
t t t d t d t t 1 GovernadOr do

'

C�ará, Dr, Paulo.

h,to, para que, s'e culpa hOUve, pos' es amen o, o es :no es e CHpl a

sa sel' eh;. devidamentH punka.. qU€ devera benE.fIclar a Santa Casa (Cont. na 2a, páginaL
J.ndagamos ainda' do sr. Delegado ....III....._••_..__.. ......IiI_.�1

sôbre a 1J�ocedência, ou nao, da

lH"lsaç.ao feita pe'!os ocupantes do

iotutontovel contra alguns poç') C;'b'1
úf.'nses qUe os teriam agredidO r. f(:'

rido, tendo a referida (llltoddn.dê
no's' ir.formado 'que não fic;)1'i1 .. ])1)
s�tivada ,: agressão, . bem ,POdendo
o� ferimentos dos. rapazes ferem si·
do cfJ.1pdos pelo próprio abalrod"

.

m€nto do' veículo,' ,

'.

A Ipditosa -Marlene, que hl.ec�u
no mMnento do desastre, contava

rtpenas fi al�os de idade,

POJ' iniciativa do novo vigário, I

l'ev, fH:! Artur, ê' graças à com-IPte·en�iva ajuda de mOl'ador(':�' do I

,i:-teriol', H Paróquia local, d(�sde 0'1I {3m da semana. passada, est,3 :-el1thi
servida por

.

um jipe que, sendo L

dos .Sflbem, é o veículo idenl parre I
-

Viajar em estradas difíceis,
A COFAP' COMPR A FE-rJÁO BICHADO Dêssl' modo, doravante muito,

mais eficientemente será prestada
Cinco mil. sacQS de feijão, perten- mê$ de .Q:.Utubro, pela COFAP, à fir- assistenda religiosa' aos' lavndoru

c�ntes,.à COFAP, estão estoc'ados no ma.- Cocival, estabelecida à Avenid,a c suas familias, já que, com qual
Entreposto de São Diogo, desde ou- Rio Branco, 25-lO, andar e' '·entre· quer t'!llljlO, o padre 'poderá loco,
tubro .do ano passado inteiramente gue contra pagamento a vista, Se- move"', se,

. bichados. Agóra, este produto pas- gundo afirmaram 3'0 sr, La Rocq_ue, A propósito, espera e acredita o

sou a ser vendido a Cr$ 1,50 o qui- funcionários do Entreposto, o feio reverendo vigário qui os 'que ,1inda
lo, para serem utilizados em raçõ·es jão não poderia estar hichado total- I�ão p:.u,!;n·am a sua colaboraçiín pe-
animais, �ente com o tempo de cinco me· cnmana, façam-no tão logo quanto
.,. I ses, e, assim\ admitem que <'i pro· possível. visto estar raltando t'nia

De igual forma, encontra-se uma duto já tenha sido fornecido em parte do' pagamento do jip, que
instalaçãe frigorífica marca 'York'

I
deterioração, C'U&toll 120 contos,

com capacidade para 240 toneladas; O sr. Alberto Fonseca, repr·esen-
adquirida pela COFAP, em 1952, tante do Banco do 'Br�sil, ffllou so

p'or. Cr$ 583 mil, Está jogada ria- ,bre a idon.eidade da firma fome
quele departamento, ao r'elento, com cedora, Citou o fàto de' terem' sido
a ·tubulação quase totalmente ··estra'. contra a firma Cocival protestados
gada pela ação do tempo e pelo a- vários 'cheques, todos por falta de
bandono, fundos,. e que um de s'eus dil'r;t,ores,

Estes fatos foram apres·entados o sr. Geraldo Elias. Maçhado, é mi
pelos s1's, Ernani Silveira e Geraldo dônco e que, contra ele, muitos ti
La Rocque ao sr, Rubem Bfissac tulos já foram protestados,

I
'

presidente da COFAP. P,ormenores
ainda mais devastadores revestem
o caso e uma comissão foi instalada
para apurá-los� 'em sua totalidade,

I

A PL'lr6qu:j,Q adquiriu um

jipe

CASA BUERGER

\ LTDA ..

Confecções para' senha-'·
rag, cavalheiros .e crian

ças!

T,ecidos em' geral. nacio: ,.

na�s 'e estrangeiros!

Casimiras, linhos, brins,
aviamentos em geral -
a varéjo e atac�do!
Teciáos para cama
mêsa!

,
"

.

Artigos textis catarinen· '.
ses!

Tudo mais

barato, Tudo I'

p ri e ,ç o s d.e 131).
.

aniversário! '

Casa Buerger Ltda"
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Hua Prefeito Leopoldo Schl'amm sin° Tel. .nO, 11 -- Caixa Postal, 32

, GASPAR STA. CATARIN,A
1'El,JHA� lr�ANCEZAS, COLONIAL PAULISTA, FAZ ENTREGAS 1'1'0 LOCAL DA OBRA, COM
COLONIAL POR'rUGUEZA E TELHAS PARA RAPIDE.iZ

CUMIEIRA /'� Tij<.rios comuns, tijolos perfurados de todos os tipos e

tijolos curvos para p()ços
.___________ -- ,__

o

_�__.----. _

(SILVIIRAI

GRANOE TÓNICO

meses, já com um indice de acíd'ez
avaliado em 7%, está impre�ãvel
para {) consumo público,

São 808 'latas de 1/4 de quilo,
16,076 latas de meio quilo e 537 la·

tas de 1:0 quilos as quantidact·e�l que,
inteil'amente abandonadas, estão
destinadas à deterioração,
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