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GASPAR _(Santa Ca!�rina) - �abi! do, 7 de abril de 1956

JULIO FONTES Blumenau Gerêncta CAJU,OS B. FON'tU

Ainda êste ano deverá ter início o prédio-para
Maternidade de Gaspartcâmar��MU�icipal

, ....

'OBRA DO GOVERNO DO ESTADO - O DR, JORGE LACERDA VAI CUM- 6
PRIR A SUA PALAVRA - PqSSIVEL AINDA PEQU-EN�S INSTALAÇÕES Por motivo do faleci-l não afim de que os srs ,

PARA �OSP.TAL mento d? ": J�sé Bernar .. : vereadores pudessem -a·
O prefeito Dorval Pam-. importante assunto, virá r guns quartos e instalações do Barbieri, pai do verea ..

, companhar o enterro a ter

plona" em recente viagem: dentro de breves dias a para, serviço hospitalar .

dor Melchior Barbierí, a lugar naquela tarde, apro-
a capital do Estado, onde Gaspar o dr. Paulo Fontes" Assim, juntamente com sessão' de terça-feira últi- i vou a Casa, por unanimi-
se avistou com o governa-: secretário da Saúde" a ponte sôbre o Itajaí .. açú, ma da Câmara Municipal i dade, a moção de pesar do
dor Jorge Lacerda, obteve i O dr, Paulo, com o sr. teremos o hospital mater- foi dedicada à memória da- i líder da maioria, reveren

de �". excia. a informação I
Dorval Pamplona, escolhe- nidade, ou, ao menos a ma- quele benquisto cidadão. I ciando, assim, a memória

P?SItIva �e que o seu go-, rá o local mais adequado, ternidade, preenchendo-se I do sr" José Bernardo Bar-

.

verno V�l realmente dotar
I de"nt:e os te:�enos do patri- duas das mais serias la- A requerimento do ve-' bieri, membro de tradi-

G,aspar de uma boa mater-
i
momo municipal, onde se- cunas da nossa terra, reador Edmundo Santos, I cional família radicada em

n�dade, com o que cumpri- I
rá levantado o edifício pa- com apoio integral da ba_g.:. Barracão.,

ra o dr, Lacerda a SUa for-, ra a/maternidade. Outros- E" de fato, somente o cada udenista que, através I Designando a data d,emal e reiterada 'promessa; sim, graças a�s e,sforço� .E�tad� poderá fazê-lo, pois do vere�dor ,Carlos �ontes, 11� do corr�nte para a,�r�aos gasparenses, neste sen-. do nosso prefeito, e POSSl- nao ha negar que o nosso, se associou a merecida ho.l xima reumao, o sr. r resi
tido, I vel que o mesmo prédio Município não tem absolu- II menagem para propôr ain- ct:nte suspendeu a ses-

Para tratar ((in-loco" do tambem vá dispô!' de al- tamente fôrça financeira da o encerramento da reu-] sao .

para, tanto, ou seja, para I
--

obras que despenderáo tal- E'cos da Semana Santa de 19S6
vez quasi uma dezena de
milhões de cruzeiros, TRANSCORRERAM BR!LI-!:ANTES E .508 A G'eRAl CONTR!C;AO DOS

FIEIS AS CERIMONIAS CA SEMA NA SANTA NESTA CICADE
SALVO.CONDUTO - ta contra o mais rudimentar prin- H' l' it aosEndossado pelo vereador Edmun-

-

oJe nos lml amos
cípio de higiene.

do dos Santos, autor intelectual do ligeiros informes acima,
'valioso documento', o sr . -Amadou E' de, se lastimar, pois; uuc um Vamos aguardar nos pró-Domingos Costa, que faz as vez-es vereador esclarecido como sóe ser

de proprietário do celebérrimo o sr, Edmundo elos Santos, chegue ximos dias para voltar com
'Hotel Costa' (em rumas), provi- a trair a sua consciência para co- melhores detalhes '"' De
denciou e obtev I

. , locar-se ao lado de um Individuo
'�

,

-

e 'e um a )aIXO assma- qualquer modo, J' á. é gran-do de quase uma centena de cor- vadio e sem competencia para ex- "1

religionários seus, com o fim de polrar o ramo de comércio a que se demente auspicieso para
J

'

B d B L·"
contestar a denúncia encaminhada deu o luxo de 'abraçar, quando as todos nós esteja em vias ,( ose ernar O ar .,lerl
ao Juiz de Direito da 2 V d precárias condições do prédio e a \,'" '''' a, ara a de concretizar-se um dos· _

,�

.

,Comarca pelo sr. Delegado de Po- absoluta. falta de instalações sanitá- iti d 1 I nc dad os m rct doslícia, em razão do desassoeego a rias, fazem poj- reclamar a atenção nossos maiores anelos: A I ima o por um C? ap-
:
co I a, e e

que se expõem os vizinhos daquela da própria Câmara Municipal e maternidade _ tão neces-- so cardíaco, faleceu me�-I dotes de bondade e ,honra-
espe�:c��"OPósito indispensável de dzo:da"?" foros de cidade civili-

sária para
�

tranquilidade
- per�d�áente seg�llda-fel� I'

dez que lh,e � caratenzav�r�
desmentir as declarações presta- Virgílio da população. gasparense ,

ra última, no hospital San a per�o,nalIdade e- o espm
.Ias pelo vereador Carlos Pontes, ta Isabel, em Blumenau, o to relIgIOSO de que era pos ..

',pelo comerciante Mário Vansuíta Sr" José Bernardo Barbie- suido .

�d��� 0q��asa::ss:::ar��r,e����Saab!� Fisca�,isaçlo de Fazenda ri, chefe de numerosa e Seu sepultamento, reali-
,
Delegacia local, os protetores' de conceituada família resi- zado na tarde de terça-fei-
Amad'Mzinho nã!.> fizeram cerimô-' Por ato do Govêrno do Estado, 1 Ao velho e digno funcionário da dente na localidade de Bar ra no cemitério, católico de
�ia em atestar, sob fé da persona- foi 'removido da Zona com sede

I
Estado, que já está em pleno exer-

hda�c de políticos, que o alçapão nesta cidade para a de Trombudo cicio, o nosso afetuoso abraço de racão, 'dêste rmmicípio . Barracão, foi precedido pe-
apelIdado 'Hotel Costa: não atenta Central, no município de Rio do boas-vindas e de feliz e prolongada la Missa de corpo presentecontra os bons costumes, não ser- Sul, o sr. Ulysses Dutra, Auxiliar permanencia nesta terra que tam- A dolorosa notícia de e teve extraordinário -

a-ve - como nunca teria servido _
de Fiscalização, que vinha chefian- bem é sua. ,

a fins escusos, é dotado da mais do a Zona de Gaspar. . .. , , " sua morte repentina cau- companhamento, o que
completa hegiene, paga 4rE:gularmen- O sr, Dutra, nos poucos dias que Finalmente, no cargo de Auxiliar

I

SOU profunda consterna- bem demonstra a estimate os seus impostos, etc., etc. conosco permaneceu, mostrou-se de Fiscalização, para a Zona local, /

Antes, porém, de aporem suas funcionário zeloso e eficiente, ten- foi designado o sr, Carlos Kracik, ção na seio da população e consideração de que era

assinaturas sobre o atestado que vi- 'do carreado para a coletoria esta- havendo, portanto, atualmente' dois gasparense, onde o extinto merecedor o, sr, José Bar-
d I d t'b d

. dual local sensível aumento de f
. ,. .

f' I dsa ar ao c an es 1110 I) eguerro " <O uucionarios no serviço Isca o
desfrutava da maior esti- bieri ,

o 'salvo-conduto' da autorid;de ju- renda, que se verificu principal- Estado, nesta cidade, ou seja, es-

diciáría, para que a Pref'eítura não mente no mes de março findo, quan tando completa a lotação. ma e respeito dos seus O pranteado chefe de
possa Pôr em execução as medi-r] do a arrecadação atingiu quasi família, deixa viúva a sra,
das de saneamento que há muito um milhão de cruzeiros.

fre'l 80n'l'fa�CI'O' OI fi MI dona MarI"a Glória Bar-já deviam ter sido lévada,:; a efei.,1 D t I dto " e ou 1'0 a o, por sua fina e-
b'

.

't f'lh s, os amIgos· do 'seu Costa fize· _ ler!' e os seguIn es 1, . o :
'ducaçao tl pril1�ipallllente, por

�;�':lo aca�ar co'm a bbart-Ulh(�ira in-!
SGU �arátcr' impoluto 'c, bonissimo Por comuilicação particular fliri-l a simpatia de todos. Homem rude' João José Melchior o.s-

que 13 no seu o equll11, on· -

Dtltl'a 1 Cf d gida ao gerente dêste jornaL sou- I na aparência, possuia, no eniant0, d EM' 'z '1'de o rád' . 1" d 'd
.

'coraça.o, Ulysses °e,O () wal O lza ana e e la10 ela Iga o, a "LO o o vo-
d

" .

t' bemos do falecimento, no hospital,: uma alma de escol, uma fé inqUe-j "

":.J

lllme' .

I t t
" "chegada a qUlrIU a Sllupa la ge-

( d) O D 1, mvanave men e II ,*� mela-: I de Agudos (Est. S, Paulo), em fins brantáv-el e plenamente de àcordo casa os, smar e . orva .

. ' . rd '

nOIte. ° silencio de que são teste- I Desejamos.lhe e a sua extremosa de març� p. �i�d?,. do revmo, pa- com.� vont.��e. de Deus',
,

1 <Irmãos Maristas) e Abílio
CIUUnha\ ?S defenso:es d'e Amadeu I

f' 'li farta messe de felicidade dr,� freI 'Bomfaelo IO,F,M., com' Frel BomfaclO era verdadeIro a-

A 'b'l Cl' d-: T ."
os ta 101 estab€lecldO#IlOS últimos i aml a

I l'd d d �eu tI-a-: 80 anos de idade.
.

migo de Gaspar, Daqui ausentE:, _ ma I e, au 10, ereSl"'
dI'as '

. , J ,em a nova oca 1 a e\)_ -

h O
'

EI', com o proposltl!f de contrariar Frei Bonifácio, conforme os gas· falava sempre da nossa terra e da n a smanna e lete
'a de' .

f I d
balho. ,

, nunCla ormu a ti.
_.

pa,ren_ses devem estar lembrados, nos.sa g,ente, indagando a seu re�- ( olteI'ros) e 23 netoso instrumento de defesa habil-
... , , , . , , ' . . . . . . . . . .

fOI um dns construtores da nossa !Jeito de quem pudesse dar notí- S '.

,mente forjado por aqueles que, a Para substituir () sr. Dutra, foi soberba Igreja Matriz, tendo resi- cias.
todo. transe, procuram evitar o a- designado o nosso não ni'enos ami- dido 'entre nós diversos meses. A êste nosso benfeitor, pois que

. pl'oveitamento pela Prefeitura do go sr. Paulo Gross�nbacher, Fiscal 'Seu trabalho infatigável, o es- com seu talento e sua arte ajudou
imóvel que lhe pertence não sur- de Fazenda,. que já tinha des,empe- pirito de sólida piedade e verda· a erguer o t'emplo grandioso de S.
tirá nenhum efeito, desde que nhado essas funções em Gaspar du-, deira alegria franciscana de que Pedro Apó,stolo --; justo orgulho
o Prefeito Municipal se disponha a rante alguns anos, estava anÍmaao; as saídas engraça- de Gaspar, por dever de gratidão
valer-Se dos recursos legais ao al- Volta, assim, o sr, Grossenbacher das e 'espirituosas que encontrava as fervorosas preces dos gasparen-
canc,e para determinar o fecha- para o meio' gasparense, 'onde to- para as mais difel'entes situações, ses.

menta de uma espelunca que- aten· dos dev,el"as o estimamos. em pouco' tempo lhe conquistavnn1

a
. de GaspJr

•

"7-

SESSAO DE HOMENAGEM

Toques e Retoques
Este: ano tiveram, entretanto. um bém o sabado santo deixou de ser

cunho diferente, já que apresenta. dia de alegria (como até o ano pas-.
ram modificações substanciais, tais sado), pois o fim do tempo guares

c.oino a celebração de miss�:; :!es�f':'- I
mal só' se verifi�ou (como acontece

tma e noturna, com a distribuicão I rá pelos anos vindouros) cerca dos
da sag�ada comunhão ao p'élVO. Tam (Continua na 6a pag.)

"Voz de Gaspar", asso

ciando-se às manifestações
de pesar que lhe foram tri
butadas, apresenta senti·
das condolências à família
enlutada.

R.I,P.
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Tesoureiro

GasparPREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
-,Pr_efeitura M 11n i c i p a l' de

- EDITAL
,

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 partir de" 23 de abril
�

próximo serão,
sem a mínima distinção, extraidas e encaminha
das à Promotoria Púhlica as certidões de divi

da, para a cobrança executiva.

Adverte, outrossim, o sr. Prefeito que, do-
I

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. José Alherici

TtPOGRAFIA CENTENARIO LTOA.

pAPELARIA - LIVRARIA
iMPRESSOS EM GERAL

-Sel'viço rápido e esmerado
por preços sêm concorrencia,

�o--

Anterior

Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de fev.ereiro
Do mês Total

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

.

Agente nesta cidade: ALVARQ Co.RREiA

\

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITA ORÇAMENTAR.IA
TRIBUTARIA

a) Impostos

Impôsto predial
Impôsto de licença
Impôstos/ jogos e diver-sões

b) Taxas de

Taxas de expediente
Taxas custas jud. e emolumentos
Taxas da fiscalizações nível' sas

Taxas de limpeza publica

de 1956

I '

o 12 1

o 13 3

o 27 3

:43.019,50
=_,,_

360,QO

J Ra II C-r) -rndÜ strr81�ã§co lTIel�ôª-êI ei
I Santa, Catarina S. A.

- :Matl'Íz: ITAJAI -

Fundado em. 23 de Feiereiro de 1935
Endereço Teleglájico: (INCO�
------x x x------

C A.PITA L AUTORIZADO
. Cr$ 54, . .000,000,00

,FUNDOS DE R.ESERVA
l'

C,.$ fjÔ OOO.OO(J�OO,
DEPOSITOS EM 31-10-1965 Cr$ 974.617 631,70
ACEl\'CIAS' NAS PRINCIPAIS PRAÇA.S DO ES-
TADO DE SANTA CATA!rlNA, NO RIO DE

1 ,�,� JANElRO E CURITIBA
---00-'

ABONAMOS

58,00,
42,00
10,00

4.152,00

-...,_".",,""............. 1.,AXAS·-�' i i
PERl\tlITIDA3 POl{ LEI

c.�PITALJZ�ÇÃO SEMEpSTRAL
'lAGÊNCIA NESTA CIDADE:· '.

RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS. 2491

cont� no :-iNCO:-e -;ag!le .

�vrn cheque IEZEi2_. º &M %&42&±&S 'ººªª

1 21 4
1 22 4
1 23 4

1 23 4

Receitas diversas
4 12 O Renda de cemitério

.

RECEITA EXTRAORDlNARIAS
6 12 O Cobrança da divida ativa
6 21 O Multas

6 23 O Evetuais

24,00

6.118,20 '.

-',-

2.635,00

56.418,70

Abra uma
42&

Casa Júlio Schramm

RIJa CeI. Aristiliano 441 e· 459
I

-Xox-

Deposito de diversas origens

Cr$ Cr$

48.292,00
56.080,0-

80,00

48.292,00
99.099,50

440,00

. 194,00
132,00

8.580,00
4.272,00

.
880,00

14.733,80
1.074,00
3,195,00

180.892,30
.2.137,60

') 183.0'29,90
52.038,50

235.06!l,40

Total

Cr$

33.617,30

6.200,00

760,00

20.250,00

7.580,00

3.000,00

3.636,60

107.145,00

14.ti88;20

196877,10
4.326,20

201.203,30
33.865;10

235.063,40

136,00
90,00

8.570,00
120,00

856,00

.

8.615,60
1.074,00
560,00

124.473,60
2.137,60

55.418,70 126.611,20

Saldo provindo de 1955
, \

Anterior

I
DESPESAS

Administração gt�al
1

EXação e fisc. financeira
2

Segurança públ , assist. social
3

16.230,10

3.100,00
�

50,00

--,�,

2.500,00

-,-

3.636,60'

55.498,00

3.874,00

84.888,70
-,-

34.868,70

Educação pública
� 4 -

Saúde pública
6

Serviços industriais
7

Dívida . pública
8

Serviços dé utilidade pública
9

Encargos diversos "

do mês

Cr$

17.387,20

3: 100,00

710,00

20.250,00

5.080,00

3.000,00

�,-

51.647,00

10.814,20

Deposito de" diversas o);ig,ens
'.

, \,
111.988,40
4.326,20

Saldo que passa para Março

Gaspar, 10 de Março de 1956' .

SABI_\\TO B. DOS SANTOS - Contador n6RVAL PAMPLONA � Prefeito

116.314,60

JOSE' ALBERlCI - Tesoureiro

MODELO DE SATELliE

"

Para o bom entendedor, I

meia palevra basta ...

C A F É
BEDUSCHI

, ___..".._.-.,..,...�..,... �::"'1"", ••• _-�.

..' ...... .., ....

.-=: �,--- .. , T::��';-+';;!"-�""�--"- ...

LOUÇAS, FERRAGENS, TINTAS, MATERTAL PARA CON8TRUGÁO Erre.

TECIDOS EM GERAL, CALÇADOS E CHAP]J)úS

Variedade infinda dé artigos para presentes

O l\1A10.R EMPO'.RIO DA CID-ADE E�I

I

Urna tradição na indústria
de c,afê

SEMPRE-Bü:M E
.

SELECIONADO

Fabricante:
Dãrle I:'rico Beduschl

Rua S: Paulo, G a' � p a r

GASPAR

Este modelo de um r.at'élite arti
ficial da Ter·ra foi ·recenteme"t.(! pos
to em experíenéÍa no Planetarío
Hayden, em Nova Iorque e no Mu
seu de Ciência, Industria, em Chica
go. Alguns c:ien,tistas acham que o

satelite poderá ser lançado ao es

paço entre julho de 1957 e dezem
bro de 1.958 corno parte da contri
buição dos Est'ados Unidos ·às ati
vidades do Ano Geo.fíSi'ico I nterna
cional.

/.

���"'���t';I....��:·;.fe�OO(��"':"'''lf''''''�f'-:'*'_��'r"At:';:�f'�O:!f,r��.J:''''�<flt
\

-Duas lojas à sua disposição

o modelo foi desenhado e 'êuns
teu ido' por Herbert R. Pfister, edi
tor associado de 'Popula,r Sci:tnce
Monthly. Pesa 11.250 !(Iramas e tem
4572 centímetros de diâmetrc . Den
tro do modêlo existem partes repre
sentando o equipamento científico
destinade a regi�trar o transmitir
para a Terra dados sobre os raios
eesmlees, últr'avio·let'as. e 'l'aios·X
variações na densidade e forma da
Terra e força de

-

se",' campe ma'9-
"ético,
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'110% PS GASMJt 3t, páginà

ii mos à liberdade algemada: do,.. abri-lhes os templos
"Irmãos, irmãos, por que para que vos possam ado
.nos abandonastes?' E, a rar e mostrar-vos aos fi-

, No domingo da Paixão (pIorar a benção de Deus o _ Estes nossos irmãos sen-" nossa resg�st�só po:� ser ���s. .. abri-lhes os, gr(-
a Igreja lança seus olhares I Instituidor da família nes- tem o impulso de correr

a prece: en o�, a_fI pa- oes para qUl�bPodssadm VI-

.

'

. . '.; "' d' ra esses nossos Irmaos so- ver na vossa I er a e ...
doridos e seus senbmen-, te &:ran e passo, Ninguém ao encontro de Deus, mas f' d ti F

. H B' OFM
t d

-

d
"

d .nod des com l i t d
,.

I re ores a cor ma que os re.I .ugo ,a91,0,

t?S 1
e mae, e mf'loh o par-: po e °drnard asMPar,e

"

eS'S cot:n ta, porta o prolPno dar eSM

I separa do resto do,' mun- (Div .: CRF(
ICU ar, para os 1 ",OS que o qua ro e ana an IS- a ou ro ser a vara o em ."

.

,"

gemem sob o regime do sima ou de um santo pa- deus que lhes faz colar os' PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTO CIVIL
t trá d "'. d d

.

líd I,' h- t d
GASPAR

.. Fa�o saber que pretendem casar-"

error a ras a cortina e roeiro, porque os I eres I nes ao c ao, ex en ter os �

se: -.-

ferro ou de bambu, Ali OlT- com suas feições tirânicas braços ao longo do corpo
E D I T A L �

Gregorio da Silva e Nair Teonília

de o homem deixou de ter e apavorantes, lhes toma-I' e encher-lhes o coração de i IMPOSTO SOB�E IND.US da Silva, solteiros, naturais deste

direitos, onde adorar a ram o lugar,
.

angústias, O terror enche TRIAS PROFISüES -. 10 Estado e residentes nesta cidade.

I SEMESTRE Ele, operario, filho de José Adão da
Deus é crime, onde juntar Já não podem ajoelhar- os ,campos de concentra-! .

�

, .

Silva 'e d , Bertolina Gregorio Ca-

as mãos e erguer os olhos se nas lages de um tem- ção de vítimas inocentes. ,De ordem do, SI:1'. Prefeito M�'I bral,. Ela, d�mestica, filha .de José

" .

. I ", " nicipal torno público que, no mes Pereira da SIlva e d. 'I'eonilta Ale-

ao ceu numa prece e ato plo, porque o fanatismo as pagmas da historia Se de março andante" se procederá, na xandre da Silva. (edital n . 1.877).

dígno de prisão, onde a re- lhos reduziu a cinzas. Os enchem de herois e os "céus Tesouraria. desta Pre�eitura, a, co- _: André Darolt e EIsa Mondini,
. .-,

'd da revol-l si
. ,- F

•

d
" branca do Imposto acima menciona- solteiros e naturais deste Estado.

lígíão e consI era a revo - smas Ja nao soam, ,"oram se povoam e mártires. do, correspondente ao 1° semestre Ele, lavrador, residente em José
ta contra o Estado. fundidos para produzir ar- Mas quem haverá de escre- do corrente exercício. Boiteux, Nova Trento, filho de João

As mães não podem to- mas mortíferas. Os cam- ver a "historia destes mi- os contribuintes que não satísta- e d. Matilde Darolt , Ela, domestica,
• • - A • zerem sem pagamentos dentro" do :filha de José' Mondini e d , Maria

mar os filhinhos sobre os panários estão silenciosos, lhoes deanommos que com (mês acima, poderão, ainda, fazê-lo Bordin Mondini (edital n . 1.873.)

joelhos para ensinar-lhes envoltos neste doloroso si- seu sangue ensopam os so- nos meses de a?ril cmaio, aCl";scidos Se alguém souber de alguml lm-

balbu�iar � nome de �'eu�. lêncio dos �ue _não ten� li- los e tingem derubr,o a .al- I �:c����e������r:e01�íq�i!:" res- pedimento, oponha-o na forma d.

Os pais nao podem, a nOI- berdade. Nao podem ajoe- vura das neves da Siberia" '
Terminados os prazos em refe- leiGASPAR, 4 de abril de 1956,

te ajoelhar-se cercados lhar-se aos pés de um" sa- E de seus corações tri-
I
rencia, serão extraidas as, certidões EDMUNDO DOS SANTOS . Oficial

,
,

'
.

.

,
I de divida para a devida cobrança

pelos filhos para agrade- cerdote para lh� pedir a turados sobe a prece ate os: executiva,
cer e pedir forças. Os .10- benção, porque o governo ceus: "Meus Deus, meu Tesouraria da Prefeitura- Munici

vens n.ã? pod:m ao fundar lhos trucidou, encarcerou [Deus, p�r qU"e nos ab.ando- i;�6�le Gaspar, em 2 de março de

a família ajoelhar-se aos ou expulsou de suas ter-I nastes? E este grito se JOSE' ALBERlCI

pés de um altar rara im- ras.
"

J volta para nós que não te- Tesoureiro

Revivendo a Paixão de Cristo

o seu
»:«

grandioso estoque
,

.; TOSSES I .IOIIOUITES I

VIIII UUSBl no
- (SII. V 1111 "')

/

GRANDE TÔNICO

Nova e sensacional baixa em todo

Milhares de belos padrões dos insuperaveis tecidos
... ,. .

arca '-'Olho'"
'-�

•

'Retalhos aos montões
.

Descontos arrazadores
Aproveite por que tudo agora é mais barato - Comprove essa nossa afirm ativa fazendo hoje mesm o uma visita a tradicional "

C A S A,S P E R N A M B U C A N"A S

Lembrando-se, sempre desta verdade que,

um pode errar, dois é dificil,
-

mas três é impossível
•

Acompanhe a maioria comprando nas

Casas Pernambucanas
" I

Rua 15 de Novembro, 563' - BLUMENAU
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um dia destes, em pleno centro,
'Pm auto tentando ganhar a diantei
ra de um caminhão, E' os dois veí
culos corriam desabaladamente,

CO"/.mo. se estivessem numa pista",
Escusado 'referir-nos, aqui ao i

imenso perigo que tudo isto l"epre-J
senta. para a integridade e. a vida.
dos pedestres ê da população em'
·gcr�. I

E', pois, abuso inquã1ifiéá;:"'21 que'
precisa ser reprimido a todo custo, I·
Ao sr, Delegado de Polícia que'

(> cidadão esclarecido, o nosso vee-
i

mente apêlo .

.

••Volte s. senhoria a agir com

energia. Aplique multa a valer, que
o . entusiasmo' dos corredores esfria

num instante, Multa a muitos auto- :
moveis particulares e de aluguel, a

'

_____ caminhões-jeboque �quando voltam
-------'------""-------.-..,- ------- vazios) e de outros tipos, 'e a mui-

!tII!!����������������1f����IN�il!!l!iIifi�-��'�� 'tos onibus, tamhem . Por' sinal, que

I dentre estes convém apontar os do

I -ALUl\lÍNIOS -:....:. ERE,AGENS -:- CEREA1S I 'Rapidó
Cometa' e 'Expresso, Brus-

" �vlAT��RrAt DE C0NSTRU,ÇÃO "'�
I quense

. (linha " Florianopclis-Blume-
.

I nau), principalmente qUe passam

I II geralmente fom velocidade excessi-
, Depositário da va pela rua CeI. Aristiliano .

, CERVEJARIA, ANTARCTICA PAu ....

' ,IA Só não abusam os motoristas 10-

j' cais, salvo muito raras exceções, OS

I'
Estoque permanente dos mais afamados de fora, em transito por Gaspar, é

VINHOS NACIONA.IS
-

que têm o péssimo costume (com

'1\ 'I � 'R10 \.
7

i NS ( TI rr " exceções também, é claro) de pre-

,LV, f\' j .\.. 1 ,)' . t\ tender ignorar que 'isto é uma cida-

de e uma cidade, civiliazda e pro

gressista onde também as· elis do

Secção de Atacado e· Varejo

I
trafego devem ser respeitadas

ENGARRAFADOR :lI: DISTHIBUIDOR, Mas, aí está 'o sr, delegado para,

DA APRECIADA AGUAHDENTE com a sua autoridade, ensina-los de-
II 5 C. \ NAS " I I vidament:, .

'li
POIS nao cremos qUe s , senhoria

,

l �Uua G�í. A rislilian�,_�tamos��.1� - G A '" P 'A R
l �!ie�\�:�·a:b���. mais tempo o inqua-I�-�" L�•.&l&J,_'Mii!liiiW: Ill!ll!ll'_�

/

Dr. CláudIO
,

Bedusch:
Cirurgião-Dentista

Trabalho esmerado e qarenlido
Preços Módicos

Venda" .a vHrejo e atacado Consultório: -. 'I
_________________--'-=--. Rua CeI. Aristiliano Ramos I

- '"

,I VA CONHECER
I O NOVO ,E J�INl)O SOHTI�lENl'O DE.,

'I' '

M óveis e' 'rape Les

i Q 'e �.e. fj�ft:HYl em' exposição no D_€P0811'O da firma

'I,Gamba" Vaüati
i

.

. ,
I
1

& Cia,_'

Rua Cei. Aristlliano, sio (Ediflóio Joanin).

I . ,-

II.
Dormitórios para casal, a partir, de Cr$ -�.8úO;OO

Salas de jantar, (enlalhadas) a par/ir de C/'$ 5.�50,OO I

I Copas, desde L,.$ 3.750,00 '

I
.. Guarda roupas. com espêlho, desde Cr 1.250,00

.[ .

M óveis de fabricação próp�ia e da." afamada
'. marca «CIMO», de RiO Negrinho

----------- .�- ---�

\

lJCCWMI2tLÇj MS ""'Wmclill�AAC!iAWJ&W

-Indústria ie COlnércio -

Rua 15 'de Nov''., 533 - Telegr.: "Impressora"
Caixa portal, 90

-:-�x--
em g��al

BLU:ME'�AU

Impressos
Sta. Catarfna

Materi lI- para Escritório

Livros, Álbuns, canetas, artigos escolares etc.

o MAIS COMPLETO SORT'r \.-l:Bil'fTQ DE,
BIUNQPEDOS DA CIDADE- -

---0---

J

_- t T - -----=c;

�-,. -

E d I ld d ' ".
xcesso ,e ve oc I a e ...

(Continuação da ultima nag.).

Nliü deixe para amanhã
-

o

qGêl pode fazer JlOj'e .

.

- G aranta \) futuro de sua

.Iàmilia com urna apólice de
,

Seguro de Vida

- da-

"A
.

Equitativa"
dos 1TI3t:'l.rlOS Unidós do Brasi]
Sociedade mutua de Seguros

de vida.

Agente de Gaspor
Carlos B. Pontes

I
\ "

W2U

f

SUPER OFER,TA
DA'

lOJA GABRIEL PAMPlONA -�,
i" ,_

'Rua 15 de Novembro, n. noo +r BLUMENAU

NINGUEM VENDE MAIS BARATO!,

Tec,jdos - Armarinho -_ Malharias,: Camlses -

Chepeus - Agasalhos.- Bolsas Esporte - Blu-
sas • Novldades erc . Meias desde, Cr$ 8,00 -

lenços Cr$ 5,00 - Camisetas p. homens Cr$ .•.. '

12,00 - camisetas bebê Cr$ 12/00 - idem
Senhoras c-s 29,5,,0.

ANUNCIAMOS BARATO PARA VENDER'
MAIS, ..

----------------_.------�----����-------
/ ..

�
_.,' .

li-In a ustri a'i' textiltGasoar '-8. A�- j
!

TEÇIDOS' J!'.I!J[;J!UJ) US;j;lJiJJ AL(;;(jDAO
-

'i(

I TOALHAS" ��''TõD�s JSTI�oS N�� MAIS �
LINDAS PADdO�'NAGENS, - -

I
PISOS PARA ,B:1NIlJ�lj�OS,. ROUPõES

(Cõres f1,/f11fces)
,

Rua São José .a/n.o Caixa Postal, 19
I End. ·Telbr. "TEXTIL"

,

1l.-�r=�SU�--·:;;;;-�,it�1S�� 'jl

Renove o pneu do seu carro r
Pelo Eficiente e Afamado Processo da. '. I

\" I· " ,..., b
- H

I" H canizacão "Soroca ana
de HARRY ZOGE ..... .(:

'.

" " -t-;-' '" I,
,

I
Bua São. Paulo, 674 -ooo� Fone, 1667

BI.. U:MENAU

Executa' qualquer serviço concernente ao ramo, com

8. máxima honestidade e rapidez

----�---�--�. -----------�-

r-- Farmácia Imperial
Do farm.v NILTON L. MÜLLER

..",-

Medicamentos em geral - ,

ESpecialidades nacionais e estrangeiras
Perfumarias e artigos de toucador

MANIPULAÇÃO ESMERADA

GASPAR -

.

"Ru,a Cei. Aristiliano,

,
'

-.- Pelos l\1elho�res PreçosDas Melhores Marcas

RÁDIOS « SEM P � -:- '.MOTORES A GASOLIN A OU OLEO

Bombas p'a r a arrozeiraS

Sucessores de Alo.is T. Sclunitz

,--Faça�nos ,Ull13 visita sem compromisso
,

'-

,[

. . '

Alais T. Schmitz & Cia. L tda.

Rua Cei. Arisiiliano Ramos, 389 (Esqui�a d� Praça G�lúlio Varg.os)
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SR. Pâgitltt

o Tupí jogará amanhã em Timbó contra oUnião
Amistosament�: prelia-] ,�esco?h�cemos = �onw j A; d' d

,.., , ;;a execução adiada por
rão amanhã, em Tm"lbo, asjdlço,es técnicas do c?nJ,u��1 'aran e ecep'ao mais alguns dias, enquan-
equipes re�resentatI�as do I to tI�boense, que ha m\11� � , ,�

I to, �s foguetes e carros ale-
C, A, TUP,I e do União, lo- to nao s� ,defr?�ta com. o.s Os apaixonados torcedo- I e RoU, os quais foram en-] goncos foran:' apressada-cal. c�ubes filiados a la. DIVI�

res do "Mengo" sofreram I tregues aos cuidados mé-'mente escondidos no Q, G.
Rloteir,o d,a excursão de

sao da L. B, F, . tremenda decepção diante I dicos do dr. Peladinho, dos rubro-negros.
'Botafogo à Europa Quanto ao "onze" do da arrazadora 'derrota que 1 que lhes reanimou com No momento em que es-

A longa t�mporada. do Botaf�go I Tupí, confiado à direção o América lhes impôs no
I
uma injeção de c�nfora. tou narrando O· sofrimentoF. R., do �l?" por �IVéll'SOS paIs�ls tecnica de,' Pachequinho, "match" do último domin-,Crise pior sofreu o impolu-

por'que passaram os meusda Europa, iniciada dia , na Be-,
, , .

gíca, 'tem o seu términa previsto parece haver experimenta- go: 5xl. I
to Moacir, que naeon��Is- amigos (18 horas de quar-para fin� �e jlmh�. do sensivel melhora, espe- Em nossa cidàde o "de- ta do 5° gol do América ta-feira) voltam os flamen-A maiona dos Jogos depende de .

1 t di t- " ti h
.

d tidos sendo ' ,
,

confirmação, enquanto outros po- Cla, men e no que, _Iz res- sas �� a ,�nglU em � eio per :u os sen I S:
,

�j guistas a manIfestare� o
derão ser .acrescentad?s ao roteiro' peito ,ao preparo fI.S,lCO dos os fans flamenguistas, imediatamente transpor- seu exagerado otimismo
q�e. pubhca�t?s abaixo. Os pro- seus integrantes, ja que levando alguns deles atado praa o seu apartamen A da partida decisi-VQVelS adversários do Botafogo se- ,. .

,
'

I d 1
-

t d f t d d
acerca

rão os seguintes:
-

o�/ lImItados. r�cursos téc- mais comp eta "eso .açao . o, on e ICOU �m es �. o e
va que logo mais se trava-

Dia J-4 � Arsenal (Londres) 12 nICOS da maiona dos atle- Dentre esses apaixona- cama por mais de 24 ho- rá no maior estádio do
- Chelsea .(Chelsea, Inglater�a); 22 tas não permite a solucão dos" os mais castigados ras. Alimentado a chá, em . dc 25 - Dois jogos na Hungria ou

. ,� ,

" 1 ,� • •
' • mun o.

,
._Itália, preferencialmente na Hun- do cruciante problema da pela dureza do goipe fo- colhermhas, veio o pacien- Quem vencera? Come-

gria; 29 - Espanhol (Barcelona, equipe,: a falti"de aremes- ram: Leopoldinho, Vicente te a recuperar-se no dia
I remos o churrasco queEspanha)'1 .

t f t I idMaio: 2 - Valencia IValencia, SOS a go . segum e, or a ec� A

o co�, eles anunciaram pela con-
Espa�ha); 6 -: Contra

o,' ,campeão Poris�o meSm? ? prélio
I do para às l3,�0 horas, de- a, lembrança do �ogo dec�- quista do tri-campeonato?ou vlce-c�mpeao de Mad�'la; 10 - de dommgo servira de no- fronte do Cafe Pamplona, SIVO de quarta-feira a n01- Ou serão os americanos eCelta (VIgO, Espanha); 13 - Se- ,- ,

d d
-

d t d "M ,'"
vílha (Sevilha, Espanha); 15 - vo teste ao prepara or a I com a convocaçao .os

se'l
e, quan o o

.

engo JO- anti-menguistas que farão
Participação na �esta de. San Izi-: equipe, que espera poder! guintes atletas: Aldo, Ba- garia a sua última cartada

a festa? Tomara que o Adro (talvez em Madrid; 20, 23. � 27
.sanar, com os recursos de tista, Coti, Aloisio, Leopol-', para a posse do ambiciona- mérica ganhe para que eu- Jogos na França, Iugoslávia e

I
. - " .

h E' d
'

I d tri
- " ,

Suíça. " I:' ':", que dispõe, as maiores la- do, Nana, Antonm o, sn, o títu o
.

e I'l-campea�. .

possa dizer: "hoje quem!unho: 1 - �alat:s�aray.. - Ies- cunas do quadro. Orlando, Pedro, Wal- O novilho e os cabritos
1 paga sou eu ...

"
,

tejos do 50, anIversar�o deste <:�u-I O embarque da delega. dir, Alvaro, Tampinha, Li- reservados para a churras-Ibe �, (Istambul, Turquia); 3 - Se-
-' ,

-

'.
d
.,. .

A
.

leção d.e Ankara (Turquia); 5, 7 e 9 çao alvi-verde esta marca- to, Xara e Ary. cada a vitória tiveram a
_�. �,_�____

meneane
� Tres jogos na Tchecoslováquia:

!I[J!I!l ..._g - Sek�o de RO�l'dam (Hcla. ��--��----��-�����-����-�-
da); 16 Lens, França); 20 - Ra-

eíng (Paris). • �!1t"I""
Existe ainda inteíresse por uma

.exíbição do Botafogo na cidade do
Porto (Portugal) contra o- F, C.

Porte, a 24 de junho.
,:Pidi e Nilton Santos, os dois'
maiores valores do Botafogo que Iforam incorporados à seleção bra

sileira, após ci último compromisso
do 'schratch', -dia 9 de maio (con
.tra a seleção inglêsa, em Londres)
deyerão integrar o plantel do 'alvi

negro' na Espanha, extreando, pro
vavelmente, no 'match' em que
o Botafogo enfrentará o Sevilha, a

13' de maio,
'

.

Flameng,o, tri-campeão
Abatendo Q América por

4xl, na pelêja decisiva da
"melhor de três" realizada
quarta-feira à noite, o C. '

R. Flamengo sagrou-se
tri-campeão carioca.
Em nossa cidade, o fat.o

Ifoi' ruidosamente comemo-
....

rado pelos "fanáticos"
rubro.negros, que altas ho
ras da noite fizeram espan
car foguetes por todos os

cantos, perturbando, as ..

,

sim, o sossego da popula
ção urbana.
,A vitória do Flamengo,

embora justa e insofismá
vel, foi favorecida pela
circunstancia do América
ter jogado apenas com 10
jogadores, a partir do 4°
minuto da etapa. inicial
em consequencia de uma

grave contusão sofrida pe·
lo eficiente atacante Alar
con.

A renda da partídá: ...
2.492 . 000 cruzeiros, cons

tituiu novo record de bi
,lheteria em, jogos do com

peonato carioca,.

-.....,.":�'�.,. ...
� -.::i7$;

- ,- ·.:b

D 1ST R I B U I O O R E S:

RUA 15 DE NOVEMBRO 900 - BLUMENAU

Ma,triz em Curitiba FJllais em Joinville - Blum.enau, - Mar!ngá
� J''''' ....'_ _- .. , - __�

- .....,.. __,...;... ,
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voz DE G P A .R
N. 132

PELA SOCIEDADE

Dia.7 - A SI'<1. d. Norma Bedus-
.

. va.
chi, . esposa do sr , [11' . Glauco Be-

duschi; A sra. d. Norma Schmitz, Dia 1. - O menino Ernani José,
esposa do sr , Vicente Schmitz , filho do sr , Dorval Parnplona, pre-
Dia 8 - O sr , João Dierschnabel, feito deste' municipio ,

lavrador e antigo
-

boléeiro entre sa, 750 homens estão recebendo

formação' 'especializada num semi

Rio, Frei Boaventura defrontou-se nário comunista de Praga, na Che

nas duas últimas vezes com um re- coslovaquia, onde estudam a lin

presentants das práticas do espiri-
I
gua, costumes e tradições do povo

tismo da Umbanda, Sr. João de latino-ameriéaná. Terminando o

A' falta de medico pro- Freitas. Apresentou-se o sr , curso serão mandados para a Ame-

prio, desde que o dr. Ca- Freitas como defensor do espiritis- rica Latina, com o fim de espalhar

margo Rocha exonerou-se, mo da Umbada e primeiro escri- o ateísmo e<extirpar no povo toda'

CAR.TA DO, SR.. FORTUNATO INFORMAÇÕES UTEIS tal' sobre a Umbada no Brasil. e qualquer ideia religiosa.

'MELATO está atendendo o Posto de Queria o referido macumbeiro de-

. Datada de 29 de março p , passa- Imposto Territorial Saúde de Gaspar, em cara- fender suas práticas, pelo que de- MUNIQUE (Alemanh�)':"'" Esta-

do, recebemos longa. carta 'do SI' . t dA' , dr safiou a Frei Boaventura a uma tisticas revelam que existem ap�o-
Fortunato G. Melato, residente no

.

A '. er. e eme:gencl�, o r.
disputa das camaras de televisão. ximadamente 85 milhões doe cns-

Barracão e vice-presidente do Par- cobrança deste lm- Abelardo Vianna, que pO-: Resultado desses debates foi que

I
tãos nos países satélites comunis-

tido de Representação Popular __ posto, pela Prefeitura Mu- de ser ali encontrado às' o próprio S�. João de Freitas, que tas: destes, 50 milhões. são catól�-
(PRP). nici al

I
t .

.

f' ,
aliás se confessava 'iam bem

'cató"1
cos com, o gregos unidos (6 DU-

O missívista reporta-se à indica-
p ;' qu

e oc�rre em, ca-
i erças e

_

sextas- ,eu as, pe- lico', acossado pela cerrada argu- lhões}; 25 milhões ortodoxos e 3

ç'-o n . 5-56, do vereador João Ba: da mes de abril, este ano la manhã. mentação do apologista franciscano, milhões protestantes.
tista Beduschi, que pleiteava o au-

'

chegou a declarar publicamente:
I

(Divulgação C. R. F.)

xilio .de Cr$ 10.000,00 para obras 11iWi!llliii§i�_la.LIJ!l!IM'mItl!Ê!I.iii.!li_iWl!1iiiliiiI\IIm.••IlWS�.11ID ZZIIU.lltSIiISe&I :U.IJ.lAUi

da capela do Barracão, deplorando
o primeiro tenÍ13 sido recusado pe
la comissão competente da Câma
ra O referido' auxilio.
Em proxima edição tal'fez possa

mos dar publicidade à sua carta, já
qU'3 hoje, por absoluta falta ãe es

paço não o fazemos.

ANIVERSARIOS

l�'AZEM ANOS;,.

Amanhã --O sr. Ric�,l'(h GAmba;
.• co-proprietário da importante fabri

ca de moveis 'Gamba Vallattl', des
ta cidade.

nós.
Dia 10 - A srta , Ana Corrêa, fi

lha do sr . Isidoro Corrêa e residen
te em 'Curitiba.

CQrrespondênc ia

scos DA SEMANA SANTA ...

(Continuação da la. pag.)

primeiros minutos _do domingo da
Ressureição, com o canto das Ale
luias_":__ momento culminante ria be
líssima liturgia de sábado à noite.

.

A nossa ampla Igreja Matriz tor
nou-se pequena para conter a mul
tidão de catolicos que para ela a-

" fluíram desde a noite de quinta-f'ei-.:
ra até a de sanado, devendo pon ..

derar-se que 'a assistencia de quinta-,
feira não foi ainda maior por cau

sa do mau tempo havido' naquela
noite.

Três sacerdotes distribuíram a

santa comunhão, naqueles lhas, a

mais de um milhar de fieis, em ca

ela missa.
A procissão de Nosso Senhol' Mor

to, emb9ra bem concorrida, não te
ve, é certo, o acompanhamento dos
anos anteriores; o fato se' explica,
poré;m, peIa- p'l'opria alteração .0
horario das cerimonias. da sexta-fei
ra, que, agora realizadas à tarde,
obrigáram a muitas pessoas elo in
terior a voltarem depois delas a

suas casas, não lhes sudo passiveI
vir novamente à cidade.

Com a Missa das 9.30 horas de
'domingo, cantada p'2)1� côro Sta"
Oecília, foram encerradas brilhante
mente as solenidades da Pascoa de
1956, em Gaspar.
Em palestra com o reverendo vi

gário fl"e� Artur, há pouco entre
nós, manifestou-nos s. l"evma. gnll1-
de satisfação pelo grau de catolici
dade que constatou na paróquia que
Ire foi confiada. '� : \{,!

'De nossa parte, nós o felicitamos
pelo êxito espiritual colhido no s'eu

rebanho cujo fervor religioso mais
uma vez ficou patenteado.

FIZERA,M ANOS:

,

Gaspar, 2 de abril de 1956. 1 to do premio maior da loteria. Já.

Tlmo . Snr. ouvi comentários de pessoas que

Diretor da 'Voz de Gaspar'. afirmam que a modificação feita

Nesta. no plano da extração resultará em

Prezado senhor: grande diminuição da venda de

Ficarei muito grato a V. Sa. pe-. bilhetes, sendo que muitas pessoas

1::1 publicação em seu conceituado interessadas +-na compra de novos

jornal da carta abaixo: bilhetes desistiram de o fazer.

Como sócio
.

fundador (�a Socie-, Penso que' ainda é tempo da ctf
dade "Alvorada', fiquei . bastante retoria do 'Alvorada' consertar o

contrariado com as decisões toma-' seu erro e voltar ao plano inicial

(ias pela Assembleia realizada em que consta dos bilhetes. Mas, co-

11 de março último, com relação ao mo a minha opinião não será de

aumento das mensalidades. certo ouvida pelo sr. presidente
Acho que o plano posto em pra- do Clube, só me resta fazer votos

tíca pela diretoria do Clube, no' para 'que a rifa alcance o maior

que diz. respeito ao desconto para sucesso e nós possamos ver can

o, pagamento integral das mensali- cluido o prédio da nossa sede so

àades do ano inteiro. (CdS 360,00),' eial .

,só vem .beneficiar os sócios de

I maior recurso financeiro, justa
'mente aqueles que poderiam pagar
as mensalidades sem qualquer re

dução. Os' sócios que' já fazem sa

crificio para liquidar pontualmente
o talão mensal de Cr$ 20,00 serão
ainda mais sacrificados com o au

mento imposto pela assembleia,
não podendo de jeito algum gozar
das vantagens oferecidas com o

pagamento total 'da anuidade.
Além disso, quas.e sempre a co- d'e 'solicitar do sr. Delegado a sua

brança é feita' com grand'e atrazo, j' atenção para ô excesso cle veloei

apres,entand...nos o cobrador três nade que. seestá verificand.o nova-

ou quatro talões já vencidos, em mente em nossa cidade.

vez de 'nos apresentai' apenas um, Diz'emos novamen,te porque, du-

todos os meses, rante algum tempo, graças às me-:

Agora, por ex,empld, os sócios es-, <lidas da Deleg�cia, o. a�llS� se �ão
tão sendo procurados pa!'[i pagar I desaparecera,

tmha dlm�nl.1ldo bas-

3 mensalidades, que somam Çr$ tante.

.90,00, o que está provocando pro- A"ora entrêtanto, os pintilcudl!5
testos e recusas da parte dos pre-

. anda� o�tra' v,ez por ai a dar de-,

judicados e daqueles qu'e tem \;. monstrações do seu perigoso ardor

seus vencimento� arrazados pelo ,�'utomobilistico.

alto custo de vida. .
E, como de costume, a rua CeI.

A meu vel� errou tambem o 'AI- Al'istiliano - a nOSSa ptincipal ar

vorada em transferir a extração da téria, para onde conver:ge quase to

tombola para a Lot'eria do Estado, do o movimento dá cidade' . - é a

:iustamente agora que 11 loteria fe- escolhida para as correrias.

eleral' voltou a funcionar. A formu- São autos, caminhões, �amion'êtE's
la adotada para a incidência do nu- e até motocicletas que passam cons-

I mero premiado não disperta o mes- tantemente em dÍsparada por dá.

mo interesse e clareza como no Até carros jogando corrida vimos

••
' sistema COl;num do numer'o cOJJ1ple-

.... ,,--.._.
(Conclui na 4a. pag.)

4%&&2"2&
"",_.

terá inicio sómente no

próximo dia.Ui do corren

te. -

HORARIO DAS MISSAS

A casa paroquial infor
ma, para o bom governo
dos fiéis, que o horario das
santas missas passou a ser

o seguinte:
Domingos e. dias santos

de guarda - A's 6. 8 e

9,30 horas; Dias\ comuns
- AIs 6 e 7,15 horas.·
Informa ainda que o a

tual horario poderá sofrer
pequena alteração.

Poste de Saúde

Ontem '.� O sr . Lourenço Mcndi

ni, lyml'ado· agricultor residente à
estrada de Brusque; A sra , d. Irrn

gard Bernz, víuva 'do lavrador Lau
ro Bernz.
Dia 3 - O menino Vivaldo da

Silva, filho da sra. d. Rosa da Sil-

Dia 28/3 ,- O sr. Rodolfo Vieira

Pamplona, antigo e conceituado agri-
cultor gasparense .

'

A VOZ DE GASPAR apresenta
'cordiais parabens. aos aniversar lan
t'es.

Aproveite a sensacão
'10 m..s, comprando -na
grande liquidaçâo de
13° aniversário 'da

CASA BUERGER

LÍ"OA.
Confecções para senho
ras, cavalheiros é crian
ças!

Tecidos eni .geral nacio
nais e. estrangeiros!

Casimiras,. linhos, brÍlls:
aviamentos em geral _r

.

a varejo e atacado!

Tecióos
mêsa!

para cama e

Mundo -Católico
. -RIO. - A convite do Cardeal

I
'FREQUENTAR A UMBANDA' SIG·

Camara, há quatro semanas o apo- NIFICA RENUNCIAR. A IGREJA

legista católico Frei Boaventura CATOLICA' ___, D.'ssarte, triunfou
vem .se apresentando através da I mais essa at�ação' de Frei Boave�.
TV-R.lO, Canal 13, no programa tura, no sentido. de patentear que

.

'O Nome da Semana', numa serre um católico não pode ser espirita.
de palestras sobre o Espiritismo
da Umbanda." ,

Como se.: sabe, . Frei Boaventura,
autor de várias obras de esclareci:
mentos sobre a heresia espirita, é
o lider dessa campanha assumida

pela Conferencia (tos Bispos do
Brasil e que viSa distinguir católi
cos e espírítas.. mostrando a in-

compatibilidade intrinseeu entre BER.NA (Suissa) - Segundo- in-

um e outro.
.

forma a imprensa católica '<la Suis-

BONN (Alemanha) - "Entre o

comvnismo chínes e o russo lião

há dírerença alguma', declarou o

Arcebispo de Nanking ao Chance

ler Adenauer. "No momen.to
continuou S. Excia �'a Igreja da

China é a Igreja das catacumbas'.

".

(

Artigos textis catarinen
ses!

Tudo mais

barato, Túdo a

p' f' e ç o s de 130

aniversário!

(asa Buerger -Ltda.
RUA 15 DE NOVEMBRO - 505

Na seríe de palestras pela TV-

Uana Carta

M.R.

\

'Excesso de velecidade
Sabado passado louvamos a ação

da nossa polícia no tocante' ao em

placamento. dos veículos cujos . pro

prietarios estavam sendo obrigados
a regularizal.os sob pena de apreen-

. são dos mesmos.

Hoje voltamos',. Porém, com o fim

I, INDU'STRIA. GERAMIGA, d.e Silvjo. ,João Zimmern1ann
Rua Prefeito Leopoldo Schramm sin° Tel. n°. 11 - Caixa Postal, 32
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