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A missão Hammarskjoeld na Palestina,
coroada de êxito em principio de vez que
tanto árabes como israelitas acordaram em

suspender as hostilidades, ache-se ameaça
da ante. um fato novo e que poderá reavi
var a crise e até precipitar a guerra entre
OB 2 povos. Este fato constítue-se do desejo
de 2.50.000 refugiados àrabes da Palestina,
que vivem acantonados e. mantidos pela'
ONU na região. de Gaza, de marchar . rumo

'

aos seus antigos lares localizados no ��ta
do de Israel. .Logíeamente as autoridades
israelitas "proourajäo impedir a entraQa des
ses 250.000 árabes em seu território. ,Mas

.

como? E aí está o fato novo, um outro pro-
-

blema para a ONU a paz do Mundo.

_ BRASIL
De todas as partes do Brasil chegam

noticias' dando contá do descontentamento
do povo pelo aumento das taxas postaís e

telegráficas .. E essa grita popular não é in
justificada, ante uma majoração tão absurda
e que só poderia acontecer num pais como·

este, onde muitas medidas governamentais
são postas em prática sem um estudo maís Hospilal São José. Estão Na ordem do dia, en-
aprofundado das suas consequências íme- bem adiantadas as obras trou em díacussão o pro-
diatas ou remotas. Agora, o que se fa� ne- ,

da construção do novo jéto de leí que concede
eessärío, para acalmar os gritos desse po�" Hospital São José.

-

isenção de impostos a

vo já tão sacrificado com a carestia âe tu- O pavilhão central e fabrica de bolsas .Oaprt.
do, é uma revisão urgente dessa tarifa; que tres laterais, já estão Falaram a favQr da con-

,seja ela aumentada, já que assim quer o concluidos faltando ape- cessão os vereadores
. govêrno, ma� não na bäse em que foi f�ito. nas dois. João Lucío : da Gosta,

Esta semana uma eo- Fidelis , Wolf e Durval
ESTADO, ,missão composta dos Marcatto, este 'ultimo

". '. Seg�ndo os cãloulõs 'in'ais,' oUmistas,
'

snrs, '. rev, ,Pà,dre Orlan- ,a,penas para dar .explí-
,api'oxima-;iie dê 10 m1J]i<rés '«lt -cruz:�riõs �-õif ' do,' vigariO"da paroqu.·; ações;', pois -eta iotares-
prejuízos sofridos por Santa Catarina com dr. F. �pringmann, Os- sado da firma. O sr. Ar.
o .íncendío, no último dia 17, da A••embléia waldo Heusíe Artur MUI- tur Müller sustentou seu

" ��gislativa Estadual. Como ae vê, é um .pre- ler esteve em Floriano- parecer contrario a ísen-
JUIZO vul!,!oso para o Estado, e o. que mais polís, atím de eonteren- ção, baseado 'ns inför-
é de lastimar é a perda quase total' da Bi- ci�r com à' sr. Governa:' mação do sr. Prefeito,
blíoteca da Assembléia, do cumentärío de.alto dor Jorge Lacerda so- de que a referida tabrí-
valor e impossivel de ser reconstítufdo, De bre ,a importante obra, ca tambem fabricava
modo que' a perda material, como o edificio tendo aquéle ilustre ehe- chapeos e cintos, artígos

. da Assembléia e o que nele existia, ainda fe do ,governo prometido esses dos' quais já ha-
poderá ser reparada; mas o patrimonio his';' auxiliar eficazmente' a vIam outras ffrmas 'pro-
tórico, como a Biblioteca, isso jamais pode- conclusão dessa impor- dutoras. Posto em vota-
rá ser recuperado. '.

"

tante obra. ,ção, houve empate, ten-
.

O novo prédio obede-I do, o presidente Ney
RIO DE JANEIRO _

ce a todos os preceitos F r a n,C'o, deseinpatafÍo
O Tribunal Federal de Corria a 120 ---------�-,--------- modern�s dos estabele- contra a 'conc'essão, sus·
Recursos concedeu,man- quilometros 'Alen'da o lenCBn�leO Senador Carlos

cimentos de, assistencia tentando o parecer du

dado de seguraça ao ex-
social. relator.

P 'd t d C O A P U t I F d 51 G dOI" O municipio de Jara· A

•

re81 en e a . . .. m au omove or , omes e lvelra guá está ·,'precisando de A. C,amara aporovo.u. umde Minas Gerais, sr. Na- da Empresul, corria a d A bl
' e ét d 1 b d

gib Saliba, isentando-o 120 quilometros na Estr. a ssam ela Em visita a diversos um novo hospital" pois proJ. o 'e el a rm o

o antigo, alem de não crédlt� suplem�lltar e

assim, da responsabilida- Itapema, neste Estado, municiplos acha-se eDi
tender mais ao numero negou um espeCIal,. que

de por um desfalque de quando foi de encontro Continua sem solução Santa Catarina o sen"'- �e doentes falta o con- mandava anular a verba
12 milhões de cruzeiros. a um caminhão de Flo- o inquerito para apurar do� Carlos Gomes de

forto e �parelhamento de. 200 mil cruzeiros pre-
O sr. Nagib Saliba havia rianopolis. as causa_,B..1,n.o in(}endio Oliveira t

'

t
sido responsabilizado por O Ford teve um pre- do ,edificio da Assembléia O ilu�tre po.litic�", ca- exigida pela moderna VIS a nC? orça�e!l o par�

. medicina. . o estadlo �umclpal. FOI
sentença judicial em Pri- juizo superior a cem mil Legislativa. tarinense, Vice-presiden- Na primel'ra qUI'nzena aprovoado. projé.to .de lei
meira Instância. cruzeiros." Bem pouca cousa do te do Senado, esteve t d

I arquivo foi salva. Só em presente a Exposição de I
de Julho será feita uma que .Isen a e Imposto a

il""""�'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'''''''!'!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'',!!!,!!!!!!,!!!,!!!!!!,!!!,!!!!!!'''''''''''''''''!!!'!!!!!!�1 JJlaquinas de escrever IndaiaI. grandiosa festa popular fabrIca de T!lbos de �na
foram' destruidas 34 em .beneficio das obras Dumke Pedrl. Por ultimo

,

O sr' Gover d 'b' I dessa nova construRão o sr. vereador João Lu-
,

. na or a rm

D t di' d �.
y , •

d Ctt d
um crédito especial de epo DuO DIZ ui uOOZI sendo de .esperar que

CIO

r
a

, .
08 � en r�n 9

!Jr' 2.500.000,00 para a I �Odlobs os Jaraguaenses �� ���:Ç:�lé:::.edlU�se-
lDstalação dos trabalhos Já regressou de sua o a ore� para um com-

parlamentares na parte viagem ao Rio, onde fora pleto eXlto. Agenle em 6uaramirlm. Foi
superior do novo quartel submeter ã uma inter- Câmara Municipal. Esteve designado agente do
da policia. vençAo cirurgica na la- reunida a Câmara Muni- "Correio do Povo", em

ringe, o sr. deputJido por cipal, que 'entre outros Guaramirim, o sr. CaU
Jaraguá,

.

dr. Luiz de assuntos, deliberou so· xipo de Paula, comer-

Souza. bre os seguintes: . Con- ciário, ali residente.'
.

Eleições cendendo licença .de 90 O sr. Calixipo substi-

• •
dias ao ,vereador João tue assim o antigo agen-

da Clube Re!lettada LU,cio da .Co.sta;_ apro- te sr. Ludgéro. Tepassé, .

• • J ,vando as mdlcaçoes do que por mUltos anos

MIlitar '

a antesttea vereador Artur Müller agenciou �s�a. folha na-

referente a Escola de ,quele mUnIclplO e aquem
Nas Eleiçpes do CIu- Engenharia de Joinville aqui externamos nossos

be Militar venceu a cha· A Câmara Federal re- e um apelo ao sr. Pre-, agradecimentos .

. pa encabeçada pelo Ge. jeitou 08 protestos de feito Municipal parsman- ..

neral Segadas VIana, que anistia geral, que abran- dar proceder a limpeza F�sla de I. $'. do RosariO.
teve no Interior 4.139 gia tumbem OB comunis- do Cemitério da Estrada HOle �m Nereu Ramos,
votos e. da CapitaI2.586. tas. A lei aprovada ape- Princeza Isabel, em Co- gra�dloás� festa de N. S.

O candld�to da Cruzad� nas abrange os implica- rupá que está completa-
do os rIO.

.

DemocratIca, G:ene�al �I. dos de 11 de Novembro mente abandonadu pelos AP.ó! as Mlssa� pros
canor teve no DIstrIto de 1955 em diante, in- poderes públicos, sendo sagUlrao os festeJOs po

Fede�al 3.777 votos do clusive os de Jacare- ambas indicações apro-
pulares. ,

InterIOr 2,894. acanga. vadas.· (Continu" n" uíti"'. página)
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fi Dn
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ccmbcte
,

O custo de Dido i

Como já o fez contra I Para a UDN nos adian
as tarifas postais, o di- tamos que, na Rede de
retorio Nacional da UDN Viação Paraná Santa
determinou aos seus de- Catarina, o fréte de um

putados combaterem na vagão de bananas para
Câmara os projetos de o Rio Grande do Sul,
leis do governo que que era de CrS 4.800,00
majoram os selos e a passou para Cr'17.000,00.
taxa de saúde. Passou assim a banana,

. Em pouco' tempo o fruta de pobre, a ser
atual governo Federal objeto de luxo.
elevou não somente as' Depois ainda dizem
tarifas postais, como os que querem incrementar
fretes ferroviários, taxas a produção. Estão é ma

portuarias, Iuz, . gaz, te- tando uma das mais
lefones e passagens de prosperas lavouras de
onibus. Santa Catarina..

Si au te pego II I Escola de
Engenharia
de Joinville

O deputado Gastilho
Cabral, lançou o seguinte
desafío ao snr. General
Lott, Ministro da Guerra:
"Se V. Excia. é presí- Solidariedade de .raragoi
dencialista, se V. Excia.
tem tanto amor ao regí- Na ultima Sessão da

me de 1956, porque não Câmara Municipal� o ve

deixa o presidente go-
reador A r t u r M.ü 11 e r

vernar livremente. por- ap�e�entou requerimento
que o força a sempre

sollcítando o envio de

concordar "em genero, telegr�ma ao sr. Gover

número e' caso" com
nador Jo!ge ,La�e.rda,

V. Bxeía.? . dando �po�o ao ,!lsl_!lho
murrtetpro - de JaIDVlI1e,
solicitando a criação de

Isento de' raspan
·�aé�c1��n��1l��g::::�

�
..

-
o assunto. discorreram

"

bal'd d
.

I
Iavoravelmente o apre.

sa II a 8 P e
.

o sentante da proposição
.

.

.

I
e o . vereador Augusto

d f I' d 12
Silvio Prodoehl.

,"

as a que e . A indicação . f�i !lpro-
vada por unanImidade

-'milhões _dev_oto_s.__

SENSACION,AL I
Dia 10 de

Grande Show
Jun'ho

e Baile
Atlético Baependíno

COM AS FAMOSAS ORQUESTRAS
ARGENTINAS DA Rádio EI-Mundo

DE BUENOS AIRES E EXCLUSIVOS
DIS C O S COLUMBIA E ODEON

"lipioa de Alfre�o da franco)"
e

"Jazz Espetaculo Los Colauiales"

�-------------------------,------------�

Umporeo I!lliÍmülilndo
eriilOCí11 !m ml!rili

I

Três Flagrantes
Por J. DE CASTILHO PiNTO

MUNDO RIO' - Suelí, de 5 anos; rio 'da Policia. Segundo
filba de José veríssímo apurou nossa reporta-
de SOQ.za� brincava no gem, foi este .o. terceiro -

quintal da residencia caso provocado pelo Ie
com

.

outras
.

crianças, fOZ animal.
quando um porco feroz
deíxou 'o chiqueiro e

avançou sôbre o grupo
atirando a menina ao so

lo, I pisoteando-a. .
Vizi

nhos. correram e abate
ram 'O animal a ,i i r o 8.

Oom evisceração. trau- A UDN perdeu por 60
mática (estripada) foi a votos a eleição de Pre
menina socorrida no Ieítö em Canoinhas neste
Hospital Getulio Vargas; Estado' e ganhou as de
onde faleceu, depois de Curitibànos.
operada durante

Ciilcol
\

Domingo haverá eleí
horas. O cadáver foi re- çäo ein Turvo' e em
movido para o necroté- Junho em Braço do Norte.

Ganhou num.
e perdeu' no
outro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO pOMINGO DIA 27-5-1006
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C;)' m�lho�: 'som :"�b' l)1ó�el m�is atrq,entei
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. tY g . "<', ;, • , , , .das cruzada.. a chapa de, metal. Dlve,-

lnter-munlclpat d'e domingO
;
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'. REVENOEO'GI AUTORllAOO.," � .
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'
'.:� 1 �1 X O, n- resultado final Paiva de penalty: o' marcador' �' �''''

T •

I!'
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,_ ''','J.' -: ( ••..

.
Prellando domingo últí- desenrolou-se'�com certo tembem face a �egurança" . ,.' -", .

I _

mo no grama40 de �stJ. equilibrio de forças, sor- do . &etor ': defeQ'$ivo,! dQS ,<I . r ' ',:eaIJa �I'oth'lIr' SÔ'nnenJ:lobl
1

Nova,
.

a representação "o rtnäo �.a9 fimll> a vitória; locaíe. Assim : o. préUo .'" .' .

Agua Verde conseguiu para .os lQcais como po- .ch�golt O seiúfipa;t com o' OSl,'. 'Q,�·�.".,.ArS�,.' y.:..,,'8... , ..•., .•.. P,:":"ID...,.E':"f",�.. 'DQUJ,�IIt JrmJ..o, P;R�00' p� 'F�'B�LCA . �dificil triunfo. ao - derrotar derla igQ�lmeme, .pender .
vitório!1 ijps(a\ ,'elo mereçida, i. .,

" '"

a �ui� doAni�Ga���.�joi�i1IQ�s�m�IAg�Vd��.·.�n-���.������������������=�=������===��baldi ·r. C., militante' da que il5SO.;' se 'cQDstituisSe: regera d:.�:.lll'O,.. 'côjo resul
divisão secundéríe da Liga num resultado i'njúslo. Ao rado não merece .coares
Iolnvlllense de Futebol, faltarem eproxímadamente raçãotelgume.': ....�. s r

,

pela contagem mrmme, quinze mtnutos para o t Dirigiu o encontro com
tento assinalado por Paiva término da peleja, a equípe :re�,ular,_> atuaçã:oj'�O SDr�.·
na cobrança de um "hands visitante- e_Q"c�fQU tremenda Elpldlo Martins.
penalry' Indiscutível, isto reação,.,proç!lr�ú}do o tento O Agua Verde

. (:l;fuou .

aos 43 minutos' da prl- de igualdade' e a meta Q� �C?m:.,J..i*e, �ivaldo e 9c-j'meira etapa. Como' se

f
Líte só pão c.a.iu ,�m vir-

'I
taelllo ; Lib.:J,' _Mabinba , e ,

pode verificar pela conta- rude de olUila :chànce do Ad,emar.;.. A,genor. ,p'�f;eira, .:�
gern registrada, o prélio arqueiro' aguaverdeeno, e ..:rc::I��nto� Paiva e J. ,�antos.

t:=;:::::=====::;==;::=:=�,.
p� R,A F E�R I O'A 5,
: E . C Z· E ,M ,A 5:,
INFlAMAÇOES,

. C·O'C EI' R AS',
f1�'R'f;1 'E 'I �R A '5,'
ES P I N H.A 5; ETC:

f,

(m Il!fl!l!iril 'Pilrtldo f!mpülilrillÜ Sn G U f �Il
O À!lJO PRomOR DE ssus FILHOS É A

BOlafogo ;���A���y!!�e CONTÉM. ... t�;�ci��l;�I���ú,��'����a�RA I
I .

r "

. I
.

.
•

:'SERVE'· PARA QUALQUER IDADE, ,CONFOR-2 X 2 O placard o maior volume' de jOgd DADOS TÉCNIOOS DO '< E:x:CELElfT&S ... "·l�'f�{1. "''',' -�!
ME o n, 1, 2,'3 e ,4' -. .

_

\ dos looais, O quadro do'
,

.

. ENOONT�Q . " !' ':"'.�. Pl'ötc::j� a 'sàüde de seus filhos e a; sua 'própria! "

Preliara� 'lia tarde 'de Agua Verde at�o.u melho�, '. ' Locai:' Bar,'a ,do '�io ELEM�ITUs ' T�IICOS : i '�;>�'. Evitará 'muitas doenças' e poupará dinheiro'érri
segunda-feira ú It i m a, com um,a e�uIJ?e malS:Cerro, CªÕ!PÓ':d� Ii'Ot,llfogo.· Fósfqro, J:âIeiQ, Ars.sDiato

! � ;'." _,;; .

. remédios.

aproveitando o se�PIfd.o armada, e �o� um ataque, Juj� :".' Walter ,ßªlloCQ;I' s' Vanadato 'de. só d ior I �.,'" CQmRre '.boje . ·�estpo. uma . �U�BBIGUEIRAdla de festa, na loca�l' em que os-cmcoa\'an�es, oom hôa atuação,
"

. "
' '

..
,' ,.': ,�.

< MIIfAlfCORA pára o seu hlhInho.
dade - de Barra do RIO 1�V8vam oonstante perIgo. Renda: Cr$_. QQQ,QO. . rODleo .' dl)s eonvaleslentes

.

L J t: um produto dos Laboratórios Minancora
Ce�ro, no gram.ado. d

..

0 á. meta do B

..

otafog
..
o, em. 1. t�mpo: �gUIl' Verde I Toniée dos· .!lssnqblidos I

"i ,�,. -'
.

O I N V I L L E <_
al\,l-negro ,as, �qDlpes opntra a�aqu�s ráR·ld?S. 2 Bot8fogo O, tentos de

.

' ..
prinoipais ,�o BotafQgo

I
Eptretan�p p() P��lpdO ·Etti 80S 1.9 e· Tião OB', ,.'

.'� ,
'.

'.
' " .. , -.II!!!!!!!!!!!"---=!!!!!!!!!II••

Futeböl Clube e da Soo.' co.mPlementar, os' 'alvi� 1..26 . '. 't
.� ,.

.
.

a

..
os Pahdos; Depauperados,

Rsp. Agua Verde em negros, com aoertadas i �mu ORo
.

,,__

Esgota�os, Ma�ros, Mães . M"'
'.

'I':�'H 1'\.'E's."1· 'U"O A 'S,íerceiro ootejo, ent;e as modifioações introduzidas' Fmal:Botafogo:2 Ag�a que. CnaJ;Il, Cnanças, ra- ,,'

'

.. � :� V
.

.

duas agremiàções;' na equipe,l1end�ra� mais, Verde 21 gO�ls. de .AçáçlO, q��tlca�, .-eceberão a to- .� ." '.�.
,

N' ..:I..' II' t
.

- e oom a marc9�ão de dois. a�s 1l" e ·_(iUiplla ao� 37 mbcaçao geral do .orga- 'OE PES.SOAS Tb USADO COM.
.

os u.OlB
..pr� lOS an e

.,.. ::'flf . mmutos., "

rIores, regIstrara-se um tentQ�, Igualar o marca- ....
..

Dlsmo com, o
BOM 8ESULTADO O POPUW

empate sem abertura de dor, passando· a coman-'· Qu'adros: BOTAFOGO: '�
.

. � , '. OEPURAmO
.

contagem no campo de dar tqgas as ações dentro Mário, Olindo e Màr\nho' �aIDlglilleIDl(Jlll .
I i' '--'

:::;��o����'o �6t�fo�� d�M���.�a��p�té�· oonsti- !ta��i���; e W�rt���i��f\'i� �_��. :EL I'X I�R 914venoera �m Beu gram'ado tum um prêml.o Justo .ás (Pedro), Harry (Antoni- a .tm •• aTAra. MIIJß ft ODf!IIInSIUiIiI
..

por contagem mínimaó duas eqUipes, que
.

f!lUl�O nhO II), Girólla, Aoáoio (;;ure seus ·ßJal� e poupe seu - OIf'lIiH "�&w,fI I�, U I"DUU, III'

A partida da última lutar�m para �ma�lt.6�la e Zioo.
bom dinheiro comprando na;. O a:..... o Baço. O Coração., •

s.agunda-feira, foi fraca ao trllar do ap.to· do J�l�. . FA.RMACIÀ· NOVA ednit.IO� n PulmÓH. a Pe••
em técnioa, no que 'muito' Nota destoante, verlfl- .AGUA VER1?E.: T.lOÓ, ; Ptodua Dor.. no.Oún. fleuma.
contribuiu o estado do cou"se, quando pára sur- :Nlva�do e OctaoJ}lo; Llba, ds ROBERTO. M. BUBST 1 ......0. CeCUeira. Queda do Cabe.;.
gramado. prêsa doslo'O.ais, a ef'iuipe .Mabmha e Soh,!ardtn,e�;

.

.I que dispõe de maior sortimen- ••
'

"nem.... AbOrtos,
.

"

.. ,.
Ade (Nil s) A to na praça e �)ferece seus arn-,Poucos foram os lanoes agua'\'erdeana, ,que nos.
._

mar
.

ne ,. genor,
. glls à preço!! van�aj()sos Ccnsulteo m�co

.

de sensação, que a mesma: prélios anteriores, fôra Tl8o, EHi '(Ademar) 'e Rua Mal. Deodoro 3 . Jaraguá .COIIIe o'popular depurativo
apresentou, consUtutndo ... �onstiluida,

.

pelos seus J. Sant08. -------... _.. -

ELIXI'R 914se Qm resultado justo, Jogadores, na tarde de, ._

para ambas as agremia- segunda-feira, apr�s.en-·Soe ' At,·rador.es'. Progresso' I 'làÓfeßol"ó� orpld.mo: Airada.
ções O empate verificado ,tou-se bastante modIflCa-/. ., ' .. como um Ilcôr. AprovadO c,o.
ao findar dos nove.nta.da, 00{ll.element08 de '....' '.'. mo auxiliar ßO tratemento da SI.
minutos.

. o�tros . ,QI�bes,· _IilO ·que . :Ass�mbl(jl� Geral Ordmáru;l 'j FILIS. REUMATISMO da mls�
.É beln verdade, q':1e o dlsoorda�e$_' tota.�lp�ute,! , f7jcan-{ con�idados pela' preseQJe os. S�nhore8' ,

IDa o,i••m� p.llo O. N S. P.
Botafogo lutou oontra a coz;n a �lreQao_aIVl y€!rd,e,. Sócios' desta Sôciedéide para a Assembléia Geral __.

...... ---

1alta de só"te de seus POlS, nals vei:lpera'" de um ,
..

.
.' "

.

.
.

" ,I .
'

. .
. � .'. '., • ',' Ii'.'

".' . Ordinaria .ii realizar-se' no dia 3 de Junho' as 9 ho-' .. ,'. _

.

.

a�antes, nos pr�Dlelr.os 45, cam�eonato, . q�a:qdo '8S; ras da manhã' no' anligo Salão "Sohn" :i;lfim de de.! r=:::=:':=:::�=--:::::::==:::::''';::::::=::::::::::::::;-';;=:::==::::::::'::�mmutos �e partida, quan- partld,as. amlst!ísas, ser-
Ilberarem sÔbre,'a seguinte ordem do dia: .

'ii 1.•
·.... e •• te. e _ u 1100 IIdo por mum�ras \'eze., \'eD,1.

.

para 8)llsta; .18., 1. _ Prestal"ao de Contas.
'

.

l � II . .11este\'e por oaIr a meta eqIlJpe�.. la,'oçar �!l0 del . 1

2'
.

DI '. -" d' O· ,
. r, II . . II

d ..•• ó ã'; J'ogadorea' perteóéêntes' , � Lj elçao ,a nova .lret.Qrla. . "iI � _

_. JARAGUÁ DO ,SUL - IIos VlShan.es, s no ....
'

',.-,,,',
. .' 3 _ Assuntos de interesse sociat . ii !!aconteoento, por. \'erda- a oQtros �lu�es.\.,.� !Qcor-,

.

,

.

. ,"

.

' •. I
-,

iI I!deiros "milagres", mas rer �ulll erro; que' de a JéU'aQ'u� "o }�ul, 24 de �iUO d� 1956. I II !,' Medioamentos e Perfumarias "'1de outro lado," o Agua multo' \'êm pe�siguindo ,t.,
.

franCiSC�, MOdrDCk l.urinar.· Se�lI�rl '!II' �
.

Sitnbolo de Honestidade '

'UVerde, .teve um $eu tento cel'�a� ag,remla9.�e$ "fut�" ' 'PreSIdente ; ') _ "l�·i.secretarlo
II

." ,--,.'. Oonfiança .

e Presteza Iiianulado, quando o mar- bobstlca's de �,!l..,sSO,�IDU- ", ." '.' �"' , '.' ,.. , '. � ,.....

,
iI A que �elbº:l' lhe. atende 'IIoador .aousava ,2 � O, para nioipio. ' ',-" I..J,)...

�=;:r.::::::::::!Ii::l::�===::=:::::::::::::::===i:íi:::::::I:::::::::r.:::::::�::::::� II _ e p�los menores' preços iios alvt�\'erdes, amda na
. Então, pàÍ'a:i<ltie.�e6-em ,iII' ]1)1'

",'

lf-1'llCJH[" :']['AlITfMI"Ar 'N'N'
". 11 Il�...__------':'_--_._---_._-_._----_._-:::U. .

f S S as' équ�p,es :asp.ii'-an.tes? 11"4 II -':::_"'-----._._----�-_._.-

....
----_••••-

Párbl�elra d ase
.•.

' .

01 1,1. .t.Ld

.

. .

.

�

li
,.

.

� ,

r ltro o oo.eJo, ma I, ,.
. .... ii

��il��.oolooado no lance, duvi-' li ItIEDIVO VIBURGIA.O !I �, ,��

dou na marcação do g'ôl, A' t
' _'. ii

'

.....
. , . Ii ,� CLINIOA: DENTÁRIA _ RAIOS X

quandO a; bóIa, atiraqa,
. ençao ii For�ado pelas Fac�ldades de Med1cIna das Umver- I: O"

.

O" C 'b'
.

O"''
· 00

da esque�da, oruzou' a _ ii sldades de ColÓma (Alemanha) e POrto Alegre·!1 . r.�' ,8 ny u a 8 . qUI n o �meta, ahnhando-se· no -

espor·tIsta-s·, li. ., I "", ., , '

.' 'I' CiRURGIA....... seNHORAS ...,..... PARTOS � CRIANÇASe'Jcanto direito do aroo de ': h '

c, CLíNICA G:E:RAL
.

'. ",.
. I CIRURGIÃO DBNTISTA' .

'

Mario. Na, ooasião, pilO' Serão realizadas hoje, II _

,

.'

testarattl OB looais que. em comemoração-<ao dia ii .,.! ,: .tonga pr�atiea em' Hospitais EUropeus I CÓNICA. CIRURGIA BUCAL - PRÓTESB
!@Bpelota passal'a pelo 'Iado do Foot· ball, duas par- li �-

. Tralamentos de caDaes sob conlrDle radiogréfico

�de fóra da méta, e o tidas. Uma nesta cidade; II . Con�ultélrio e residência:'< Moderoas pontes m6veis em' micronium _e_ ouro platinado
juiz, não podendo dar seu entre os rivais Baep�ndí ii Tel. 244' ...... Rua Preso Epitá,ciQ Pessõa, 405 ,HO R Ã R I O

;parecer oerto, anulou o x Acaraf e outra �m Co- II CONSULTAS: II

I
MANHÃ - das 8 às 12.

tento, que aliás, não foi rupá entre C. O. Ferro- ;1 II . TARDE - Atende com horas Marcadas
muito reolamado pelos viário x Estrela. - ii Pela manhã: d�s 8 1/2 ás 11 40ras II Residência e Consultório ao lado da 00
aguave.rdea!lOB, vencedo- Esp!>rtista,. c.oppere pa- 1,1 Pela tarde' : das �4 1/2 ás ,17 1/2 horas. 'I

'

Prefeitura Municipal -. F.one. 220 �res até entao por 2 x O. ra maIOr brIlhantismo do i '
".

.

b' N
. ,

� JARAGU� DO SUL _ SANT.A CATARINÁ ��estes minutos da �ri- dia do Foot - ball, com- I
,

. Atend.e chamados tam em a olte }I ..".
. ,.

melra fase, em que pese parecendo ao campo. �:::::::::,:=::::::=:::-.:::::=::.:::::::::::::::::::::=::::::::.o:::::::::::::::::::::=::::::=::� ���OO.OOOO��
..;,. ,

·1 '

\Fl'utiferas 'e
Ornamentais

,
.

Laranjeiras, Pe
cegueiros,' Ka
kiseir05, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc, Ro
seiras, Oahlias,
Camélias,' Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

\

::>eçam Catálo
�go Ilustrado

leopoldo Seidel

Co'rupä

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 27-5-19&6

Camara M uni c i pa I Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Dr. Waldemiro ,Mazurechen

C&SA DE SA.UDEAta da Reunião Ordinária de 21-2·56 POR'rAR'IA Nr. 73
,

".' O sr. Wall;iemar Grubba, Prefeito Municipal deAos vinte e um dies do mês de Fevereiro do 'Jaraguá' do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:ano de mil novecentos e clncoenra e seis, pelas sete'Alterar a escala de férias dos funcionários munihoras, na safa do Forum no edificio da Prefeitura cipais, prevista na Portaria Nr. 102, de 14 de de
Munlclpal de Ieragué do Sul, reuniràm se oe snrs, 'zembro de 1955, na parta que se refere ao Moto
vereadores: Ney 'Franco, João José Bertoll, Fidelis rista Francisco Pinheiro, que' poderä goza-la noWolf, João Lucro da Cosre, José Pesqualtnl, Artur periodo de 2 a 31 de maio: do corrente ano.
Müller, Mario Nicolini, Augusto Sllvlo Prodoehl, Registre-se e cumpra-se

,Brich Batista, Durval Marcatto e Raimundo' Emmen- Prefeitura Municipal de Jaraguä do, Sul, em 2
doerfer. Havendo número legal, o snr. Presidente de maio de 1956.
declarou, aberta 'a reunião e ordenou ao seu 2. se- Waldemar Grubba - Prefeito Municipalcretário 'que procedesse a leitura da ata da sessão

Ianterior. Submetida a discussão foi a mesma apro- PORTARIA Nr. 74 '

vada sem emenda pelo .que foi assinada pela ,Mêsa. O, se. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal deA seguir o snr. 1. secretário leu o Expedie.nte que 'Jaraguâ do SuI', no uso de suas atribuições, resolve:'

constou: Of, nr, 20/56 do snr. Paulo Peregrmo Per- Exonerar a pedido, Waldemar Bchults.. ocupantereira, Juiz de Díreíto désta Comarc.a'; no qual pe�� do cargo de professor, Padrão CIS"� do Quadro Unia desocupação da sala onde funciona a Sec�etarla co do Município, da escola Lauro Mfrller, da Esdo Legislativo. Com, a palavra o snr, pJr�sldente trada Rio Paulo no . segundo distrito do Manicipio.esclareceu a casa, que desde 1945 vem funeíonando '

Registre-se e cumpra-seaí' a Secretaria, da Câmara, sem nunca haver e!11pe- . prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, .em,cilh.o algum, somente agora' sendo qu,:_ o Dr. JUIZ de 16 de maio de 1956.Direito acha-se magoado com esta Câmara ,desde a Waldemar Grubba - Prefeito Municipalintronizaçãô de I Cristo, arranjando assim este pre;'7'testo. Ao 'que o snr. Emmendoerfer, pediu Informe-
.j "PORTARIA Nr. 75'

"

ção se O mesmo a queria em' definitivo, ao que o,
,O sr. Walderaar Grubba, Prêfeito Municipal desnr. 'presidente confirmou, Com a palavra' o snr,

Jaraguá do Sul, no uso de suas atríhuíções, resolve:Artur Müller, frizou que a Câmara M�nicipal é um
Conceder 90 (noventa) dias de lioença para tratapoder municipal,. portanto faz parle do üfuóicipio� manto dá saúde, a Alice Pedri, ocupante do cargoSendo então resolvido que de ac-ordo como sempre de professor, Padrão "Q" do Quadro Uníeo do Mu�e tem feito, fica desocupad� durante os di�s de
nuníoípío, nos termOI do art. i6S, do Estatuto dosJu�gamento a sal� em que funclone a S�cretarla da
Funcionários Públicos Oívís do Estado de SantaCâmara. R�querJ,mento. d,: PaulQ M..oretll·. send� o
Oatarína, a contar do' dia 14 de maio do corrente

DE O'RHmesmo. enviado a C�mlssao d� [eglsl.�çao e JUStIÇ�, ano. " 'Registre-sI e cumpra-sepequerl!ßento de Eh�ab_eth R
.. �resslDger, encarm- Prefeitura Municipal, de Järaguá do Sul, em

'

..__lli!IIIaillEII_---...p'hada a mesma, Comls�ao. Of!c�p, nr, 54/56 d� snr'!16 de maio de 1956.' .

iWaldemar Grubba, Prefeito Munlclpalvtrazendo ínclu-
, Waldemar Grubba - Prefeito Municipal r===±!1!1 II ii :=Uiiei !m=_i!

1'1111
�o a certidão, solicitada. Of. nr. 22/56, e�via,ndo !l!ll.a

I ..cópia do contrato firmado entre a Prefelture MUDlCI-
,

!
-

PORTARIA N .

76
' -'.

Ii==========='=====..�====.
"liDal e Henrique Pedri. Of. nr. 45/56 do snr.,Waldema� r.. . .

I 'F" p.Grubba solicitando a devolução do eludídocontreto. � O sr. Waldemar.Grubba, Pref�lto.�uDlclpal de ] . ,oto ' IOZera'Ao que' o snr. Presidente expôz a sua opinião de J�raguá, do S��, no uso �e su�s atrl�_lçoes, resolve:

'I
." , ',"

Idevolver o contrato ao executivo. Com é:! palavra o DI�pensar .0 F�scal Padrão Z .. �" Joao An�ré, �os �====7,================
snr. Artur MUller,. declarou que o dlro contrato, de- ;R�IS, da dl.reçao' do Departamento _dI!. Servlço.s-Ge-, .: Jaraguá do SOI'- Telefone 296,

'I"
veria ir à Comissão competente. Sendo que o enr. ,rais, que vlOha ex�r.cendo em comlssao.

,,"", ,
_

,

"
. ,

I'd""
I Registre-se e cumpra-se

"

,
Raimundo Emmendoerfer, so I é.lrlzou-se com a pre-

l .p f't :M:'
.

'I d ! J
- .

á d-' S I em

I
'

, 'sidência, �stando de .acôrdo de '�ue seja devolví�o �h d/�:�01l�� 1�5�.eIPa ,

e ,�r,agu, o: �' ,I
' ,XaORA l\:tELHOR lINS,TALADO HEM

"po executiVO, o' r�ferld� COnlra!o. _Posto em. vota5ao, ,

Waldemar Grubba .. 'Prefeitol Municipal ,DEFRONTE'! PREFEITURA MUNIClJi>At,1foi o mesmp e!lvlado a Gomlssao de Leglslaçao e I
"

'_','�.Justiça. Requerimento n. 9, DO qual os vereadores do !. "".
, • ;

:1"'"
_' . , " "

'I
Partido Social Democrático, solicitam asprovidên-!, . "!', PORTARIA Nr. 71. ,

",

'

.. ), '

, ,', " ", ..'�ias afim de consid�.rar-se, extinto �, manda, to do: �r,O sr.� W,aldemar, Grubba; Pref�lto':l\!un_lclpal d� ,
Atende tambem tora, a qUalqUer.,' 40ra '.v�readôr sor. Artur Muller. O snr. presldente,declarou Jar�guá do S�l, no uso �e suas atrlbulç?eS, reso�ve.,. __._.� li 'Iser o mesmo um lanto intempestivo, enviag�o-o à Del!lI�nar o Fls�al J:>a�rao Z - 7, Verdi Fra�Cls�o ,.' t:!j li ,9" '1.11 r� •

Comissão "de, Legislação e justiça, afim de estlidar Lenzl, para em comlssao .responder pela, Dlreçao -----------------T-�
o dssunt<;>. Qf. nr. 48/56, do snr. Ptefeto �unicipa.l, do Departamento �e Serviços �eral�. , _

incluindo o pr.ojeto de lei nr. 8, o qual, fOJ. encaml-, . Regl��re-se e .�umpr';l se 'I
nhado à Comissão de Legislação e justiça. Of.', nr. ;' Ptefe�tura MUDlClpal de, Jaraguã do' S,uJ, ,em
47/5(\ traz(>ndo incl,uso �,projeto de .lei· n�. �,: ��ndo .17 de maiO deI 1956. G bb p' r,e,fel�t'o' Mun'l'c!ipa,leste

r.erfcàminhado a Cotriissao' de Finanças -e Orça- u, Wa demar ,ra �. IA '

menta. Projeto,de lei nr. 7, enviado. à Comissão del,"_' ---_---------,---,_'_Legi�'J�ç,ão' e, J,�s!tiça. Ofici� or. 30156� dp snr.,�refeitO,'MUDlclpal, enViando o prOjeto de lei n. 5. Com a
Ed'l I d .,

-

d
"

tpalavra o silt:" Emmendoerfer, esclarece� que �m, I a e CI açao e reu ausen e
virlude do prazo' reduzido para aprovaçaQ do dUo ' ",'

,

J' 'd !P .Q Doutor Paulo Peregrino Ferreirll, UIZ e
,projelo, fôsse o mesmo aprovado e� urgência.

� o�to direito da oomarca de Jaraguá . .do . .sul, ,Estado d,eem votação foi negado o seu pedido de urgencla, Santa Catarina, Brasil, na forma da ]�i, etc.por méÍioria, sendo o mesmo encaminhado à Comis-
são de Legislação e Justiça. Of. nr. 86/56, dp sm. ":,, '. FAZ SABER( aos que o presente edital, com _PreféHo MUJlidpal, encaminhando" cópia d.o Decreto o prazo de trinta dias, virem 011 dele conhe,cimen
nr. 1, o mesmo foi enviado à C;'omissão de Finanças to thl'erem que tendo sido o reu' RUFINO LIMA,'
e Orçam�nto. Of. nr. 31156 �o sn�: W�ldem�r,G�ub�a, condenado a seis mezes de detenção,e ao pagamencPtrJunicando a' posse de seu cargo, como Prefeito to da taxa 'pe'nite'nciafia de vinte cruzeiros, por inMunicipal. Requerimento nr. 10, d<;>s snrs. � Dll:ryal Qidir nas penas dQ artigo 132 do Codigo Penal,
Marcaao Erich Balista e Waller Breithaupr. Oficios por sentença proferida por esta juito, em data de \

or. 21 e '24/56 do' sor. Artur Mülfêr; então Prefeito 14 de maio' corrente, e se enbon�l'ando dito reu em'
Municipal, comunicando te.r sancionado leis. Of� nr. i�g9:.� incerto "e não sabido, p'��o pr�s�,nt� edilàl'
'51/56, do snr.·Prefeito Municipal, '�raz,en�o ane.xo _

e chamo e sito ao referido:Rufino Lima, para queprojeto de lei nr. 9, sendo este enViado a Comissa,? apele da decisão conde�a·toria, sob pe.na de pass�r,l' _de Finanças e Orçamento. or. nr. 27/56, do s�r. a mesma em juIgadó,. � pa,ra que çlíegue � noh-

"iii"\Artur Mülfer, en('aminhando o balancete· da Recelt� cia ao conheci�ento do .�eu, s'e pass'9u o presente', 'e.l&� ,

Orçamentária referente ao mês de Dezembro de 1955, edital gue Ele,rá I;lfixado 1;10 lugar de costume, as
' 11l!,"i!-�'� �foi enviado à Gomissão de .. Finanças, e Orçamento., portas. do Forum, e' publicado pelo jornàl Correio;':Relatório do imo �e 'H5õ, '- eQcam,ip�ado a mesm� do Povo.: Dado' e passado nesta ;c�d�à�td� Jaraguá

,

"

,.:Comissão. Of. cir" Df. 2, do. COl'OneLVasco Kropf de do Sul; 'aos,-quátorze dias do mez d� maio do ano l"tivéa.Pflêgê _, eíne W�liltat·Carvalho. Of. ciro da Câmara Municipal de Urus- de miLnovecenios .e .cincoenta e. seis., Eu, NeyFran- -;iir. die):iaut. Sie .entspannt,
• :;.a C� 'M' ,." -Id G 'rim . -

b
.

(
.

d) n 1 P
. das GesIcht und erfnscht, es'sanga. Or. Clf_: uä ama�a. uDlc�p'a e uaraml • co, eserlV.ao, o �u S6re�l. .

·aSSlDa o ",,,,.E,au Q, eregr�- zugl-elch. Wie ,gut, daß.
-

.'Of. ciro da Camara Mumclpal de Nov�,TreDto: or. no FerreJra, JUIZ, de ,Dlrelto ...,"Esta conforme o orl- es f\jilll'la.gíb['
,

'\,Cir. da Prefeitura Munic1pdl de Araquarl .. Of. Clf. da ginal do que dou fé. ,\ 'i t ,<",' � �,
Pref�iturél, MU,nicipql de Ua.iaf. or.

�
ciro

.

da Ç��ara Jaraguá
.

do Sul, 14 ,de máio Q9. 1.9;>6.Municipal de· Ma·fra. Of.� clr. da C��al'�MU�lCI?al .'
.

'. I� :-', i, ,_", ,

�de Caçador. Gf. ciro da, Camara MUDlclpal de Vldelr.a. O escrlvao -, NEY FRANCO
Of. ciro da Câmara Municipal: de Blum,enau. Or. clr.. -' :. I :. ... ,.. ,:"

;aà Prefeitura Municipal de 'Caçador� .9r. ciro di!. Pre-
'feitura Monidtpai' de Canoinhas. OI; cir: da' Cl!mara nas que estavamL trabalhal'Jdo na Estradj:l, Corupá-,MuniCipal de São F,'rancisco� do. .�ul. Of. �Ir. da

São Bento do Sul,licando assuD' pllralizada a obra.Câmara' Municipal de Araquarl. OfiCIO da Liga da
Sendo que é tambem contra ao, emplacamento de

- 'Emancipação Nacional do Rio de jaR�iro. Pediu e
bicicletas que se efetua sómente>nos ,domingos e,obteve. a palavra o .�nr. João Lucio. da, C�osta.! que prejudica a atiyidade .

de trab�lho, !los interessados,referindo 'se a leitura' do recurso enViado aCamara
prin>::ipalmente dos �olonos. Nada mais havendo a

por Elisabeth R. Gressinger, solicitava que a mesma
tratar, o snr. presidente 'designou para' próxima�nviasse a esta Casa uma prova ·de qué se, a�ha sessão o dia 28, do corrente, com a seguinte Ordem I

:autorizada a frasacionar com <;> Poder,Publico. do Dia: Trabalho das Comissões. Findo o que foi"Requeria' tambem fôsse da parte do snr. pr�sidente, encerrada a sessão.
' ,

. . '

convocada para logo' após fi s'essão, os, membros Sala das Sessões, ém 21 de Fevereiro de 195Q.das diversas Comissões para uma reunião. Ao que
,0 sor, presidente de�eriu os se!l� requerimento�. GOf!1 (ass.),! NEY. FRANCO.' .

,
, am besten zu den geringsten PreIsen bedient. \

li paJ'avra b ·snr. José Pasquahm, le.vou -ao con�ec!- .. , JFOID�BOLIJSqWSEOLBQ,ERTOLImento désta Casa de que foram retiradas as maqUl-

Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704

(antiga residência de E'manuel Ehlers)
Clínica geral'médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis,
,.

- Jaragoá do Sul
.

-

NA FALTA DE Calçados
.

, APPeTITE, ·"1

f

lllRGO
são 8S melhores e

- mais baratos -

Magresa
Cançaço
Palliäez

, -

Praqueza
Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseh Irmãos S,A.

.

É indi3p-enaa?e!'
o UIöO do

.

Caixa Postal, 11

.1 O O Ol t I O
II Santa Catarina

I��I

HeJ'f1Orragend bewährt bei: 'e IÇ

'Rheuma Hexenschuß
Ischias . Nerven,;; und '

Gicht � . Kopfschmerzen
�. Tablette,D Erkältungen • Grippe.
'Togai istim ln- und Aualaadbewlbrtundãn�t-eawükt
ruchUDd zuverm..ig. Selbst in hartnlckigeoFIllleawaMeDpate
Eiiolge erzielt. UÚchlldUch uDd gut vertriiglieh. Togai verdialt
auch Ihr Vertrauen - ........ Sie Doch heute eiDeDV�I
Togal-Table'ttmaebadlDalleaiApothebDerhAlt). �,

i'

,_JYURMKU&
. : Filmaron dá]_. Firma Boeh

. ringer-Mannheim, das bekann
te deutscbe zuverlaessige.und
'unscbaedliçhe" Ban dw u rm
Mittel ist in. den besserep
Apotheken '

un d Drogerien
wieder Zu haben; Wirkt auch
bei anderenWurmartea'Tuben
mit drei Kapseln. odel:. Oel in
Flaesch'eheIi zu 10 gr.

4 H 48

der c.'r. BOEHRINOE'R
& SÖHNE, Mànnhein, das
bekannte 'und altbewaehr-

I te ,Asfhmà-Miuel, wieder
überall, erha�ltl.ich sind.

l·

Apo*heke "Sobulz"

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechlschaffenheil, des

Vertrauéns und, der Dienstbarkeit, die Sie
,

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO ·POYOI��1
Aceita a realidade do destino .

JARAOl�Á DO SUL - DOMINOO, 27 DB MAIO DB 19M sA.NTA CATARINA - N. 1.892 e não blasfemes nunca t É sempre em vão ...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Procura transformar a dor num hino,

1-Í'�,,'I-O-""""-C----A-'------I-s"_""""__'!
que, assim, darás confôrto ao coração.

, Registro Civil Ieraguéelrrho, filho de Ru- Não confrontes os dias de menino
dolfo Borchardt e de Her- com os dias, em que, vives, de aflição;

�
Artur Müller, Oticial do Re- mlnla Geisler Borcilardt. faze' por esquecer o desatino ...
gistto Civil do, IO. Distrito Ela, brasileira, solteira, Procura não lembrar, a, ingratidão ...

.......,.__- ,-----... da Comarca [araguá do Sul, doméstíce, domiciliada e Na vida,' cada, qual vive' um romance,(Continuação JII 111, pági".) Estado de ,Santa Catarina, residente neste distrito, em e, embora diferente a humana sorte,
Curoação de Russa Senhora. Aniversários. Fazem anos Brasil. Jaraguásinho, filha de Hen- todos têm' que passar pelo seu ,transe:'..

Terá lugar dia 31 deste hoje o sr, CHio Nioolini, faz saber que comparece- rique Wichert e de Emi- No sofrimento, amigo, sê mals forte'
mês o encerramento do comercíärío ; a sra., Ire- ram no cartório exibindo os lia Wichert. E, rernbem, seja o teu último .lance
mês de Maio na Igreja .ne Lafin e a menina Ma. d<?cun!entos exi�dds pela íeí Édital N. 4,016: de 22-6-66. um sorriso tranquilo para /a morte t
Matriz 'desta cidade, com ria Iris, filha do ár. Luiz afim de se .habilitarem para

'.

Augusto Peter e DELMAR BARRÄO
à solene. Coroação de Prestíní. '

.

casar-se:
, Irmgard Ziese l'

,

Nossa Senhora, com o Amanhã o sr. Germa- Edííel N. 4.013, (Je,22-6 66. Ele, bresllelro, viu'vo, �Q>•••".,:�"'"•••• :Q>••••••• JO::-�'••••••••• :' ••••••••••� •••••• :"••w••••••••••••• :�:"••••••••' ••••••••• :Q
••compar-ecimento de to- no dos Santos, protessor N J H �. Jdos os Noveneiros.

'

em Rio da Luz; a menf
oír osé astretter e lavrador, domiciliado e = Festa da SANTJSSIMA T«INDADE i

0'1 T
' M12ritl ',Reis i

residente nesre distrito, em :, ,":
Enlace Kanzler - M.yer

na v z. da ereza, filha, ,'; R' C� f Ih G � 'T á l' h
.

Alt J
'

á' 84 .�. do, sr. Waldemar'
, Rau, Ele, brasllelro, solteiro, 10, erro, i o de er-:, er ugar ore em o aragu ,a:

RealIzou-se ontem o comerciante em Estrada industriárió, domlcillado e mano Peter e de E;mma r tradicional festa �a Santissima Trindade. ,i
enlace matrímoníal da Nova e o meníno Mario residente nesta cidade à Krutsch Peter. ' f: '

,

Haverã: Gahnha assada, churrasco, do-. =1
gentil senhorita Landíla José Mascarenhas. ," rua Mal. Deodoro da Frio..;' Ela, brasileira, solteira, fi oes, café e não faltante o "StrudeI".,. =J
Kanzler, filha diléta do Dia 29, o sr. Luiz' Sã- se�a, fllho de André Hás- do�êstica, domi.cili�dà e

f�
A festa será animada por 6tima música. !

sr. Albano Kanzler e de tier industrial 'em Rio tratter e de Dalila Maria resídenre nesje dlstrlto, em : A COMISSÃO . :

Dona .Gertrudes Kanzler, CeAr'ro' a menína
.

LI'dI'a" Hestréuer Rio Cêrro, filha de Alber- = =
com o jovem Ingo Meyer, filha do sr. João C. Stein' , Ela,' 'br�sileira, soltetre, � Ziese e de Minna Behr .�·."··"·"�"-""v""·-· ..·�c"......-·�r·..........c· .... ·_·!.!�""''''.''��·........ ,.........

comerciário nesta cidade. comereíante em, Estràd� industriária, domiciliada e Liese.

�
"

.

Ao jovem ca�al e seus Jaragua e o menino Jai- resicente. neera cidade" á -Edltel N. 4.011, de 23,-6-66. Francisco Antonio Piccionedignos progenítores os II)e, filho do sr, Antonio r�a Benlamm .Constant! Alfredo João Coelho: e '::&jl[�.n][CO •

parabens do "Correio do B. COrrêa, Iarmaeêutíeo ülha d� Antomo Andre Leocadia de Souza ",. .

G 1 d dul .

Povo". : na Barra �do IÜô Cêrro. doe ReiS e de RosH Re- ....irurgia era e a u tos e crtanças Cli--

BOdas de Ouro. O dia 23 Dia ai.: a srta, Irene ges Reis. ,
Ele, brasileiro, solteiro, nica Geral - Partus - Operações -

de Maio foi de alta síg- Voigt.
' ,� industriário, domiciliado e Moléstias de Senhoras e Homens.

f D ° Edlral N. 4:014, de 22-6-66. residente nesta, cldade, a' Ec.-nec'i.'"l'�s·''' em do"ença d �

ni íeação para o' estima- ua 1,., e-sr.v'Pheodoro G h d A'I
,�" " 6, - ,s e Cl'iançaS

do casal Jorge Buhr � D. Hinscbing, 'comerciário
er arL t fredo Ervin rua Quintino Bocaiuva, íl- Atende no HOSPITAL' DOS FERROVIÁRIOS'

,

essmann e lho' de Ioão MAnuel Coe- (Cl H hk ) /d 9 12 h' HOSPITAL'Paulína Buhr, pois regís- nesta cidade. I d K
.. ara ruse a, as as s.

traram a passagem do Dia 2, a sra. Wanda rmgar ienen lho e' de Teresa Martin I JESÚS DE NAZARÉ das 16' as 18 hs. .

jubilEm -de ouro de seu Nicoluzzi, esposa·do sr: Ele, brasileiro, solteiro, Coelho.

I
COR.UPA., - SAN�A CA�AH.][NA'

matrimonio. Venancio ,Nicoluzzi, há- comerCiário, domiciliado e Ela, brasile'ira, solteira, ,11;;i;;'_'_'......;;;;;;;;;;;;........................;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;i;'._....
'

...
'

........................ ====11

Pela significativa efe- bil tipógrafo da Socieda� reside,nte ne�ta cidade, á industriária, domiciliada e,

méride, seus ,filhos, paL de Gráfica Avenida Ltda: rua Mal. Deodoro da Fon- residente neste' distrito, á
rEmtes'e pessoas amigas !'i'a mesma-da o 'sr: Ingo seca" filho de Henriqije Estrada Nova, filha de Ja
r'ecepcioJiaram e home-, Klitzke, comeroiante nes. Le�slÍlapi:J Ei, de Beata cob Francisco de S()uza
nagearalÍl "O" venerando tl:f 'cidade, Lessmann.,

"

e de Mathilde Klein de

ca'sâl' em, sua residência: A todos os aniversa-
-

Ela, brasileira, "so"eira, Söuza�' " ,

"Côrreto do POvo" alia- riantes 08 cumprimentos doméstica, '.domiciliad'êi e I,
,- ,

, ",
'

séf ã�(ínesIIÍà.s ;manifesta; do' "Correio do Povo". residelfte
'

nesta' cidade, á'
' E .para que chegue ao; co:

. '

rua Mal. D.eodoro da Fo-n-
nheclmento de todos! mandelções 'de '\àpreço, exter- . fesla de Tiro de Rei': SChue-l-

se'ca, filha de, Lui� Kienen p,as�ar o presente edl.tal qll�nando ao casaL,votos de zufesl. Nas festividades
e de Gertrud Link Kienen.' ser.a publIcado pela Impren�qu� <�0'ng8 �"veIi_turosa prQO:lOvidas no •Espiritp ,', ' 5a e em cartório onde sera

sela ,a. contmuaçao da Santo ' dia 20 de Maio ,de Edi'tal N. '4.016; de 22�6-66. atixado duunte IS' dias. Si
feli�' �xi8t�p�ia. " 1956, 'pe,lo Clube:A. Bae.. ' Willy, Borchardt e algucm s01.lb�r de algum ini:

:Casaménlos. Teve lugar pend!, : sagra�a� - � na í Elsa Wichert ,pedimento acuse-o para os
"

ontem. nesta cidade os secçao, de tIro reI, to. EI'e, 'bra";I')e'I'ro,' so''I'tol'ro, tins legai's'
"

"1.;,··..•••..·_· • ...._·.. ••••.. _ .._·· _··.... :...·__..··_·__• .. • ..._ ......_ ...�-.;'

seguilites ',casamentos: cavalheiro ,o ,sr� ,Willy lavr�dor,
...

do'miclli8d� e ARTUR .MÜLLER" :::97�
..

·7- -�
..·--..

·7-� -�:
..·_·-...

------------:--�:::
Martin Bosse com a' srta. Sonnenhohl, com 44 pon- residente, neste distrito, 'em Olicial ill!III�" '." Ir.,

•

1[»,',trl\, �'l[ 1(1\, " ,TI)) JE W, IE, ffi). ,=,'II:' ,�.I.,.:.!.:.Elfiria Mund" Antonio tos e 2°. cavàlheiro o sr. f, . ,!

_

1[- \LV � ,\UI 11)), 11 �
,

_

Martim ',com � srta Eva Samir Mattar' 'tambtm) - II ',' II

c�rut�i;! ::WerIl-er, Klein c?m 44 pont?s e, r�i do
EIII!iE!ii !l-=ilEi!!lI:.í:::.:II-Ii_!iEiiii!i! Hil: II ,RUA MARECHAL DEODQ1;tO DA FONSEO:A." 158, II

COIn a srta.Iracy R. Wo� �mcoenten�rlO, 9 ST.-OS- I
' ','" "

,

1'-
II, JARAGUÁ DO SUL !- STA. OATARINA li

lingeJ,".';, ,Geraldo Pellin waldo ThIem, com 45

F' b (Sezões Malárias . II ;:

com 'à, sria., Elvira Lei� pontos.
,

'

iii '
,., r�5

.

'Imp�ludísm�'" : li Secção de lavabgemtf, Id�PÓSifO, �':' lubrificante�, li
tholdt','AiE,xius 'Gatscher "�QorreiodoiPovo", em- III ..,

, ,.,� , Maleitas, ,

Tremedeira 'II ." .-com us ve ,e aceSSOrIOs. , ii
CÔJJi ,à srta. Olga dos bQra, tardi'ainente,' dese· I '

II Lubrificaç�0-carg4 de B(lterias etc. ii

�t"!�� �.�:::.n�L�:::� ��v�O�.;;:::::E.o!:n:::lht� f ;IC�=::A����������. .' II CONSÊRTO � ���:� ;,:.,�,,::çÃO OB MITO- ii
Richert.;, Egidio Dal-Ri .re_s. votos d� Jel!cig��es. I'

"

'M,'·Inane'or',a" . lí!'; I.�.I! '"
, ,'; lill.!CQm a s.rta. Allé2'ia Bar- , festa da S. Trindade. Terá ' n I '

�o���. J:l!�atJ�b,rb�ll{'��r•. ��gg��'hgt aet'!st!lt�aJ�� m .

....

Em Todas. as )3oas Farmácias I: �" SERVIQO RÁPID?' �
,

QARANTIDO ,)'
I

I �I'"
\\.__.� --.---------.-_- __ _._. .__ __Ir '

Edmundo Müllßr com a Trindade, em 'beneficio
_

É um produto> d(.)s Lab,.orat6rios MINANCORA .II!'
_ _-._ _.- , _ - - __ - - _ _ ..

srta. ,Hilda Hassel e In- daquela capela,. ,.

"

go Meyer coiD a srta. Não falta�do o afama- I - LJoin�ill� ;-. Sta. Catarina - li, 'Dr., F,ern,Bn,do ; A. Spn·ngmaQD"Landila Kanzlér.. do "Strudel". � _ , ,

.

i1:�!1 '!E!!!!!:I llEiii!!!!MIm--:-ji aIm-;'.&i!lII '

.'" I

ANO XXXVII

·Dr. '.orilla Barrlta· drAIBYBda
r ADVdoADO I , .•

"

. ; .. .

,lEscritório no prédio (Á GorrJ(�'rcial Ltda)' ,

Rua Máréchal Deodoro da Fonseca 'No: 122,
'

,

'

'ia;'agu� .do. SUl, .. '.

1 •

• •

Formado. pela Faculpade de ,Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Vbiea Médica,. - Cirurgia Geral -

' Partos

Consult6rio e llesidência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 \ex-residencia de dr.
Al�aro Batalha).

"

.

, 'CoÍlsultlÍs': Das' 9' â's"'12 e d'l},S 15 as 18" hs,.

t r

"

@l!iII!il!"--,'--,----»--·--,---·,·--------�Ci

I '�OT(jCICLErA I

anos f DEMAIS

IflCÇDfS DO � :
ORO EunUlfO. __ III_tllI_IU _UI_IU_.IU_IFI'IIEIII .. IU_ .......U_II

_:_ Atende chamados. de dia e a. noite" -TÓNICO CAPILAR
IPOR EXCEl ENCI_::j

"
,

Êiii!i=::===:=J·==:��.__.._.__'_f_.__• n...__, ...__Jl_�__IU_I__, _1__,...__.-eiJ

l!:::==:::·==:::::::::=::::::::::=::::==�==::::::::::==�==::::::=::::::===F=:::::::::=====:::====:::::"=:::::::::==�:::�::::::.-::=:::====:::�...:::=�=====:::=:::::=:::==:=:::=:::':::==::::::====:::::::::=:::::::::==�:::::�

!i, Pudim M.edei_ros·- 'A Melhor' Sobr·emes,a II
,�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::=:::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::;-_-::=:�:::�::::::::::::::::;:::::::::::::::::::;::::==:::::-.:::*=:::::::::�:::::::::�::::::;::::::::::::::::�=::�:::::::::::::::::::=::-.,.:::::::::i::::c=:::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::-j,J

: �
" ..'

, ,

(rtlarea Re&1strada),@ §a�ãlo

Virg�m Especia.I�"ade
dIa' CKAo 'WIElfllE'l HNJl))llÍ§l[�lAJL'� ..

·

JOllIDlviHe
,

!-
-

• .," .�, � -

r

conserva: o tecido' da rouPIil 'pqrque' lava. �aci�mente ie com rapidez:' IIi
"

'

••''-.'''.' • _

s�SÀ� ylRCtllt
. .. .

EspEÇIAlIOADE
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