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. AS GREVES", AFIRMA o MINISTRO DO TRABALHO encontram'à nossa espera.

. Você, leitor, que reside
no interior de Santa Ca
tarina, poderia eproveíter
o vereo dêsre ano pare
dar um passeio a' Floria
nópolis. Venha conhecer
a cepíral do Estado, essa

bela cidade encravada na

maior e na mais bela ilha
que a natureza disseminou
pelo litoral. barríge-verde.
Aquí você terá a opor

tunidade, não só de co
nhecer a capital de sua

terra natal, .se ainda não
a conhece, como também
de passar dias inesquecí
veis nas praias que bor
dam todo o litoral da ilha.
Aquí existem panoramas
incomparáveis com que
deleitar os olhos, visões
grandiosas, só avaliadas

Irrespcnscbílídcde Criminosa de Motoristas �e�:n�ur�ordeqU��/eám�I��
Helação �os' E I e i t o rB s inscritos .. �, Roub.�.� a

. yida a Duas Pessoas
. .. laspraias de brancura al-

. CamlD�ao da. Prefellu�a, .
.dlrlgldo por um menor, co�rendo em velocidade vísstme, recantos verde-

ate' 3ß' de S e ta m b r o de 1931 excessiva, subtu ao pa�selo e esmagou uma senho.ra, ferindo gravemente o�tras delrarnente edênícos dor
pessoas que na calçeda estavam aguardando o �D1bus - 5. pequena Zilda, mem em tôda a costa
a segunda maior vítíms' do brutal acidente, pedíu a comunhão antes de falecer dessa ilha maravilhosa. E

9.157 Presidente Getúlio' 670 Cerca das 10 horas (lo dó sr. Vítor de Oliveira, retlré-lo da oficina, onde além das praias, há ou-
7.108 Nova Trento 650 dia 26 p.p. em loínvllle, nosso ex-colega de rrebe- tinha passado por. peque. tros pontos de atração,
6.460 Timbó

/

648
um caminhão da Prefeltu- lho e que atualmente exer- no reparo. Não sé sabe outros lugares· para pas-

5.668 Seára 580
ra l'(1unicipal,. fazeQ<!º1:,a

ce as funções de radlote- porque, o motorista perml- seios e excursões. Ha re-
5.023 Tangará 54'6236 curva na esquina da r' a legrafista da Radianal, re- tiu que tomasse a direção cantos históricos, velhas
3.889 Xanxerê São Pedro com a rua

,
o sidindo no balrro do Ire- o menor A. B., de 17 anos fortalezas em ruínes, que

3 3�2. Pilpaí:Jduva .4óà. Principe, pará entrar nes\'Cl, um; .
A outra -mona foi' de-idade, axHiar da oflcl-. você.. pocl..e \'isitaJ:•. _H�

ãr-lOO Biguaçu '452
em excessiva velocidade, Zilda, de 12 anos de ida- na e que, pele, SUÇl condi- montes que podem ser

3.091 Vidal Ramos . ,451 desgovernou-se e investiu de, que faleceu às 14 ho- ção de menor, não podia escalados, de onde se
2.623 Piratuba 422 violentamente contra o rnu- ras, não tendo podido re- estar abllltedo a guiar. descortine uma visão com-
2.214 Tllucas 395

ro que circunda os terre- sistir aos ferimentos rece- Os resultados da impru- pleta de tôda à ilha, ver·
1.913 São José 388

nos da Cia. Cimo, pas� bidos. dencia de um e da irres- dadeiro deslu'mbrameilto
1.912 Taió j 386 sando como um furacão • ponsabilidade de outro fo· para os olhos. Se você
1.876 Urubiçí 377 sôbre um grupo de sen. Pec!lu .

e Recebeu
_ a, ram esses: - duas cria- gosta de pesca não po·

1.787 Curibano,S 377 ,horas e menrnas que ali PrImeIra C�munbao ,turas mortas de maneira deria encontrar melhor
r.733 Herval d'Oest� g:� aguarday�m o ônibos, f�.

,

Zilda, que era ,.filha do horrivel. ambiente. Em Florianópo-
. 1.518 Bom Retiro

314
zendo VItImas a sra. Alzl- sr. Pedro do Rosario, re. Os culpados, como geral- Iis o número de enlusias·

1.506 Rodeio
278

ra Balsapelli de <?liveira, sidente à rUi! Urussanga, m��te acontece n�ssas tra- tas dêsse esporte é enor-
1.393 Palmitos

261 es�os.a .do sr. VI!or de ia fazer sua primeira co- gedlas de tranSito, nada me. /Também a caça sub·
1.M7 Gaspar

235 Ollv�l�a, a menor Zllda dOI munhão. No leilo do Hos-, sofreram. Jo� Borba pres- matina vem dia a dia
1.322 Jaguaruna

230 R,?saflo, de 12 anos de pilaI, sentindo decerto que tou declaraçoes na. DRP e criando novos adeptos,
1.315 Ira

125 idade; a sra. Am!sia Bor. a morte se aproximava, a o menor A. B. ficou deti- tornando-se uma diversão
1.229 fYlondaí

99 g�s! casada,. de 35, anos infeliz menina nãp quiz do à disposição do dr. Juiz' das mais procuradas.
1.160 Camboriú

76 dê'. Idade, .resldente a Ave.- ainda assim privar-se da de Menores. ....
Vindo a Florianópolis

1.156 São Carlos d G t I V d I I você poderá conhecer o
1.124 Imaruí

.

68
m a e � 10 argas e mais gran e a egria espiritua A Prefeitura Prestou Morro das Pedras, a Praia

1.063 Pôrto BeTo 67 u"m memno que se achava que lhe estava preparada Assistencia do Pantano do Sul, Bar-
1 0"8 Guaramirim 49

em·· companhia de Zilda, na mesa da sagrada eu-
d Q. I C

.

• u

"4
Antonio Carlos, de três. célristia. Logo ao ser conheCida ra o uU, oquelros a

1.028 Campos Novos U d'd d f'lho do sr
. . �. praia e recanto de Cacu·

963 Araquarí 22 ano� e I a e, !. .

Pediu um sacerdote pa.
a traglca ocorrenCla, com-

pé, o bairro de Santo An-
965 Xaxim 22 O�m Salves, reSidente no

ra se confessar e receber par�ceu ao H?spifal São

942 Itapiranga .

3
bairro do haum.

a comunhão. Não pôde, a Jose o sr. Odilon Schroe- ����a, êa���ii�rr��,S:mb:�
896 Dionísio Cerqueiro 1 DUAS MORTES pobrezinha, aproVeitar o; der, �ue em .n�)[�e do sr.

Forte e essa inigualável
894 Descanso O

.

•

I
'. lindo vestido e o véu que Prefeito. Mun_'clpal t�m(:lU Lagôa da Conceição _

81':.8 5a-o MI'guel d'Oeste O �. pe.s�do yelCU o, �o cerMmenf. iria exibir feliz as pro.vldenclas posslvel�, I -
'

U
__�

subir na calçada, depOIS , . .'d d assummdo as responsabi' par.a a qua\nao encontram
672 de. manobras loucas feitas na sua 1!10c.ente val a_e, lidade de todas as despe. a�jefivos -. além de 'ou-
672 Total 93.726 pelo seu irresponsavel e

na sua primeira comunhaa. .

I
.

d f
• tros pontos de igual be-

. Mas teve esse consolo sas, IDC uSlve os un.erals IIDcompetente condutor, a·
"t I d da senhoras e da criança

eza.

panhou em cheio a sen- e�plfI ua �as rosal � ago· morta. (Cone/ue na última pjgina)hora Alzira de OlveJra, es· ma que so reu em� u a c��- _.� .

� _

magando a contra o muro,
tra a morte, que a t�cala.

que tambem ruiu �m gran-
ra na forma de um Irres-

.CONTINUA VIVA A CRIANÇA, CUJO CASO de parte. O corpo da in- p�nsavel e a empolgou
AGITA O MUNDO MÉDICO EM 'PORTUGAL feliz mulher ficou destro- aflDal.

çado, apresentando um Outros Feridos
. LEIRIA· (Portugal)

.

- Lisboa avistar·se· com es· quadro horrivel, caído sôo
. Uma criança com o co- pecialistas para realizar o passeio. Tambem a pe· A sra.' An�sia Bot:ges,
ração exposto fora do tôdas as iniciativas possi. quena Zilda foi apanhada outra das vitimas, sofreu
peito naceu no Hospital veis tendentes ao salva- peto impacto mais violen- contusões no couro cabe- -

destá cidade. Embora o mento da criançà. -

1�. e sofreu gravissimos ludo e o menor Antonio RIO - O diretor geral apresentar eSCURas na
caso seja rarissimo, re- A raridade do caso - ferimentos. Ca.rlos recebeu. também do DASP imformou que hora dá transferência.
veate-se de circulBtancias quase desconhecido na O triste acontecimento ferimentos de na tu r e z a os funcionários publicos Adiantou: "Possivelmen
mais raras ainda: a cri- literaturâ médica - des· atraiu logo, como é' natu- mais leve, en�ontrando-s� federais que foram sele- te o DASP fierá o pri
ança continua viva e os pertou o maior interesse ral, grande multidão' ao 10- ambos recolhidos ao Hos cionados a fim de se meiro a se transferir pa.médicos têm esperança nos circulos médicos da cal e varias pessoas não pilai S. J_osé, aos�uidados transferi�em para Brasi- ra Brasília. La. precisa-
de_ que sobreviva. capital. Emboraa cirurgia podiam conter sua emo- do dr. Caetano \...abral. lia e se recúsarem à mu· remos de 35000 funcio.
A criança de sexo fe- cardiaca esteja muito a- çao e revolta ouvindo os Os Responsaveis dança do lc;>cal ?e traba ná�ios de divers�s Minis-

minino é filha duma cam- diantada em -Portugal, lancinantes gemidos de .

,. baIlio, serão pumdos com ·térlos e autarqUIas. En·
ponesa de 41 anos,lnacia não se sabe ainda se será uma d.as vitimas, a sra. O caminhão dê! Prefei- a demis@ão. Salientou Mu- tretanto, apenas mil e

. Maria, casada com o tra· possivel tentar u!Da ope Alzira; Esta, faleceu logo fura Municipal achava·se niz Aragão qüe apenas poucos voluntários se a.

balhador rural José Ma- ração que a surtIr efeIto, após ter dado entrada no sob a responsabilidade do os Magirtrados são ina- presentaram, o que obri.
teus da Costa. O diretor seria' a primeira realiza- -Hospital, sem mesmo ter motorista Job Borba, de 25 moviveis, e alSsim nen- gará o DASP a selecio- /

do Hospital desta cidade, da em todo mundo com podido receber socorros. anos de idade, residente hum servidor publico a· nar mais trinta e três mil
dr. Francisco Dias foi a êxito nesse genero. Era a sra. Alzira esposa no haum. Este linha ido léD1 dos Juizes poderá e tanto."

Espera Yocê
RIO - O ministro Par

sííal Barroso afirmou,
em entrevista à ímpren-

.

sa, que "Está aberto o

caminho para a revisão
do salário mínimo". De
clarou o ministro do Tra
balho: "Não obstante a

reação provocada nos

meios patronais, é nosso
firme propósito levar
avante o ante-projeto sô
bre a instituição do sa

lário móvel".

O dêbate- continua a
berto - acentou - e as
criticas ao ante-projeto
serão rebatidas numa

exposição que farei ao

presídente da República,
a fim de que a mensa
gem a respeito possa ser
enviada ao Gongresso
devídaéiente documen
tada.

crescimento do custo da
vida.

. Recorda-se que a ins
tituição do salário móvel
é um dos pontos do aeôr-
do politico-partidário Iír-

em contacto simples commado entre o PSD e PTB
Essas criticas serão quando da indicação do a natureza, admlrando a

rebatidas .em seu tempo, nome do sr, Juscelino paisagem deslumbrante
porém, 'com a demons- Kubítschek para candí- que oferece a conjugação
tração de que a adoção dato ao Catete. da terra, mar e. er, Por
do salário móvel é a outro lado, os días pasNão queremos que a melhor solução, senão Disse ci Ministro Par- sedee à beira-mar tem um

conteça com o projeto só para os trabalhadores sííal Barroso que, por efeito repousanre, fazendo-90 salário móvel o meso como também para as sua vontade, antes' do nos esquecer as mil e uma
Acentou, no entanto, o mo que ocorreu qom o emp.rêsas, pois tornará fim de 1958, o assunto preocupações de todo o

titular do Trabalho, não salário-família, que per- dispensáveis os moví- poderá ser devidamente dia, recuperando as nos
haver afirmado que o �anece_u quat�o anos em mentos de reínvíndíca. encaminhado 'para se sas

, energias gastas no
salário móvel será ado- díscussão I?;a Camara dos ções salariais e as gre- tratar então da fixação trabalho ou no .esrudo e
tado ainda no primeiro Deputados .

.

ves que paralisam à pro. dos novos niveis dó sa- predispondo nos e enfren
semestre do ano próxi:-I Prosseguindo em suas I dUCã,O, verificando-,se au llário mínimo, já obede- tar com mais ânimo e co
mo. declarações, esclareceu mentos paralelamente ao cendo à nova oríentação. regem as tarefas que. se

Aproxime-se, a passos
largos, a época do verão.
E a vinda da eereção de
estio desperta em nós o

desejo de passarmos uma

temporede à beira - mar,

o Ministro Parsttal Barro
so que as criticas pro
cedem não só dos meios
patronais, mas também
do Conselho Nacional de
Economia.

Tribunal Regional EI�itoral

Iolnvílle
Tubarão
Florianópolis
ßrusque
ßlumenau
ltajaf
Concórdia
Lajes
Urussanga
Rio do Sill
Laguna
Canoinhas
Araranguá

- /

Criciuma
São Frco. do Sul
São Joaquim
Braço do Norre
Caçador
Mafra
Itaiópolis
Turvo
Videira
Palboça
São Bento do Sul
Ituporonga
Orleães
Pôrto União
Campo Alegre
lbirama
Indaial
Chapecó
Jaraguá do Sul
Lauro Müller
Joaçaba.
Sombrio
Qio Negrinho
Capinsal

Nasceu
exposto

com o coração
sobre o peito QU�ID não quizer

ir para Brasília será
...

delDilido
\
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OORR_IO DO POVO DOMINGO DIA 3-11-1957

DO�
Imobilizado

Imoveis & Benfeitorias
Estavel

Moveis & Utensilios r23.765,00
Maquinas, Motores & Instalações. 805.424,40
Disponivel .'

Oaixa e Bancos .

Realizavel a curto e longo prazo
Produtos 1.031.150,00
Letras a receber 298.990,10
Depósito Empresul 250,00·
Selos

r

932,10
Empréstimo Lei 1.474{51 2.998,10
Oonta de Oompsusação

Ações caucionadas pela Diretoria

>

Produtos
D li: BIT.O

Impostos 20.283,80
Matertal de escrit6rio 3.469.30
Força e Luz 12.501,20
Salários, Ordenados e Honorários 589.548,10
Despesas de Viagens 5.31º,50
Seguros 14.900,00
Oomissões 104.728,70
Aluguel � 3.600,00
Publicações • 2.515,00
Aposentadoria 58.588,60
Ooncertos 12.635,00
Despesas 6erais 6.302,00
Juros & Descontos 93.061,20
Selos 134.311,00 Inatrumentee PI Orquestras lr::===::;:;:=::::::::=:::::::::==:::::::::=::::::=::::::::::'-:::::::=:::::::::::�Bcmdos e Jazz'BãDds: .. 11Férias 12.150,00 ii -

.

.

II
D.espesas de Oobraneas . 36.051,00 Violino.

"

FJautas - Clarinetas III"

�
I IIY Pístens - Trcmbones-Baxefones

J d" Bi 'C t
. � ß

II

��:�:s:s ������ento Oapital ��:�:::�g Ba::�d�S,Bc�:�!�, p�lli��:�as. Ii 'lOBO ••es reos O armeose u.. ii
.

/i. Disposíção da Assemblêia 167.441.50 EMFIM, TUDO QUE FOR DO RAMO V. S. encontra 1:1 ' TAC
'

II
J. II '

1.312.50�,20 para pronta entrega na Expedl9Õo "LYRA" Musical II -6 li
de PaUlo Kobs - II Agente local: SeRGIO THOMSEN. u

Itapocuzinho, Jaraguä do 8ul, 31 de Agosto sAo BENTO DO SUL _ Caixa Po.tal. 39 _ Santa CatariDa ii
- Escritório Técnico-Contábil. "Thomsen" _ f"!de 1957. ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca ..João Lucio da Costa· Diretor Oomercial II (enfrente à Pl'efeifu'ra Municipal) ii

e guarda-lívröa reg. sob nr. 32.084 e na I III'
,

IIIO.R.O. sob nr. 479. constatado em todas a mals perfeita"ordem e exa- II A ít d I II
Rolando Fischer - Diretor' Técnico tidão, são de parecer que os mesmos devem serem II cet a encomen as e cargas pera qua quer II

aprovados pela Assembléia Geral para esse fim II locelidade do país, com fréte pago e a pagar IIPAREOER DO OONSELHO- FISOAL . convocada, .por expremirem os mesmos a real sí- II
-

'

.e reembolso.
, II

Os abaixo assinados, membros efetivos do tuação da sociedade, bem como recomendam ainda II Vende passagens aéreas da, TAC e Cruzeiro IIOonselho Fiscal da Industria Textil "Jarita" S;-A. a aprovação de todos os atos praticados pelos di- II do, Sul, à vista e crediário, para qualquer' II
no exercício de suas funções, declaram na forma retores no decorrer do exercício findo. ii localidade do país. II
da Lei: tendo examinados mióunciosamente os Ii- Itapocuzinho, Jaraguä do Sul,' 19 de Outubro 'I! ATENDE à venda -de passagens aéreas ao II
vros ref�rentes ao Balanço Geral, demonstração da de 1957. _ , II exterior, pela ôcandlnevlan � Ibéria - Swissair. IIconta !,le Lucros & Perdas, inventário e todos os (Ass) LU�ERO TEPASS� ! ' -

'1- ,. • . J:!.o

I Informações Departamento de Turismo TAC . ','jdemais documentes relaotonados com o Balanço WA ER -SAOHT .

_

.,

.!
�ncerra�o em 31- de"Agost? do corren�e ano-tendo

.

WERNER JAHN �:::::::::c::=:::::.-:=::::::::::::::::::::::::::=::::=::::::==:::::::::::::::".:::.-:::::#

II
InstrumentosI de Musica D••Re�

� ADVOGADO II' JEm Geral, especialmente
Gaitas e Acordeões
completo sortimento com 4 ' 8
12 ' 24 • 48 ' 80 e 120 baixos

nacionais e estrangeiros
Pianoà' - Harmonios
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CORRBIO DO. POVO QOMINGO DIA 3·11-1957
!

Deulsche�eilaqe des "Correio do ·Povo"
Geschichten

FOTO PIAZERA
=-= - II - UI - III _. I - I 1_' I - I I - III- II' - III - mil ::J/::::::'-===:::;::===::::::::::::::�' Dr.· Fernando A. Springmann II Artigos para �-:If

,
' I. SAPATEIROS II

Formado pela Faculdade' de Ciencias Má- II sem p r e dísponível II
dicas da Úníversidade do Distrito Federal U em _grande escala II
Itnl M

.

II na Ind. de Calçados pC ea Miea - Cirurgia Geral - Partos
1J.. GOSCH IRMÃOS S.A. II

Consultório e Residência: Rua Preso Epi. ....u---- ---_iF
täoío Pessôa n. 206 (ex-resídenoía QC dr. ..----- ----..

Al'(7aro Batalha) .

- Consultas: Das 9 äs 12 e das 15 as 18 hs.

M I LHOES '_11'_"'_"'_11'_"'_"'_"'_"."'."'.11'_11

I � Atende chamados de dia e a noite - i
8a PESSOAS lU USADO®II iii�,_",_",_,:�_u'_'LI_II'_'IiI_"'_' •• - ._.-=-
BOM RESULTADO O ",ULM

DEPURATIVO

•

In der Praefektur

DBFRONTB Á PRBFBITURA - JARAOUÁ DO SUL

Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos -

Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. ateDde a domicilio e tambem
em localidades viziDhas '

•

if.::;;;::::::::::·:=::::::m:-.:::.::::::==:::::.....-::::::::::::::::::::::::::=-=::::::::::::;::::::.�
II Ia It. ac Ia u.C.UI.·· n
'11 fi \
I

Á
,fi

II - JARAGU DO SUL, - II
II II

1 fi

II Medicarpentos e Perfamardas II
II Símbolo de Honestidade li
II ", Confiança e Prestesa Iii:1 A que melhor lhe atende I

II e pelos menores preços- II '

li... -

.
.

Ji , es das fun·
,

CGßSU'" o mtldloc! �:::::::::========:::===::::::::===--::'=-=:::==�

I
. �- � ções periódi-• toIR•• popula, depuretlvo ç.-_ --..._-.._..._..._- _" __....

-.--_..._

::-,.
. -_._-'

d hfI
·':"" ----------- -·"-----,.,--

-'1 -
- ": .- :. cas as sen oras.

ELIXIR 914 II )ThTQ) �m>llrl8I lfl' 1\l[JfiW 1\ �T�T .-,-
-

É calmante e' re-
..........._ .,..Abmo. Aerade. II lUI�o Ll.d� \U ll\\� !Vllß\.l.'q!'q -

guiador dessas funções .

.com.o .....
11GOr. AP.rovado co.

I"
MEDICO CIBIJBGI..I.O

'
,

fnO auxiliai no tratamento d. S I· II

Flue. REUMA1"SMO da me. !l Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-
•• o,'••m. pelo D. N S. P. II sidades de Col�nia (Alemanha) e -Pôrto ,Alegre

II CIRUROIA ........ -SBNHORAS - PARTOS ...,;; CRIANÇAS B

II CLINICA GERAL
......................................... II . • fi Ir=���=����������������

II tORga pratiea em Dospital� Buropéos II Dr. Francisco Antonio Píeeíeae
ii Consultório e residência: II ::M[:2DICO
II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II Oírurgía Geral de adultos e ÇJ'iança_!l CH-
n I DIca Geral __; Partos - a�raçoes -II CONSULTAS: II Moléstias de Senhoras e Homens.

1111 Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas IIII Especialista em doenças de crianças
P I· ,. Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS

II
ela tarde: das 14 1 2 ás 1712 horas II (Clara Bruschka), das 9 as f2 hs. HOSPITALI Atende chamados tambem à Noite II JESúS DE NAZAR� das 15 as ·18 hs.

�-_-------_..._ __-_....----_---;,.;�--. n co lIiI.upA - 8ANXA CA.X....lIiI.IN....
-_._-----_..._-_ _-_..._-------_..._--.:-{.I

Dr. Waldemiro Mazureehen
f)ASA.. DE SA.UDE

'Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas:
- Indutotermia - Bisturi-elétrico • Blectro-caurerieaçao

- Ráios Intra-vermelhos e aluis.

MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe�
cegueiros, Ka-

. kíseíros, Maci
eiras, Ieboríca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
níferas, Palmei
ras" etc., etc.

!>eçam Cetälo-
. go Ilustrado

JLeopoldo Sei.el

Corupe

ELIXIR 914
• SIM ATACA TOll • 8B8AIIS.
o Pt..... Baoo. o Coragao..
8etomqo. " -PulmOee", • Pe"
Produa Dore. noaOuoe. .........
Clamo. Cepa"'" Queda do Cabe
Ie Anemia. AbortO..

.

1 ...

Herrnerm Gie�ow
Das Ableben des achtzigjaehrigen' Herrn

Hermann Gielow am 19. vergo Mrs. erweckte
in Rio Cerro und im Munizip von Iaragué do
Sul allertiefste Teilnahme. Einer der eeltesren
Kolonisten, seit vielen Jahren in Rio Cerro
wohnhaft, erwarb sich der Verstorbene allge
meine Achtung durch seinen Charakter und
treue Arbeifsliebe. Er war verheiratet mit Frau
Ida Ziels Gielow, schon verstorben.

Hermano Gielow hlnterlaesst folgende
Kinder: Hugo, verheiratet mit Frau Alvina
Kretzer ; Bruno, verhelratet mit Frau Elza Mi
antrau; Elisa, verheiratet mit Herrn Ignácio
Leutprecht; Merhllde, verheiratet mit Herrn AI-

-

berto Konell; Emma, verhelratet mit Herrn Ri
cardo Strelow (schon versrorben)'; Paulo, ver
heiratet mit Frau Emma Hornburg ; Carlos,
verheiratet mit Frau Friede Hass; Hulda, ver
heiratet mit Herrn Adolfo Slrelow; Paula, ver
heiratet mit Frau Anna Koep ; Willy, verheira
tet mit Frau Edeltraut Braunsburger ; Amanda,
verheiratet mit Herrn Ewaldo Kuehn und Euri
co, verheiratet mit Frau Paula Poff.

Der Verstorbene wurde geboren am 21.
Dezember 1875, ôohn von Carros und Henrter-
te Glelow, beide verschieden.

.

Ausser seinen 13 Kindern, hinterlaesst
Hermann Gielow 78 Enkel und 48 Urenkel.

- Die Beerdigung fand am 20. vg. Mts.
unter aussergewoehnltcher Beteiligung auf dem
Friedhof von Rio Cerro sterr.

Die Deutsche Beilage des' "Correio do
Povo" uebermírrelr nachtraeglich der trauern
den Familien ihr tiefempfundenes Beileid. .-

Apotheke "Sobulz"
,JA.BAGll.l_ DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARfÜMERIEN

Das Symbol' der ,Rechtschaffenqeit, des
.

Vertrauens und der Dienstbarkeil, die Sie
am besten zu den geringst�n Preisen bedient.

Deleuacia Auxiliar de Policia

< AVISO

1-;. ...
CI

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

Por determinação da
Delegacia da Ordem Po
litica e Social de Flori
anópolis, prevista no art.
16 do deereto-leí N°.,619
de 31 de Março de 1942,
alterado pelo decreto-lei
1633 de 20 de Dezembro
de ) 956. Intimo todos os
proprietários de Hotels,
Bares, Botiquins, Pen
sões, casa de Cômodos
e estabelecimentos con

generes, para compare
cerem nesta Delegacia,
até o dia 30-11·57, afim
de registrar os seus es

tabelecimentos, bem co
mo de todo seu pessoal
perante a DOPS., para o
ano de 1958. Dev-endo
acompanhar de 2 fotogra-
fias 3x4.

.

.

Os infratores ficam su
jeitos a multa de Cr$ ...
50,00 a Cr$. 500,00, além
das penal que a lei de
terminar .

Jaraguá do Sul, 11 de
Outubro de 1957.

OSNI
.

MÜLLER
Escrivão de Policia

Avó. Mãe. filha,
Todas devem usar
a HUIOiiEDATINA !

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sensacional Hoje: Baependi Acaraix
Terá como palco esta tarde o gramado da Rua Dr. Abdon Batista, para a sensacion-al partida de futebol entre as tradicionais
equipes do Clube Atlético Baependi e a Sociedade Desportos Acarai. Este je>go dará prosseguimento ao campeonato catarinense
de futebol mas sendo o grande Fla-Flu da cidade, pois sem dúvida alguma será uma' grande partida" uma vez que o Baependi
esperá reabilitar-se da derrota do turno no estádio da Rua Blumenau, sendo este um grande atrativo para a peleja desta tarde.
Portanto desportistas, não percam esta tarde no gramado do C. A. Baependi, a mais sensacional partida de todo ôpebol jaraguaense.

C O R R E' I O O O' p O y O Florianópolis... «(ondusao Ja'h. página)
, , Mas não serão só as gern será ainda melhor

praias que, o prezado leí- compensada. Porque terá
,

tor podera encontrar em a oportunidade de assis
Florianópolis. ,Aquí exts- tír a uma das festas cer...

-------------------------------....,--------
tem centenas de outros navalescas melhores do

!!!AN!!!O!!!!!!!!!!XX!ll!!!!!!XV!!!!I!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!A!!!!RA!!!!O!!!!U!!!!A!!!!!!!D!!!!O!!!!S!!!!U!!!!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!D!!!!O!!!!M!!!!IN!!!!O!!!!0!!!!,!!!!ã!!!!!!!D!!!!B!!!!N!!!O!!!V!!!B!!!!M!!!!B!!!!R!!!!0!!!!D�B!!!!!!!I!!!!9õ!!!!7!!!!!!!!!!!!!!!!!S!!!!A!!!!N!!!!TA!!!!!!!!!!!CA!!!!T!!!!A!!!!R!!!!IN!!!!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!!.!!!!1!!!!.9!!!!6!!!!2 locais que despertarão a Brasi l. Você fiéará real
sua curiosidade e o seu mente surpreendido com

Gente Nova -Interêsee. Conheça a sua 0- carnaval de rua, com

capital, venha ver o que os defiles de carros ele-

CÁTIA _. é Florlaaépolls que, nós góricos e de mutação,
garantimos, vale a pena. com o entusiasmo

.
popu-

Está em festas o lar
'

lar, enfim será um espe-
feliz do Snr. ZENO FO-

"

CARNAVAL täculo diferente para os

RONI, industrial de nos- Se a época de verão seus olhos, um espetáculo
sa terra e d.e sua esposa esc<?lhid,_a ',COincidir co� a

I
enc�ntad�r..(Depts. de Re-

,

Edda Forom com o nas- reahzaçao dos festelos Iações Publicas, da TAC.'
cimento domingo ültítno carnavalescos, 'a sua via- Floriánópolis)

"

ás 15,30 horas de uma _

robusta e sadia garotinha
que na pia batismal re

ceberá o nome de CÁ
TIA.
Quiz assim a providên

cia Divinâ, brindar o ca

ESTDMAGO, FiGAOO E INTESTINOS sal Foroni com maís uma

representante do belo
sexo.

Dona Edda e Cátia es

tão passando muitissimo
bem, para alegría e feli-

Reg.·stro CI·vl·l' Editaln.4.303,de25-1O·57.cidade do Snr. Zeno e da Caetano' Santiago e
primogenita Carla. Anrea Müller Grubba, Oticial Constancia Coelho
Cumprimentos de "Cor- do . R e gis t r o Civil do Ele, brasileiro, solteiro,'reio do Povo" ao casal i('. Distrito da Comarca Ja- operário, domiciliado e

Foroni, á Carla, e os vo- raguá do Sul, Estado de residente neste distrito,
l1li .1 --..

------------ tos de muita saú9-e e Ie-
,

Santa Catarina, Brasil. á .Estrada Jaraguã-Es-

I LOCal·S
licidade á Cátia. '

faz saber que comparece- querdo, filho de Vitorio
ram no cartório exibindo os Santiago e de Maria Agos-

UBIRAJ,ARA documentos exigidos pela lei tini.

P 1·..J
afim de se habilitarem para Ela, brasileira, solteíra,

� ara � egna ae seus
casar-se: , índustríáría, domiciliada

paes Ubírajara Irente da I '

. '. e residente neste distrito,Silva e dona Erica Hardt Edital n. 4.302, d� 26-10·57. á Estrada Jaragua-Bs-Silva,veio ao mundo se- PaD;l? MafIa e querdo, filha de JoãoMa-
gunda-feira última á$ CeCllI� �ardozo. noel Coelho e dd The-
15,15 horas um robusto Ele, brasIleIr?,.8.olteIro, reza Martim Coelho.
garoto, que receberá o. lavrador, domíeílíado e

nome de UBIRAJARA. residente neste distrito, Edital n. 4.30.4, de 29 10·57.
O naseímento do Junior, em Garíbaldl, filhó de Erich Mass e

foi recebido com grande Henrique Maria e de He- Erica Klabunde
alegria por todos quantos lena Brainak Maria. ,\' Ele, brasileiro, solteiro,
privam da amizade do Ela, brasileira, solteira, lavrador, domiciliado. e
casal Ubírajara Silva. doméstica, domiciliada e residente neste distrito,
, Nossos, efusívos cum- residente neste distrito,

I
em Garibaldi, filho de

primentos, desejando ,ao em Rio da Luz, filha de Ricardo Maas e de Minna
primCllrenito muita saúde José Cardoso e de Au-- Gutz Maas.
e felicidades. gustinha Ana :Ramos. / Ela, brasileira, solteira,

doméstica domiciliada e

_-----------------�
residente neste distrito,
em Ribeirão Grande da
Luz, filha de Rudolfo
Klabunde e de Irma Geis·
ler Klabunde.

Profunda e cristã de- alto o seu sentímento de
monstração de respeito grande consternação pe
foi prestada aos nossos ls alma dos que lá des
mortos, a 2 do corrente, cansam o seu sono eter
dia dos finados, quando no.

quasi toda nossa popula-] Foi, sem dúvida, uma

ção compareceu aos ce- prova da maís viva de
mítéríos, onde depositou monstração do nosso maís
suas flores sobre 08 tü- nobre sentimento que' é
mulos dos seus entes a saudade, que tanto se

queridos e amigos, numa agiganta e engrandece
homenagem partida do [ustamente nos maís gra
maís fundo dos seus no- ves e sérios momentos
bres corações. de .

nossas efêmeras exls-
teneias.

Numa sublime demos- Que a humanidàde tão
tracão da maís profunda egoísta e des vai r a d a
solidariedade hu ÍIl a J! a, melhor se compreenda e

como numa só familia, saiba praticar o bem, nu
sem distinção alguma, ma homenagem aos seus

todos os que comparece- mortos, porque O Juizo
ram a mansão eterna final é o tributo máximo
souberam tributar bem de nossas almas. .........��Wllliiiiilll

Fazem anos hoje o sr.

Sérgio Thomsen, conta
dor, residente nesta' eí
dade: a srta, Vally' M�
yer, residente nésta eí
dade;

.

o' jovem'- Walter
Meier, 'residente em alto
do Paraná.

.

Amanhã o jovem Aloi
zo Tomazelli e o menino
Alfonso, filho do sr, Al
fonso Nicolluzäl.
Dia 6 c sr, Ervino Me

negotto, íudnstríal em

Estrada Nova e sr. João
Lyra, competente farma-

I Duas Mama,s, 3 de Novembro d� 1957. cêutiéu em Guaramiriin,
Dia 8 a gentil srtá.

.. •• ii Alzira Winte;r, . filha do
i(!lEiiiiilI5i!iiiml-:!IEIi!I:I!EE!IIEiElf.m.iii i. H !1!!iiiiiIl sr. Pedro Wintér resi-

I dente em Rio Cêrro e a

. Febres (Sezões, M,alárias, menina Valdivia, filha do

I
ImpaludIsmo sr. Hermenegildo Manes.

Maleitas, Tremedeira Dia 9 o sr. Artur Bor-
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - to��� 26 p.p. fez anos

"Capsulas Antisesonicas... o mfonino Ademar, filhi-
iii M· "

I nho, do casal Henrique-
III Inancora Evanir Maes Nicoluzzi.
ni Em Todas as Boas

�
Farmácias ôi Ainda na mesma data

III III o menino Gsnir. filho do

I É um produto dos Laboratórios MINANCORA

I
sr. José Dias Maes.

'.
. -

-

A todos os aniversa-

li .

-' Joinville' - S�a. Cat�rina -. ria��es os. cumpri.me�.tos
mi�'!Il!!!!!!!;:!i!!!!I!!!Eiillii!!lllillilalnl==11 � .==".! 'laEb do CorreIo do Povo. .

I Nossa

t 'Agradecimento'
Vva. ',Ana Zanella, filhos, nöras e' nétos

_

e 'demais parentes d-o saudoso e ínesqucível,
esposo, pai, sôgro e avô

.

Falecido aos 30 de outubro, com a idade de
49 anos, verii'·"-externar, ainda consternados
pelo doloroso transe porque passaram; seus
sincéros agradecimentos, às pessôas vizinhas,
parentes e demais pes-ôas que -enviaram flô
res e o acompanharam o -quaeido falécido,
até a. sua última morada.

A FAMILIA ENLT}TADA

Proporcionam bem-esta gera',
facilitam a digestão, cescon
gestionam o figado, regularl·

zam as funções do �...
'

,

!

::��,.._,.."",.,,����..

:::11-
• • • • • • • • •••_ ._•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ''::::

B Clfnic�a de Olhos � Onvidos - Náriz e Garganta B
g DO 11. alll. n

��: MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA �:� A melhor aparelhada. em Santa Cateríne B
�: Rua Abdon Balista (Defronte a "A No-nCIA" :1
��. .; JOINVILB - ��
'��r •.:,:..::..�: .....e •.:.".:;: ••e e.e ". -:.r ....••e .,er ••e .*••.•�r e.e ••e e.e�: _.a ••e ••e .h- e.e _.e •.1!;{{

\ ,
.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOM80lGUEIßA MINANCOßA
Vermifugo suave e de pronto E para que chegue ao co-

. efeito-, Dispensa purgante e dIeta! nhecimento de todos, mandei
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR- passar o presentt: edital que

ME o n. 1, 2, 3/e 4 será p�licado pela impren-
Proteja a saúde de seUs filhos e a bua própria! sa e em cartório onde será
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

I
atixado dUl ante:: I) dias. Si

remédios - alguem soub::r de algum im- \

Compre boje .

mesmo uma l.O.BRIIIUEIRA

I
pedimento

ac,
use-o. para os

•
IIIIIAIICOB! para o' seu tilhinho. fins' legaiS,

·E um produto dos Laboratórios Minancora AUR EA MÜLLER GRUBBA
O I N V I L L E - ,ütióal

��===============a'
PÀRA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACCES,
COCEIRAS,
'F R I E I R AS,
ES P I N H.A S, E TC .

I

.Làvando COm Sabão . (ra,rel Be-gtstr,da)
/

.Virgem Espec-ialidade
Ola CllA6 WEIlIEt llNJI))[J§1flllAlL . JOllmviBe

economisa-ae tempo e dinhßiro
Sr>-ßÃ���RCt� ;

tSPE�I�LrDÄQÍJ
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