
CARLOS B. FON1'.)ir�"': RtLIO FONTES

ANO III

Composto e impresso nas oficinas gráficas do LUME
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Sem solução a greve da E. F. Santa Catarina
/

lnicisdc domingo último o movimento paredista - Parallseçãc completa dos servlços 'daqvel.a ferrovia
os prejuízos, já incalculáveis -, lmpcssível prever quando será resolvido o lmpasse

,
,

A greve irrompida do-1 clamação, Acontece, po- seja tão fácil porque se é moral e material do dr, êxito, a matéria exige es-

mingo passado na �str�- I rém, que a E. F, S, Cata- certo .que o Estado, pela Jorge Lacerda;' dirigiu-se tudos e, no mínimo, uma

da de Ferro Santa Catari-] rina está arrendada pela pessoa do governador Jor- uma comissão da Estrada detalhada prestação de
na surpreendeu em geral União ao nosso Estado, ge Lacerda, quer resç1h: para tratar da rescisão e contas por parte do Esta
o Vale do Itajaí. de sorte que, no tocante di-lo, pode acontecer que consequente incorporação do, o que tudo importará

,

O, "Aviso ao Povo"; ela, à equiparação de venci- à !Jnião não interesse Ia- da Estrada à Uriião. Até em muitos dias de traba
Comissão grevista, saíu mentos ou salários, é ne- zê-lo; e ela não será obri- o momento ignora-se o re- lho até a solução definiti
na "A Nação" de ,domin- cessário por primeiro que gada em face do não ven- sultado 'das dernarches na va, podendo, assim, a gre
go, que circulou de ma- seja rescindido o respec- cimento do prazo do alu- capital da República, mas, ve, se os paredistas não

nhã, ,mas a greve já se tivo contrato (de arrenda- dido contrato, infelizmente, dúvida não reconsiderarem a sua ati
tinha iniciado horas an- mento). E isto talvez não, Para o Rio, com o apo}o há de que, mesmo com tude, durar um; mês, ou
tes, ou seja, ao primeiro CAMARA- MUNICIPAL ;E' G�SPAR mais!

segundo do referido dia, Entrementes, vão cres-

de maneira' que não ficou Apresentara"'O �e nr'O' jiot_081 Iln�llcaro""es" e parec�res
cerrdo a penúria dêsses

previamente conhecida 'J U p IJ
)

I u � - dedicados servidores e os

Pelo povo a decisão extre- prejuizos 'pará todo, o Va-
Da reumao extraordinária da � zada terça-feira ultima, em que es- ! Leopoldo Schrarnm fizera idêntica

ma dos ferroviários. Câmara Municipal de Gaspar, reali- tiveram presentes seis srs . vereado- concessão à Indústria de Linhas, le, com mercadorias e pas-
Alegam estes, que es-

'

res, colhemos o seguinte resumo: isentando-a do pagamento' de im- sageiros sem transporte.
tã d d t Expediente - Oficio do sr, Prefei- postos municipais nos primeiros 5 D t f íncioalao sen o gran emen e CRISE NO PSD to comunicando a impossibilidade de anos de suas atividades, Contestan- es es, so rem principat-
prejudicados em confron- ° discurso proferido pelo sr . A- atender o pedido da Casa com rela- do a informação do sr, Edmundo mente as 'classes mais po
to com os seus demais co- .maral Peixoto, numa h_on1e�agem cão ao envio, naquela data. do-ca- dos Santos, o vereador Carlos Fon- bres, que se locomoviam
1

" , que lhe foi prestada em Niteroi. pro- dastro de lançamentos dos' contribu- tes declarou que, sqgundo ouvira
,�egas do País, que tlVe-I'vocóu explosão de recalques no sr, intes do imposto sobre industrias e dizer, <luando do inicie de suas ati- co� apenas alguns, cru
ram

I ultimamente os seus Nereu Ramos, que teria declarado a profis9ões� visto estar se processan- vidades, pleiteara aquela firma a ,ZelroS - menos de meta-
vencimentos muito au_l"v�ri�s amigos': 'Ou o PSD deixa só do, na teouraría da' Prefeitura,

- h ise\l�ã� '�o i�PQstb sobre industrias ] de do preço dos ônibus- I
comigo este assunto (reforma da cobrança do referido imposto: Pa- e profissões Junto ao sr, Nereu Ra- i ' " . .'.mentados , Queixam-se constituição) - que cbnsid'ero dà recer n. 1-56 da Comissão de Finan- mos .na época Interventor do Esta- macessiveis mesmo a mUl-

ainda que não lhes foi privativa competencia do Ministerio ças, opinando pela dispensa do pa- do (naquele tempo, 1939, o imposto tos deles.
'

, 'b d "1
da Justica - ou 'eu me demito".' garnento do imposto de licença de de industrias e profissões era lan-

'::pag.o O -a ano e IUI cru- Esta é, aliás, a décima vez que : veículos para o Jipe da Paroquia de çado e cobrado pelo Estado, serviu-
zeiros mensais, a que tem o sr, Nereu ameaça exonerar-se. Gaspar; Indicação n . 10-56, de au- do-se as Prefeitilras desse mesmo

direito e' que esperam des- o certo é que 0_ ex-presidente do toriàdo vereador Edmundo dos San- lançamento pura a arrecadação da 10-56, de autoria do vereador Ed-

d
'retôrno' estava preparando o Ian- tos, endereçada ao presidente do parte que lhe era atribuida), tendo mundo dos Santos: aprovada por

e fevereiro do ano pas- çarnento da reforma com estrondo Instituto de Aposentadoria e Pensões o chefe do executivo
_
catarinense unanimidade, sem _ alteração, Indi

sado. e foi frustrado pelo sr, Peixoto que dos Industriarios no sentido de que- 'negado a concessão de tal priviló- cação n . 11-56, de autoria do vereá-

Em princípio pois na-Ilhe
roubou ,a encenação cuidadosa- os contribuintes dêsse. Instituto re- gio, para, que não fosso aberto pre- dor Carlos Mannrich: aprovada por

,

'.,
',' mente arranjada. sidentes neste munícijno sejam ins- cedente 'capaz de afetar considera- unanimidade; encaminhe-se ao sr .

da maiS Justo que a sua re- (Da Tribuna da Imprensa de 23-3) critos na Carteira Imobiliaria da a- velmente a receita do Estado. e, Governador do Estado, Parecer n,
J

(tenda de Blumenau, para fins de consequentemente, a dos municípios. 1-56 da Comissão de Finanças: apro-

,Toque5 'e Retoques \ r,
�empréstimos destinados à cnnstru- Propôs, afinal, o vereador Carlos I vado, sem discussão, Projeto ;1-e lei

� ção da casa propria , Incluída na Fontes que o projeto fosse encami- n . l-56, que ooncede isençao do

ordem do dia, para discussão e vo- nhado à Comissão competente, para i1mposto d,e licença sobre um !ip,e
M I R A G E M, , ,

' tacão' Indicação nr , 11-56, subscrí- posterior discussão no plenario , da Paroquia: aprovado POr unanmu-

Dentre as maiores lacunas da' diretoria pr�v,isória, comunicações ta
-

p�l�s vereadores 6rlos Mall!'-I ORDEM DO DIA: -J Indicação n . dade em primeira discussão,
nossa prospera cidade, destaca-se de ordem política etc. � etc ..

- luas rich, Laura da SIlva e CarIo,; B, - - ----

como a mais sensível e imptriosa a o terreno é falso e ninguem vai Fontes, endereçada ao exmo, sr" NOVA BALSA PARA O BELCHIOR
'falta, quas'ê absoluta, de asnÍstellcia querer, se afundar até o �,escoço, Gov,ernador �o Estado, encarecc,lld:J- Mandada construir pelo prefei-, sido rebocada até o Belchior, ná tar-
medico-hospitalar, Quando chega ,a hora de 'pmgar, os Ilhe a ínclusao no quadro rOdo_VJan') I to Dorval Palplona, foi entregue ao

-

de daquele dia, ,pela lancha à lno-
Há muito que se cogita da cons- cobl'es' o entUSIasmo desaparec.3 1I1S- 'elo Estado da estrada que liga a I

d I
-

d B 1 I
' (AI' tor de propriedade do sr HOl��t Ber-'- --

" h 't I

/"
., , ! uso a popu açao e e c 110r . -

- u'uçao u'() OSpI a ou maternidade, tantaneamente, sede do dlstnto de LUIZ Alves a
t B i) 'd ,'l'd �lardino Scheidmantel,

Ott aI'lldã d h 't I t 'd d A 'I' f d 1 S' 'Ih 'I
o e a,' o uma gl an 'e e 50 1 a

, , ,o OSpI a -ma erl1l a Je, UXI 10 e era? 1m, mas quan- Blumenau, a flm de me or serVIr
b I'

'

, l' Os moradOl,es daquela zona do
Nas e'po as d h 1 't t d" E t] 1 l\�

,

l'
,-

I'
asa COtTI capaCidade para 5 to-c e campan a e ei 0- o e quan o VIra? s ac 1.18 7

.,as; aos habItantes daque a rIca r'2gwo:'
, ", Municipio não escondem a sua

1'al o a"ssunto vem a tona, mas, pas- como pleitear-se auxilio do Gov,21'-' A' ordem do dia, - Finalmente, 'neladas, qUe velO subshtull a ve-
sat_isfação di�nte da solicitud'e do

,�ado o pleito, o grav€ problema 1'01- no do Estado, se este nos prometeu proj-eto de lei, de autoria do veren-II
lha e perigosa balsa anterior,

,
prefeito Dorval Pamplona, que a

ta a imergir no esquecimento, e diz que vai construir (1 materni- dor Edmundo dos Santos, propondo A nova, embarcaç.lo desceu sa- tendeu protamente o justo reclamo
Atualmente apresentam-se dois dade, ,Subsérição de acionistas? a isenção de impostos municipais á "bado, dia 24, do estaleiro improvi- local pmporcionado-lh'es uma óti

planos, duas iniciativas distintas e Quais são leles, os filantropos Não Malharia São L,eopol�o� de Angelo 1 sa�o sito junto à�dustria de Ma- ma balsa que poderá slcr usada semisoladas uma da outra, objetivando creio no altruismo dos homêns que Schramrb, A propOSlçao em refc- doelras, Gaspar, na ..Coloninha, tendo receio durante muTtos anos,
o mesmo fim: construção do hospi- se propuseram levar, de vencida o rência levou o vereador João B,

t�l e mater�idad,e, Inicialmente ou- gigantesco empreendimento, Se' fo� Beduschi a se Jpanifestar desue 10-
Vimos a promsesa formal do candi- rem mais' adiante, esbarrarão Cl1m go pela sua rejl2Íção, por entender
dato vitorioso ao governo do Esla- tantos ou mais ,óbstaculos .-'- os que todo cidadão que se estabel'ecc,
do, dr, J,orge Lacerda, d,o. conte'J,n- meSlnos que esta-o a' d'

-, ,

1 'd I A' d h dI'
.

d
.

d d
.v , lmpe Ir o aca- se�a

- no ramo' comerCIa ou m ,US- " epoca, a c ama a aranJ� açu- i ven a, e co�o e ce o
, emalS, apre-pIar o povo de Gaspar com duas bame'nto do pr,edio da Sociedade tnal, deve estar apto a pagar os Im- 'car, que eXIste em abundanCI<l em sentiam-se lllcompletamente docsen-

uteis e grandiosas obras: a ponte Cultural e Recreativa Alvorada, postos que lhe são atribuidos � O nosso municipio, começa mais ou
I
volvidas, verdes c quasi s'em suco.sobre o rio Itajaí-açú e a maternida- Não creio qu'e tenhamos uma ca< autor do projeto apoiou sua :;ustin- menos pelos meados de abril. En-Ide, por que tanto anseiam as 11lU- sa de assistencia medico-hospitalar, cativa na al'egac;ão de que o prefeito tr'etanto, já estão sendo postas à Deveria, pelas' autl()l'idades' sani:�lberes humildes do nosso munici- sem que a mesma s'3ja inteiramente tarjas, ser prOibido o seu consumo,pio, O prefeito Dorval Pamplona, construida pelo governo €stadtHlI ou DOID Dan.·el Host.·n o que se conseguida mediante se-atento ao compromisso do governa- federal, O ,desinteresêe-das pessoas vera p,roibição da v'enda, Pois édOr �acerda, já teria se dirigido ao dle recurso financeiro, em !lOSSO Por entre as mais jubi- pre disitnguida com O be- evidcnte que tais frutos, antes desr, Secretario da Saude sólicitando meio, ..pela solução dos pr-oblemas I 'f t

�

d' I' amadurecidos - como acontece a
os' seus bons oficios para a, ex('cu- relacionados cOm o progresso da ci- asas manI es açoes e SIm nevo ente Interesse e as tualmente _, são de todo impró-çijo das medidas preliminares, como dade, se evidencia pela absoluta fal- patia e de filial e carinhoso preciosas bençãos ,do emi-I prios pod,encl� ptejudicar, o organis-sejam escolha do terreno ad�quado ta de hotel, lacuna que nos rJ�pl'i- d D t I d 'I' .apreco OS seus amados nente antístite conterra- mo, 'e ou 1'0 a o, convem embrare -prOjeto da �lanta do ,edificio e I me sempre que somos interpeladOS "

J

" •

- : que Se começa a colher as la1'an-suas dep'endenclas, sobre a eventual acomodação das dIOCeSanOs, vera transcor- ,neo, regIsta com grande I: jas agoI:a e com a intensidade que_Entrementes, um grupo de cida- pessoas que nos visitam, rer,' dia 2 de abril proximo, satisfação o acontecimento se está verificando, ao chegar odaos que repres,enta a força políti, A ideia da construção do hO$pi- tempo em que I est' dca oposicionista em Gaspar, re801- tal com recursos -proprios, da nos-
O seu aniversario natalicio para, na feliz oportunida- ras e l'eaIme�tee ::boro:�:': ��t�:Veu tomar a si a 'espinhosa tarefa sa população, é visionaria, Embora O ex;mio, e revmo. sr. d. de, respeitosamente reno- tivas, já não existirã0".de l,evar a cabo a construção do nos constranja, dizer, a verdape é Daniel Hostin, preclaro e var a D. Daniel os mais sin- Isto é deplorável, mas é o que vaihosPItal-maternidade, Os primeiros que o hospital de Gaspar ainda se

P�ssos foram ensaiados _ elabora- nos afigura Ul1\a simples miragem, piedoso bispo de Lajes . ceros votos de longa existên ,�or �erto acontecer se não fo�em
çao dos estatutos, l!onsl,ILtui",ão da VOZ DE GASPAR

.

f d t 1 I j ImedIatamente tomadas as deVIdas
" VIRGILIO -\', sem- Cla e ecun o apos o ac o. providencia� por quem de direito,

-

Crescem dia li dia

-

LARANJAS v1: R O E S
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VO% DE GASPAR
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Prefeitura Mu_picipal" _de ·G a s n a r
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA REFERENTE AO M�S CE JANEIRO DE 1956

.
.

�

-', •

Código RECEITA ORÇ�MENTARIA Anterior Do mês Total

Cr$
p
�
�j
,.

43.019,50
36O,00

58,00
42,00
10,00 I·

4.152,00

24,00

8.753,20
�-----

56.118,70
52.038,50
-_--

108.457,20

Total

c.s .

o 18 3
o 27 3

RECEITA ORÇAMENTAlUA
TRIBUTARIA
a) Impostos

Imposto' de licença
.

Impôsto sôbre- Josos e diversões
b) Taxas

� -

1 21 4 Taxas de expediente , " " ' ,."

1 22 4 Taxas custas judiciárias e emolumentos , . , ,

1 23 4 Taxas de fiscalização e serviços diversos .

.1 24 1 Taxas de limpesa pública , ,.

Receitas diversas
4 12 ° Receita do c'emitério.. .. . , .

. RECEITA EXTRAORDINARIA
6 12 ° Cobrança da dívida ativa -. � , . ,

Saldo provindo de 1955

Cr$ Cr$

-,'- 4�.019.50

-,--- 360,00

--,- 58,00
---1,-- 42,00
�,'- 10,00
--,-- 4.152,00

--,
.... - 24,00

-,'- S,753,20

56.418,70

DESPESAS ORÇAMENTARIA

Cr$
DESPESAS

O

Administração superior
1

Exação e fiscalização financeira
2

S<2'gurança pública e assistência social" , .. ,.', " ..

4- -

..... ·d 'bl'
.

, \
"au e pu lca.. .. .. .. .. .. ..

7

Dívida pública.. .. .. ., " .. , , , .

S

Sérviçcs de utilidade pública ... " ... ,.,..;.,.: .. , .. , ..... , .. - .

9
.

Encargos diversos., -,. ., .. ,;, , .. , , , .

Anterior Do mês

Cr$
_,.

•

-,......... 16.230,10

-,- 3.100,00

-,- 50,00

-,- 2.500,00
-:

�

--,- 3.636,60

--,- 55.498,00-

-,-'" 3.374,00

84.888,70

160.230,10

3.100,00

50,00

2.500,00

3.636,60

55.498,00

3.874,00

84.888,70
23.568,50

-

Saldo que passa para Fevereiro ,.,

_

" .

,

Gaspar, 10 de Fevereír., de .1956
Sabino B. dos Santo - Contador Dorval ,Pamplonil • Profeito I

-_.-

-

108.457,20
José Alberici • Tesoureiro

'"

Farmácia Imperial
Do farrn." NILTON L. MÜLLER

__ -

. Medicamentos em geral - r
.Especialidades nacionais e estrangeiras
� Perfumarias e artigos de toucador

MANIPULAÇÃO ESMERADA
/

GA'SPAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GASPAR

EDITAL

IMPOSTO SOBRE INDUS
TRIAS PROFISÕES - 10

SEMESTRE

Rua cei. Arisiiliano, 384

De ordem do Snr. Prefeito Mu

nicipal tomo público que, no mês,
de março andante" se procederá, na

Tesouraria desta Prefeitura, a co

brança do imposto acima menciona

do, correspondente ao 10 semestre

do corrente exercicio.
Os contríbuíntes que não satlsía-

I zerem seus pagamentos 'dentro do I
I mês acima, poderão, ainda, fazê-lo
nos meses de abril e maio, acrescidos
da multa de móra de 10 a 2%, res
pectivamente, sôbre o líquido.
Terminados os prazos em refe

renoia, serão extraídas .as certidões
de divida para a devida cobrança
executiva.

Tesouraria da Prefeitura Munici- I

paI de. Gaspar, em 2 de março de
1956.

TIPOGRAFIA CENTENARIO LTOA.

PA�ELARIA - LIVRARIA

JMPRESSOS' EM GERAL

Serviço rápido e esmerado

pÓI' preços sem concorrencia.
--0--

Caíxa Postal, 651 Telefone, 1671
Rua 15 de Novembro, 1422 - B L U M E NAU

Agente nesta· cidade: ALVARO CORREA
JOSE' ALBERICI

'Tesoureiro

j

•

-

Casa" Júlio
-

Schramm

Duas lojas à

o MAl,OR EMPO'RIO DA CIDADE EM

LOUÇAS, FERRAGENS, TINTAS, MATER1AL PARA CONSTRUÇÃO ETC.

TRCIDOS ,EM GERAL, CALÇ�DOS E CHAP]J;úS

'Variedade infinda de artigos pára- .presentes

"

sua disposição
,

Rua CeI. Arístillano 441 e 459 -XoX-

I •

----------.-----�------�-------�----�--------------------�---
I.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDITA.L
Por ordem do sr. Prefeito Municipal, faço

saber a todos. os contribuintes lançados em dívi-
.

da ativa- para com: os cofres desta Prefeitura,
que lhes fica concedido o prazo de trinta dias;
improrrogável, para .saldarem os seus débitos.

A parti-F. - de 23 de.. abril próximo serão,
sem a mínima distinção, extraidas e encaminha
das à Promotoria Pública as certidões de divi-

. \ -

da, para a cobrança executiva.
Adverte, outrossim, o sr. Prefeito que, do

ravante, esgotados os prazos legais para o pa
gamento, com multa) .dos impostos e taxas, man
dará imediatamente proceder por via executiva,
como de seu indeclinável dever.

Palácio Municipal de Gaspar, 22 de mar·'

ço de 1956.
Josê Alberici
Tesoureiro

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

���������--�������������

II In--dustria
.

Textil-Gasnar S,A I

I TEfJIDOS F'i!J'LJJUU US DE ALúUDAO

TOALHA:S' DETOD�SOSTIPoS NAS -MAIS
LINDAS PAD�O�AGENS -

I PISOS PARA B.l.1NlIEI.ROS, ROUPõES
(Cõre» firmes)

-

I Rua São José s/n.o Caixa Postal, 19 .

JII End. Telgr. "TEXTIL"

,G A SPA R -- STA. CATARINA
-

- Matriz: ITAJÂ 1 _;_

I BanC0 Ind-ústrj"d e C0111érci.o -dei'
Santá Catarina S. A.

,

Fundado em 23 de fevereiro de 1935
Endereço Tele{)1 áfico: CINCO)

- -x X x--

ICAPITAL AUTORIZADO Cr$ 50.000,000,OU
FUNDOS DE RESERVA. Cr$ 60 �0�.00().001DEPOSITOS EM 31-1001955 Cr$ 974.61/ 631,70 .

AGENCIAS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ES-
TADO DE SANTA CATANINA, NO RIO DE

..<::'"; JANEIRO E CURITIBA
---001---

ABONAMOS AS MELI-IOR.ES

'I·
PERMITIDA� POH LEI

----

CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL

AGENCIA N'ESTA CIDADE: '

RUA CEL. ARISTTLIANO RAMOS. 249

Abra uma conta no «INCO, e pague com cheque.

VA CONHECER
O NOVO E LINDO, SORTIMENTO DE

> Móveis e Tapetes
I
Ql.?e se acham em exposição no DEPOSITO da firma

Gamba, Vailati
& Cia, Ltda.

Rua CeI. Aristilíano, 210 -

I (Edifício' Joanin),

. Dormitórios para casal, a partir de Cr$ /).800;00
Salas de jantar, (entalhadas) a partir de Cr$ 5.250,00

Copas, desde Cr$ 3.750,00
Guarda roupas, com espêlho, desde C,. 1.250,00
Móveis de fabricação própria e da afamada

marca «CIMO», de Rio Negrinho.
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29·3·H}56 VO% DE GASPAit Su. página

um' clube da 1�_ ,O i v i são superado
pelo entusiasmo dos a m a z o n e n ses

Foi o Tupí o 3. quadro da Divisão de Extra-profissionais da L. B. F. a perder para o' "bicho papãc" da Segunda Divisão nos

dominios deste.

Mais

f I

[Conforme ._haviamos noticiado, o' ponemtes, sobresaindo-se apenas o

Tupi excursíonou domingo ultimo esforço de Aloisio.

-x-

eluDe A t I é t i c o
"T U PI"

ao bairro do Garcia, a fim de pre
liar amistosamente com o Amazo
nas ·E. C, 1 ali sediado.

Vê-se, pois, que o tecnico Pache
co tem pela frente uma tarefa das
mais dificeis, não podendo prescin
dir, para que a equipe venha a ren

der mais, do concurso de três ou

quatro elementos de 'maior experi
encia, notadamente na linha de

frente, onde reside o ponto nevralgi
co do quadro. Esta, porém, é uma

questão que foge á sua alçada; uma
vez que depende unicamente do in
teresse da diretoria e dó índispen
savel apôio d?s associados do clube.

Edi,t,al de Convocação do
Conselho Deliberativo

Ramos

1 .) - Assuntos relacio
nados com a con

tratação de treina
dor" e atletas;

2 .) - Financiamento da
instalção de agua

.

no estádio;
3.,) - Assuntos diversos.

res Nana 'e Coti numa tarde negra.
O quinteto avançado, como de pra
x'e', caracterizou-se pela indecisão e

falta de agressividade dos seus com-

Fabricante:

AUGTJSTO BEDUSCHI
Rua São Paulo - Gaspar

II ALUM1NIOS ��- ERRAGENS _:_:- -CEREAIS
MATÉRIAL DE C0NSTRUÇÃO

Depositário da
CERVEJARIA ANTARCTICA PAD�· :IA

Aguardando a honrosa
presença de V.S. à reu

nião ora convocada, Iir
mo-me mui -

Estoque' permanente dos mais afamados
VINHOS NACIONAIS

_

MA'RIO \7 Lt\NSUITA
Secçâo de Atacado e Varejo

\ ENGARRAFADOR E DISTRIBUIDOR
Pelo Clube Atlético 'Tu- DA APRECIADA AGUARDENTE

"5 C ..

" NA'S " ,pí' - a) Mário Vansuita �

Presidente da Diretoria I iiliR_._uaiiiic_e_l._A_r_i_st_il_ia_niiiio_R_a_miiio_s'iiiiiiiI6n7iiiiiiii:-iiiiiiiii G_AiiiiiíiiSiiiiiiiiPiiiiiiiA_Riiiiiiiíjllj

Atenciosamente

SUPER ,OFE·RTA
DA

LOJA GABR'IEL PAMPlOHA
Rua 15 de Novembro, n. 1100 - BLUMENAU

NINGUEM VENDE MAIS BARATO!

Tecidos - Armarinho - Malharias - Camisas -

Chapeus - Agasalhos - Bolsas Esporte - 'Blu
sas � Novidades etc I Meias desde Cr$ 8,00 •

lenços Cr$ 5,00 - Camisetas p. ho;"ens Cr$ ...•
12,00 - camisetas bebê Cr$ 12,00 - idem

Senhoras c-s 29,50.
- ANUNCIAMOS BARATO PARA VENDER

MÁIS .. -:

',1

Renove O pneu do seu cano

Pelo Eficiente e Afamado. Processo da

Vulcanização . "Sorocabana"
de HARRY ZUGE -

Rua São Paulo, 674 -ooo� :Fone, 1667
Bl.. U·MENAU

qualquer serviço concernente ao ramo, com

a máxima honestidade e rapidez

Indústria e Comércio.
Rua 15 de Novv., 533 - Telegr.: "Impressora"

Caixa portal, 90
_·x-

em geral
BLUME�AU

[mpressos
Sta. Cátarina

I
Materi II para Escritório

Li vros, Aibuns, canetas. artigos escolares etc.

o MAIS COMPLETO SORTIMEl'ITO DE
BRINQUEDOS DA CIDADE

---0---

V éndas a vHrejo e atacado

I

'I

BICICLETAS
Das Melhores Marcas Pelos Melhores Preços

"r �-,..,......
"''''",,!,''' -

MOTO RES� A G A(SO:LIN A OU OLEORÁDIOS «S E MP:. -:-

BombaS para arrozeiraS
.

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

-

Sucessores de Alois T. Schmitz

, ,

Rua Cel. Aristiliano Ramos, 389. (Esquina da Praça Getúlio Vargas)
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S!MANA" �ANTA

RIO - 'As batidas pr».icials rea

lizadas na favela da Praia do Pin

to, além de inúteis, estão perturban
do terrivelm�mte a Campanha de

Urbanização que ali efetuá -\'lf Cru

zada de São Sebastião. 'Isso foi o

que declarou Dom Helder Camata,

pronunciando-se contrario aos meto

dos usados pela Policia. E acrescen

tou: 'As batidas assustam as Iami

lias, irritam os inocentes, não apa

nham os malandros ou quando os

prendem é só por um dia, porque

a Policia não tem onde os guardar.
Portanto, apenas servem para per-.
turbar!' .

A POLlCIA.- EM AÇÃO
A semana passada a De

legacia de Polícia - esteve
em atividade "extra", a

preendendo veículos quê
não estavam devidamente
emplacados para êste a

no. ")

Houve protestos, dis-

voz DE G .�t\ SPA .R Mundo Católico
Quit1ta-feil'il, 29 de Março ele 1956 IN. 131

NA IGREJA MATItIZ DE GASPAR

lide Aleluia") •ANO III I
�---------------------------------------------------

1����--�-PE1A SOCIRDADE
� _._� _._- ��

. I do sr . d e s embargador
Henrique Fontes, residen-

Hoje - A menina Sue- F Ii O
.

r • • r te em po IS . ; .memno

h-Mana, filha do sr. Jose Marcos Antônio filho do
G. �anzuita, agente �a sr. Natal Callia;i, residen
estaçao de Gaspar da E. te em Joaçaba.
F. Santa Catarina; a me-

nina -Suelí, filhinha do Dia 2-4: b .sra: d. As
sr. Alois T, Schmitz, di- trid Schramm Rosa, espo
retor da importante firma sa do sr, Vitor Jocí Rosa;
Alois T. Schmitz & Cia. A srta . Isolde, filha do sr.

Ltda; o sr. Teodoro C, Engelbert Schramm.

Zimmermann, industrial
em Ilhota.

FAZEM ANOS:

Dia 3 -- O sr, Oscar
Maes, comerciante em Ita

jaí; O sr, João Luiz Be

duschi, industrialista corr

terraneo residente em, P.

Alegre,

Nossos cordiais para
bens aos aniversariantes,

Amanhã - O sr, Vitor
Koch, abastado industrial
na'Coloninha; O sr, Fran
cisco Schrnitt, comercian
te na Barra do Luiz Alves,
mun . Itajaí; A'srta Berna ..

dete da Luz Fontes, filha

E' A MAIOR
-liquidação do Ano!

Casa Buerger ltda.
RUA 15 DE ,NOVEMBRO - 505

.
�

Uma gra,nde

a comunhão à tarde, ou ii noite, o

jejum começa ties horas antes',
mas consis,t;e apenas em abster-se
o fiel de alimentos sólidos. A agua

Por motivo das festas da não quebra, pois, o jejum. As bebi-

CIDADE DOVATICANO-- O P-a- Semana Santa e da Páscoa, das alcoolicas, porie;m; devem ser

pa Pio XII recebeu, erri 1955, �370 abolidas dura�te todo o dia e..:n que
mil pessoas em audiência e discur- a Prefeitura Municipal se pretende comungar.

sou 59 vezes. Estas cifras refletem não dará expediente na
o espantoso acervo de trabalho que quinta e sexta-feira (feria-
o Papa realizou no ano passado. "ULTIMAS NOTICIASII
Durante dois meses o Santo Padre dos religiosos) e na próxi- V';;-' � r.� \

esteve retraído por motivo da con- ma segunda-feira (de acor- Na cidade de Rio do
valescença ,

.

d d 1 1), o c,om a tra ição, oca. ' Sul, dia 22 p . passado
Dentre OS principais eventos de· Sabado de aleluia have- veio á luz da publicidade,1955 destacam-Se entre outros: os ,

decretos do Papa quanto à reforma rá expediente normal, das o semanario 'Ultimas No-
I da Semana Santa; a ereção da Hie- 9 às 12 horas, tícias' .

.

I rarquia na Bjrmania, Rodésia do
,_..- b

.

Norte, Finlandia, e Africa Franco- . So a competente e cn·..

sá! a beatificação de 56 marfires ATENÇÃO, • I teriosa orientação de Jali
chineses, 19 martires ela revolução CO�TRIBUINT�.S!, Merinho, O novel orgão da
francesa e a de Marcelino Champag- D d h- d
nat; a nomeação de 14 novos mern- epOls e aman a, la imprensa interiorana

�

de
bros para a Academia Pontiticia de 31, vence o prazo para OS, Catarina .impressiona
Ciencias etc. pagamento, sem t;rlUI�a, do agradavelmente quer sol?
POLONIA _;__ Nota do 'L'Osserva- Imp�st� de Indústrias e o ponto de vista puramen..

tore Romano' divulga a declaração Profissões. te tecnico, quer principal ..
que o Cardeal Wyzsynsk, bem como Ad'b d

'

os Bispos, sacerdotes e fieis perse- pesar e ser sa a o mente no seu aspecto mo-

guidos na Polonia defendem a dig- de �leluia, a Tesouraria :s". ral, dês que veio .imbuido
nidade humana em favor de todos, ta,ra aberta, das 9 ao rneio-. do sadio propósito de lutar
livres e oprimidos. O mesmo arti-

d
go afirma que 'o porvir da religião la, �ar� atender os �rs, pelo bem da terra rio sulen
católica nos países dominados pelo contribuintes.

, I. se e pelo congraçamento
comunismo depende em larga esc'a-
la da fidelidade dos irmãos na

fé'
--

I da sua gente, como con-
� TOSSES t IRONQUITESt, �

.�����:,s�e's submetidos a tão duras

VIIHO [REOSOrÁnO slgnad,o--na ,ap\esentaçao ".
(SILVEIRA, ASSIm, Ultimas Notí

s. PAULO _ Notícia divulgada GRANO,? T6NICO das' está, mui justamente,
pela 'Ave Maria', orgão dós Padres

--'.----.---- -

destinado a vida longa e
Olaretianos, informa que 3 mil cri- Comentando as exigencias do

anças apresentaram em jogo 'cenico PTB ao PSD, em mataria de poli- vítoriosa.. E' o que, aliás,
os misterios do Rosario' Realizou-se tica legislativa, o sr . Adouto Lúcio desej amos sinceramente
o ato no estadio de Melboury:e, Aus- Cardoso disse qU(:I o PSD tinha ven-

ao'brilhante confrade, de
h'alia, sede das olimpiadas de 56. I dido a sua alma ao Diabo. 'E o

Diz mais a nota que o recinto - Diabo agora está cobrando .
a sua par COm a nossa fratE?rnal

com capacidade para 80 mil pessoas parte.' E' claro que o Diabo é o saudação pelo seu apare-
- ficou superlotado. PTB. ..

(Divul��ão CRF) (Da R,evista "O. ,Cruzeiro" .
cimento.

..................................I...........'.ee.......

oportunidade "

,'1� Para grandes eco

nomias!!!

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

grande liquidação d'e
13° aniversário da

CASA BUERGER
..

LTDA.

,Confecções para senho

ras, cavalheiros e crian
ças!

T·ecidos em geral nacio
nais e estrangeiros!

Casimiras, linhos, brins,
aviamentos em geral -

a varejo e atacado!

Teciúos para cama e

mêsal

Artigos textis catarinen
ses!

Tudo mais

barato, Tudo a

p re ç
e s de 13°

aniversário!

Este ano, por decreto de S. San-' sábado (intitulado
tidade o Papa Pio XII, as cerimonias agora de silencio e' recolhimento

da Semana Santa sofreram impor- (como a sexta da Paixão), e somen··

'tantes modificações,' destacando-se te cerca da meia-noite, com es belis

entre elas, a celebração de missas simos rituais litúrgicos de ocstume

vesper,tinas e noturnas, (10m distri- (que eram realizados de menhã),

buição da santa 'comlJrfhão, lnclu- tem fim, O tempo quaresmal. As ee

sive na sexta-feira ,da·. Paixão. O rim�nias matu+inas de 58. e 68,

fe'lra e' sábado santos' foram i'nteirll
mente substituidas.
Com isso, a Igreja dá às te-rimo

nias se-ntido mais consentâneo com

os transcenden,tais fatos de que foi

personagem o Divino Redentor d.

Humanidade, ,coroando a Sua in

comparável obra na Terra.

WASHINGTON - 'Este país é

ainda uma Nação temente a Deus!'

Tal roi o que declarou o presidente
Eisenhower. manifestando-se recen-
temente sobre o surto religioso nos cussão, maS os carros só
Estados Unidos. O Presidente diri- foram entregues após a
giu-se a um grupo de 500 pessoas,

entre as quais membros do Gabinet-e competente regularização,
e do Congresso Também" a ·Polícia está

Na mesma ocasião, Eisenhower, exercendo vigilancia sobre
recebeu uma placa em que estava I ,

) gravada a oração do Presidente no
I

as bicicletas, pois muitos
inicio de seu discurso inaugural, em proprietarios vinham e
janiro de 1953. Outrossim, afirmou A .

d
.

o Chefe do Governo que a reação do vem procuran o esqmvar-
público á sua prece deu-lhe grande se do emplacamento,
lição. E explicou que receb:ra car- O sr. Delegado anda a-
tas de todos os pontos do pais, mes- . '. , ,

mo de seus adversários políticos, e- gindo bem, A lei e Igual
logiando a maneira comó encarava o para todos, e por isso não
seu alto posto.

se pode ãdrrãtir que al-
CIDADE DO VATICANO - Segun- guém se esquive do seu
do inferma o Anuário Pontifício, 62 cumprimento.Cardeias, 15 Patriarcas, 247 Arce-
bispos, 1212 Bispos conta a Igreja
Católica atualmente. Destes, porém,
150 estão impedidos de exercerem

seus ministerios ,

EXPEDIENfÊ DA
PREFEITURA

"ção a·té meia-noite.
"

Sexta-feira Santa (amanhã): As

PROGRAMA
Quinta-feira (hoje): As 19 horas

- Santa Missa comemor_ativlI da
instituição do SS. Sacramento, com

a tocante eerimenie do Lavapés.
Em seguida, comunhão dos fiéis em

geral. Procissão com o Santíssimo
até o Sepulcro, onde haverá adora-

15 horas -, Missa dos Pressantifi

cados, adoreçãe da', Crut e comu

nhão geral. As 18,30 horas - Via
sacra e, após, a h�dicional procis
são do Senhor Morto, pelas ruas

mais centrais d�
.

cidàde.
Sábado Santo: As 23 horis -

'Bênção do Fogo, da Agua Batismal
e do Círlo; renoyação das promes
sas do Batismo; Canto das Profe
cias e do Exultet, seguindo seguin
do-se a Missa da Ressureição, à
meia-noite.

xxx

NOTA SOBRe O JEJUM: Para,

INDU'STRIÃ C�RAMIG1L d-.8 Bi1Vlo JOão IZimlTIern1alln
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sin° - Te!. n°. 11 - Caixa Postal, 32

GASPAR STA.CATARINA
1'ELHA� FRANCEZAS, COLONIAL pAULISTA, FAZ ENTREGAS NO LOCAL DA OBRA, COM
COLONIAL PORTUGUEZA E TELHAS PARA RAPIDEZ

CUMIEIRA Tijü1os. ,comuns, tijolos perfurados de todos 'os tipos e

............................__ i __..__ __�ti�j�ol�osi curvos para poços
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