
Fixação dos novos uiveis ... ,de' -salário "jmfnilßJJ
Falando à imprensa; o mínís-Itodo o país, ocasíão em que es- .mao será presidida por João

tro do trabalho informou que[pera ter todos os dados estatís- Goulart, que regressará a esta
nos próximos dias reunirá em ticos do SEPT e fixar os novos capital para partícípar dos estu
seu gabinete os presidentes das' níveis salariais. Afirmou ainda dos sôbre o salário dos traba
comissões de salário mínimo de Fernando Nobrega que esta reu- lhadores.

o Governador Heriberto
Hülse recebeu, dia 3, do
Preso Juscelino Kubitschek,
o seguinte telegrama:
Apraz- me comunicar a

ariação de DODOS Form�n?as do �i�ás!o �ior:�f:l;���;'�::ª
íllumcíptos da Dívtno Provídêncío completamente normellze-

da a situação ne cidade
de Irelet. Agradeço a V.Da direção do Ginásio de S. Exa. Revma, D. Clube Baepend1 haverá Excla, muito senetblllzado,da Divina Providência G r e g ó r i o Warmeling, lugar o grande programa a amabilidade d.a� con

recebemos atencioso con- patrono das paranínfadaa. de formatura. As forman- gratulações enviadas pelas
víte para assístírmos no As 17 hs, haverá Mis' das são: Aldanora Dun- medidas que ó Govêrno
día 8 deste mês a Iorma- sa em ação de graças zer Anésía Emmendoer- vem pondo em prática no

tura das gtnasíaaas deste na Igreja Matriz, celebr�. fer:'Astrid Líana Sehuls,
sentido de conter a eleva-

curso, que deverá revés- da por S. Exa. D. Gregório 8
.

W kl
çäo do custo de vida.

tír- se de brilho excepcio- Bispo Diocesano, e ás e r e n.i c e e�sers I, Com votos que formulo
nal, com a' presença 20 horas no salão do Carla Haake, Blvíra Rau, pela sua felicidade, apre-

.

Eni Maria dos Santos, sento lhes minhas cordiais
Evanir Pereira .bIma, saudações. (a) Juscelino

Bolsas de A·per'el·çoa.mento G�trudes.Kn'is (o�adora) Kub�ts�he�, Presidente da
)1. HiínaSehíochet.Irfs Barg, Republica.

Te'CDI·CO aa Frlora e'm 1'959' Jandira L· Rubini, Julía --.-.--��

� _, ,--� � ---- �.. ��. - _,_ ��- ��.�
��� �'

. , ... ' '1�����··>J1��r�hre�_ t)trdrde'�-frio '

Dentro do seu progrema de Cooperação Técnica, ner, Marilia R. Cordeiro,
o Governo Francês está oferecendo novamente para Maurillia Roters, Ruth
o ano de 1959, um certo número de bolsas pere Maria -Alchíní, Tereza I.
aperfeiçoamento técnico na França. Freiberger, Terezinha A.

Essas têm uma duração ölé de 6 mêses e des Bastos, Yalva M. T. Fis
rínem-se a engenhelros brasflelros de qualquer ramo, eher,
portadores de diploma universitário OLr equlvelente, ......;.:. _

possulndo já bastante pratica na sua especialidqde,,!conheclrnenre suficiente do idioma francê§. e desejosos
de aperfeiçoar a sua formação técnica, através de
esrägtos em empresas privadas ou públicas na França, '

As bolsas oferecidas cobrem uma compensação
mensal de 75 000 francos (cerca de 2Q.000 cruzeíros
de poder ecqutslrlvo), mais a -vlegern de volre pera
o Brasil, alem aes despêsas pera livros e dacttlo

• grafia do parecer final.

Jovem
Os estagios podem começar a qualquer momento.

dureure o ano de t 959, mas com preferência em

Janeiro- Fevereiro, ou Setembro de � 959.
A

JOINVILLE OS diversos setores nos quais êsses estágios RIO, 4 - Esteve reu-

GRAVE OCORRENCIA EM ,It é c n i c o e seriam mais eproveuosos incluem, entre nido ontem extreordtnà
outros: '_ riamente O diretório nacío-

soube explicar, atribui� I Minas e geofísica, nal da UDN para examinar
do se porém,. a um des�Ul. Petróleo (Pesqutzas, exploração, Refinação), o problema da escolha do
do d? pr?priO ope�árl(�: Siderurgia e Mecânica, novo presidente da agre-
FOI aVisada a dlreçao Indústria Química e Adubos; miação. Ficou decidido

da Empresul, que sem Construções aeronáuticas e navais, que Juracy ao regressar
perda

_

de tempo .fez a Eletrificação (centrais térmicas e hidráulicas), da Argentina assumirá o

remoça0 do corpoJ&: sem Construção hidráulica (barragens, postos), comando da entidade. Por
vida para? hospital- S. Concreto protentido, outro lado,

_

sabe se\ que
José exammado pelo dr. Material ferroviário até o momento estão em

Albano Schulz,. ficou Hidráulica agrícola,' mira três c a nd i d a tos:
oonstatado que a morte Armazens e silos etc... Herbert Levy, que repre-
fôra repentina e se dera

.

. .' i
_ . • .

senta a tendência de en·

por eletrocução. .

Os pedl�os de IOscr.çao dev�m ser IDlcl61mente tregar o comando do par-
'. . .

fellos por melO de uma carla escrita em frances pelo lido a secção pau I i fi t a Passar
�

UDNO enterramento do Ind.l- próprio candidato, 'dirigida ao �dido Comercial, Junto vitoriOSã no último pleito' a para a
toso .moço deu 'se no dIa ao Consulado Geral da França em São Paulo, 119· deputado Maga�hães Pinto: RIO _ Por haver sido des-8e�U1nte pela manh�, Rua Libero Badaro 3°. andar, sala MO, C. P. 6.425, sustentado principalmente prestigiado pelo sr. Adernar
salD�o O feretro d� reSI para cand}datos residente� no Estado de São Paulo, pelol:! realistas e deputado de Barros, na reunião do PSP,
denCla de se.us p�s. no Parana e Santa CatarlOa; e ao Consul da França, lo-ão Agripino apontada q�an�o protestou com vee

O fato fOI mUlto 1a- Rua Andrada .1.09t . C.P..1.006
- Porto AJegre (RGS), como solUÇãO' capaz de, :r:��:o�: ap:�g��ri::���mentad,o por todos. para os c,andldatos do RIO Grande do Sul.

, assegurar a unidade do neral Teixeira Lott, o depu-
As cartas deverão ser mandadas o mais cedo partido, "pois tem trânsito tado e jomaIista Chagas Frei-

I
pCJssivel. As cartas d�verão conter ólém do nome e livre em tôdas' as áreas

tas deixou o PSP e passará
d 'd d b I' -b d

- 'd" ., a integrar os quadros da UDN
en ereço: I a e, reve re atorlo so re a e ucaçao e parti arlas.

. carioca.
�xperiência, pormenores do programd de aperfeiçoa-
mento que o candidato deseja reaHzar na França. ...............1

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

É preferível mandar também cartas de apresen "CORREIO DO POVO;' �
tação da firma piirficular ou da entidade pública �
empregadora ou de entidades tais como: Federação A direção dêste Jornal avisa aos dis- �
das Indústrias do respectivo estado, Associação tintos leitores, anunciantes e assinantes que �

Itécnica, sendo Instituto de engenharia ou outra. esta folha deixará de circular nos dias 13 e �Ulteriormente os. candida lOS de cujo pedido será 20 do corrente mês para voltar a circular �

I
aceito receberão pormenores c o m p I e tos sobre a

I
dia 23 de Dezembro com uma edição espe- Iorganização desses estágios, como tambem sobre a cial de Natal.

-=======l: apresentação das .candidaturas.' .'

;� ����������
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Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense
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NOVOS Cartórios ein

benefício -coletivo
o Governador Heriberto vos ofícios permitem meis

Hülse acaba de remeter à rápido andamento aos

Assembléia Legislativa processos em Cartório,
importantes mensegens, impedindo, assim, o seu

destacando-se, entre ou emperramento.
rras, 6 que propõe a cria, Na mensagem que fixa
çäo das novas comarcas. normes-pare epoeentadorle
do Braço do Norte, Taió, de serveniuérloê de justiça,
Sªo ,Mjgu�l- d' Oe-s t.e,;. -e á�_ qirtd'à, a, 'r-�ss�f!af ...Q

Tangará; a fixação de ínterêsse do Govêrno do

novas n o rmas pera a Estado em reajustai' os

aposentadoria dos serven- proventos jíos aposenta
tuérlos da justiça, e, de- dos.

"

sanexeção e criação de Essa m e n sag e m do
novos otícíos, medida que Chefe do Poder Executivo
não onere os cofres pú iá se encontra em estudos
blico's do Estado, benefl- na Assembléia Legtsletlve,
crendo, grandemente, o tendo sido concedida ur

público, porquanto os no- gência pare votação. Escolha
do novo

Presidente
da UDN

Eletrocutado
o

Por volta das 11.30
horas do dia 10., foi vítí
ma de lamentavel aciden
te de trabalho o jovem
Norberto Miers, residente
á rua Marcilio Dias, e

filho do sr. Willy Miers.

Ocupava-se Norberto
em fazer a ligação de
fios elétricos para uma
residência sita- na rua

15 de Novembro, perto
da Cervejaria Catarinen
se, .em companhia de ou'

tros colegas, todos fnn
cionários da Empresul,
quando veio a receber li
descarga que o viti-mou.
O fato ocorreu de um mo

do que a principio não se

A Corupá
Comunicamos aos nossos distintos ami.

gos e assinantes que foi nomeadQ nosso

agente em Cornpá o sr. Fernando Müller, à
fua 7 de Setembro, junto à Estação Ferro-'
viária, incumbido por este jornal para toda
a cobrança, assinaturas para o ano de 1959.

, A Gerinci.

o Presidente
da República
agradece ao

Governador
do Estado

NOVA YORQUE, 2 -

A maior parte dos Esta
dos Unidos foi assolada,
hoje, por uma- onda de
frio, provocada por uma
massa de ar frio vinda
do Ártico. Centenas de
desastres de trânsito fo·
ram causados, em todo o

país, pela neve e o gelo
que cobrem as ruas e es
tradas. Numerosos moto
ristas abandonaram seus
carros ao longo da rodo
via que liga Rochester
no Estado de Nova Yor
que á Pensilvânia, pro
curando refugio em pos
tos de gasolina, hotéis
e residêncins, onde estão
sendo socorridos pela
policia estadual. Enquan
to isso, os chamados ara
dos de neve iniciaram a
tarefa de libertar os car
ros paralisados.
Na parte ocidental do

Eltado de Nova Yorque,
a neve acumulada alcan
çou uma profundidade
até dois metros.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



SABADO DIA �·12-19D8 2CORREIO DO POVO

S. A.JANSSENMadeirasdendúslria
Orgãos e Hermenícs UBOHN""

CIRftflO DO POVO" Assembléia geral extraord!nária
CONVOCAÇÃO

São convídados os senhores acionistas desta
sociedade á se reunirem em Assembléia Geral Ex
traordinária, na séde social da flrma "INDÚSTRIA
DE MADEIRAS JANSSEN S. A." em Ieragué' do
Sul, neste Estado, ás 15 (quinze) horas do dia 13 de
Dezembro de 1958, pare deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicos
Harmonios: 12 modelos,
especiais para viagem;
C apelas e Igrejas

Orgãos: São construidos Iem 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogas Gratis

Demais inlormacões
com o Representante
Geral para os Estados

de S. Catarina e Paraná

I
PAULO KüBS - Cx. Postal, 39 - São Bento do Sul

, Estado de Santa Catarina
, -

(Fundação: /'irturmoller - 1919)

Emprêaa Jo-nalística
"Correio do Pevo" Uda.

.

- 1958 -

Diretor-Gerente:
Eugênio Vitor 5chmöckel

Diretor de Redação:
/'iugusto 5ylvlo Prodöhl

Impressão:
Soe. Gráfica Avenida Uda.

Impressor:
Odilon Motta

Composição:
ãaemer f5.rlmm

Rudlberl Burchardl
/'intanio Malhelros

-

10) Mudança da denominação social.
20) ôubsnruiçêo de ações.
3°) Reforma dos estatutos sociais.

Jaraguá do Sul, 5 de Novembro de

3(�patina ){. s.
da l'el7lra, que
.eaniem &'trato
I{epdtico eon«

cenfr.JIdo, no�
mii1illll tU

bnçõel do
Jlgado.

1958,

JOÃo BATISTA RUDOLF - Diretor Gerente
EWALDO RUDOLF - ôub-Gerenre

'

ASSINATURA :

Anual . . . . Cr$ 100,00
Semestral. . • Cr$ 60,00

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigôr

A spiradores de pó "ARNO" e outros típos
Bicicletas "MONARK" e "CENTRUM"
C âmaras de ár, Bombas para Bicicletas etc.
D esnatadeiras "WESTFALlA", Descascadores etc.
Fogões economicos "REIS" e elétricos "FAME"
Generos alímentíoíos e Conservas em geral
H armonios "TODESCHINI" (Catalogo a disposição)
J magens religiosas de "PRATA BOLIVIANA"

!, arras para água de Cristal e Vidro
'

Ao aol e Brasso (para limpar metaes)
L iquidificadores "WALITA" e VENTILADORES
Máquinas de costura "VIGORELLI" "ELGIN"eZig-Zag
Novidades em geral, sempre em stock

'

O leo de Peroba (para limpar moveis)
p anelas de pressão "MARMICOC" • "LARES' div. tam.'
Quadros de Paísagena. e flores
Refrigeradores "PROSDOCIMO" e "CONSUL"
Selins para Bicicletas e sobrecapas

'

Talheres Inoxidavel "HERCULES" e "ZIVI"
U tencilios em geral, para Dona de Casa
Vasos de Cristal e Vidros para Conservas
Xadrez (Taboas de Imbuia e Figuras)
y piranga (Lustre para Sapatos) "MARVEL"
Z ivi "Artigos de Cutelaria em geral"

V.S. encontrará pelos menores preços da praça'
na co�ceituada' CASA REAL

C huveiros elétricos "FAME" e outros tipos
Acordeões "TODESCHINI" e "UNIVERSAL"
S _ oda caustica "PYRAMID" e outras qualidades
A rtigos para presentes em geral (sempre novidades)
R adios "Siemens do Brasil" e "Telefunken"
E spremedores para Batatas, moedores de Côco
A "íumínío "ROCHEDO" Baterias e peças avulsos
L ouças de Porcelana "SCHMIDT" "REAL" e

"STEATITA"

MILHOES
ENDERE!ÇO:

Caixa Postal, 19
flvenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

OE PESSOAS ltM USADO CO. '

10M RESULTADO O POPULtI
DEPURATIVO

Conservação '

do Solo Frutiferas e

OrnamentaisNos terrenos de de
clividade fortes as pas
tagens, quando explora
das convenientemente,
com ajuste do número
de cabeças de gado à
área, consütuem um dos
bons processos de con
trôle da erosão, Em al
guns tipos de solo urge
que sejam teítas sulcos
em contôrno para con-

I
trôle da enxurrada cau
sadora do desgaste.

----------,-------1

E�ital de Citação de Hardairo Ausaote

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
Iidades do Município. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

ELIX,lR 914
• SlRUS ATACA TO� O 8BSAIlS.
O Ftpde, o s.oo, o Coraçu, e
E.tomat., o. Pulmöes, a Pela
Produz Oore. nos 0••0., lleuma
Il.mo, Ce,uelr.. Queda d9 Cabe
lo Anemia. e Abortos.

Ccnault. o iTIWGlco
• tome o popular depurativo

Laranjeiras, Pe
ceguelros, Ke
kisetros, Maci
eiras, Iaboríce
beiras, ele. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, ce-
.níferas, Palmei

. ras, etc., etc.

"CORREIO DO PpVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus coía
boradores.

Orrlo de maior peDetraçlo
no Interipr do nord6sta

catarineDse.

I ELIXIR 914
tnofenalvo ao orpAlsmo. A.rada
..I cemo um Uc6,. Aprovado coo

,"o aux.Jlla, no tratem.nlo da SI
F'LIS. REUMATISMO da mes

.... orlsem, pelo O. N S. P.

:>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupao dr. Ayres Gama Ferreira de Mello,
Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil,
Na Forma da Lei, etc...

FAZ SABER a todos 08 que o presente
� edí

tal de citação, com o prazo de trinta (30) dias,
virem ou dêles conhecimento tiverem ou interes
sar possa, que estando procedendo-se ao ARRO
LAMENTO dos bens deixados por falecimento de -----------------------=

MARIA PIRMANN FOSSILE, no qual figuraram
os herde iros filho I!I Adolfo, Ana, Paula, Sofia, João �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'IIP-!!!!!!!!!!!!!!!!�

e Ema Fossile, mais os herdeiros netos Elza,
Irma, Maria e Leonor Fossile, como ausentes,
residindo em, lugar incerto e não sabido, pelo
presente edital chama e cita aos mencionados
herdeiros para, no prazo de trinta (30) días, con
tados da publicação deste no '''Diário da Jistiça",
se fazerem represenlar ou comparecerem neste

Juizo, para falarem aos termos do dito arrola
mento, sob as penas da leí. E para que chegue a

noticia ao conhecimento de todos, se passou o

presente edital, que será afixado às portas do

Forum, no lugar de costume, publicado no jornal
local "Correio do Povo" e no Diário Oficial do
Estado. Dado e passado nesta cidade, de Jaraguá ,

do Sul, aos vinte e' sete dias do mês de outubro
do ano de mil novecentos e eíncenta e oito. Eu,
Amadeu Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

(ass.) Ayres Gama Ferreira de M5IlIo
Juiz de Direito da Comarca

Cenfére com o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 27 de outubro de 1958.

O Escrivão - AMADEU MAHFUD
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IT
elIoiea' de Olhos - Ouvidos - Nariz e

G.argaotft 1�� _DO 11. •••• B
� MODE!RNA E PRIMOROSAME!NTE IN�TALADA B
� A melhor aparelhada em Santa Catarina B

f� Rua Abdon Balista (Defronte a "A NOTICIA" B
�; _

- J O I N V I L E' - B
....�,

.

_,;:::
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CASA REAL
Ruá CeI. Emilio C. Jordan, Ne. 141 - Jaraguá do Sul

(aefronte ao Cine ßuhr)
N. 1.037

MAGROS. Ist Rheuma erblich? ----------

Durch umfangreiche Verer
bungsforschungen und ver
gleichende Untersuchungen
kam die medizinische Wissen
schaft zu dem Schluss, dass
Rheuma-Veranlagung erblich
sein kann. Haeufig konnte
eine solche Veranlagung deut
lich von den Grosseltern bis
zu den Enkeln verfolgt wer
den. Wie die Statistik zeigt,
sind Nachkommen von rheu
makranken Eltern zu fast 40%
tuer Rheuma veranlagt.
Wenn in einer Familie Rheu

mafaelle bekannt sind, ist es

notwendig, s c h o n bei den
ersten Anzeichen mit einer
gruendlichen Togal-Behand
lung zu beginnen. Dieses Prae
parat hat sIch im ln- und Aus
land immer wieder als ein
zuverlaesiig und anhaltend

Iwirkendes RheumamiUel er
wiesen. TogaI wirkt auf jede IArt von Rheuma _ guenstig I

• Es befreit rasch und sicher
von den quaelenden Schmer
zen, bekaempft die Entzuen

, dung, .
bessert dIe Beweglich

&iiiiii;;;o;;iiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii\: kelt der Glieder und stellt
Wohlbefinden und Leistungs-

11'::::::::::::::::::::::::::::::'::::::=:::::::::::::::::::::':::::::::==::::'-:= ,::::::::::::::::::::,,'1\ ���hidí���tU:Jefs�hi::.rbetH�
II Th10) IBm> IIrlHI 1V "1UflW � 'R..Tl..T li xenschuss, Neuralgien, Kopf-
II llJJil\.o �lL'L ll\\.ß\ J.VlL.8U�!� ii schmerzen und Erkaeltungs-
U -whtDII"O 1")"UB.::1ll1.. II Krankheiten .

hat sich TogaI
l.T.Iln '" "'.IlWo VI" itl."U' iii In 46 Laendel'n der Welt

li li millionenfach bewaehrt. TogaI
II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II ist unuebertroHen! Ein Ver-
ii sidades de ColÓnia (AI�manha) e POrto Alegre

_ n such mit TogaI gibt das Bé-

n !' II wusstsein, . endlich ein gutes
!I CIRURGIA - SE!NHORAS - PARTOS � CRIANÇAS E! (li RheumslÍ1ittel gefunden zu
ii 1 haben.
ii CLINICA OERAL li
II ii IF=========""""======�===="iI Looga pradea em Hospitais Europeus II

rãlSll!Hl!i!1'�_'i!BIl!!i8_88� 'f""'1&!I8!€!I8�(j ii II
I ii Consultório e residência: li

FOTO PIAZERA .1 II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
DEFRONTB' Á PRE!FEITURA - JARAOUÁ DO SUL II CONSULTAS: II

..... 'i II

Fotografias em .(le,{al - fotocopias de Documentos

-I iii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas
II

filmes e Material foto ,..:.. Aparelhos e Acessórios I II
, II Pera tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

A pedido, 'atende a domicU1o -e lambem II, II Vertrauens und de D' b k' 'S'
em lot;CJlidadea Ylzinhaa

,.C."
" '

•.

,

,Atende',cha
... ,mados_tam,b,em à Noj

..

te .1'111
r Jens' ar eIl die ie

am besten zu den geringsten Preis�n bedient.
�I&B_ iii! '_ .' _�1iIB E'. 8IilIIiIiB<E\ �-'-'';__";_";;_";_:_i--,_..;__..;__;.. • ;..�__.;_.JJ tlo:i;:===================�=111::1 __.... ._. ... •••__=_'

�Á���t�OL
CONTÉM

EICELEIT&S
ELEMFeITOs TONICOS

Fósforo, C'lcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o

ronlco dos convalescentes
Tonico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças ra

quítIcas, receberão a to

nitiéaçã? . geral do orga-
Dlsmo com o

FRACOS

VAN·ADIOL<
t indicado

DOI CAII08 de
fiaquen. pali
dei, magreaa e

fastio.
.

Em lua f6r'
mula e D traIU

VaDada� de

sódio. IJcitiu., GlicerofoefatOl,
PepelU, DO. d, Cola, etc. de

ação prOD&. e eficu DOI CSI08

d. fraquua e oeu....te&úaI. Vana
diöl 6 indicado para homeDB. mu
lherea e

-

oriaDÇA8, leDdo eua fór
mula 60C11loiada pela h4de 'Pu
blica.ü ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOnA Asthma
Wir werden darauf êusf

merksam geméÍchl das-
die Tabletten

.

"Eufin"
der C. F. BOeHRINGER
& SÖHNE, Mannhein, da�
bekannte und altbewaehr
Ie. Asthma-Mittel, wieder
überall erhaeHJich sind.

Vermifugo suave e de pronto
eteito Dispensa, purgante e dieta!

5ERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR�
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a l>ua própria!
Evitará muitas doenças e, poupará dinheiro em

remédios
Compre hoje mesmo uma 1.0MBBIGUEIR!

.

MINAIfeOR! para o seu tilhinho.
E. um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE.._

Apotheke '�Seb u)z"
JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO SABADO DIA 6·12-1958

1�-cI��
I Aniversários I

Sr. João L. da Costa

- o sr. João Weiler,
em lIapocuzinho;
- o sr. José Ribow;

Menino PAIJLO ROBERTO
festeja hoje, cercado

dos carinhos dos seus

queridos pais, mais um
aniversário o inteligente
menino Paulo I?oberto, fi
lho do sr. Paulino Pedri,
ex- gereute deste jornal e

de sua espôsa da. Julieta
Pedri.
Por esre motivo, Paulo

Roberto oferecerá na data
de hoje aos seus amigui
nhos uma lauta mêse de
café e doce. Ao Paulo
Roberto as nOSSdS felici
tações.
AMANHÃ:
- o sr. Francisco A.

Volgr ;
- a srã:'Rosa, espôsa

do sr. A. Volgt ;
- o sr. José Jacobi,

em ltapocuzlnho,
DIA 8:
- o menfno Wal d i r

Watzko;
- a sra. da. M a r i a

ôcerpim, espôsa do\ sr.

ßorrolo Scarplm, em

Corupá;
- o sr. Kurt Hofmann.

'em Rio da Luz;
.

MAURICIO

votos de muitas felicida- Delegacia Auxiliar de Policia
des, desejando ao peque- de Jar8g06 do Sul
no Meu-teto um futúro ple-

A V I S Ono de venturas.

- Também à áO p, p, Por ordem 'êlo sr. Ds-
no Hospital São J o s é, legado de Polícia e por
nasceu FERNANDO LUIZ,
que veio alegrar o lar feliz determínação da Direto-

do casal Rodrigo Nlcoluz-
ria do ServiQo de Fisca-
Iízação de Armas e Mu

zi e de s�a con.sorte Olair nicões etc ... de Florianö-
Motta Nlcoluzzl. . .

Nosses parabens e mui- polís, de eonformidade

tas felícldades ao Fernen- -eom o Deoreto N°. 1, de

di h
"

d' 18/1/1939. Art. 63. Oon-
10 o e que eeeramos. vido todos os proprietã-

rios de armas de fogo,
para comparecerem nesta

Delegacia, até o dia
31/12/58, a fim de portear
suas almas e revalidar
Suas carteiras de Iioenças,
perante àquela Diretoria.

Falecimentos

Os infratores do pre
sente avíso, serão multa
dos e punidos na forma
da leí.

o Serviço Florestal
atenderá a todos os
Interessados em'�ssun
tos relacionados com

silvicultura, tanto na

parte referente a con

sultas, como para
obtenção de mudas e

sementes.
Para melhores escla

recimentos consulte o
IIAcordo Florestal".

Nascimentos

- a sra. viúva Maria
Gascho, em Garibaldi.

fAZEM ANOS HOJE: Sr. Loreno Marcatlo
Transcorre na próxima

segunda - feira mais um
neralícío do dlstlnro cída
dão, sr. Loreno Marcatto
figura de projeção em o�
nossos centros sociais e
índustrlals.
Às homenagens que lhe

serão tributadas no dia
de seu natal nos associa
mos prezercsememe com
votos de multas felicidades.
DIA 9:
- o sr, Albano Buhr;
- o sr. Henrique Beyer;
- o sr. Milton Osni

Stinghen, gerente do Moi
nho Rio Grandense, em

Ponta Grossa.

DIA 10:
-- o jovem José Morei

ra, filho do sr. David
Moreira, em Irepocuzlnho;
DIA 11:
_ a sra. .done Paula

Fríede B. Konell;
- a sra. da. Irma Ran·

low Finta, espôsa do sr.

José Finta. em Garibaldi;
- o sr. José Finta, em

Gerlbaldl ;
- o sr. Vnörlo Glo

wlmzki, em Garlbaldí ;
- a sra. da. Tereza

Gloweizkt, espôsa do sr.

André Glowetzki,' em Ga
ribaldi.

Olinda Plezene, com 90
anos de idade.
Rosa A.ugusto Gonçal

ves de Siqueira, com 81
anos de idade.
Hélio Duwe, filho de

Gerda Duwe.
Marcelo Lelrhold, filho

de João Leuhold.

Vital José de Paula
Faleceu dia 30 de no

vembro no hcspltel São
José, deixando os seguin
tes filhos: Calíxtpo, Ma
ria, Procópio, Firmo José,
Velenrlne, Tereza, Laura, Delegacia Auxiliar de Policia
José e Osvaldo de Paula. de Jaraguil do Sul
A família enlutada agra

dece a todos que acom

panharam o seu sepulta
mento e que cobriram seu Por ordem do sr. De
alaúde com lindas coroas legado d. Polícia e por
e flôres; e em principal determinação da Direto',
ao Padre Malhias Maria ria do Serviço de Censu
Stein, pelas suas palavras ra e Diversões Públicas
confortedoras à beira da de Florianópolis, nos

sepultura e também agre- termos do árt. 29 da Lei
decem especial ao Dr. N. 1633 de 20/12/56. Oon
Paulo Farias pelos seus vido todos os proprietä
serviços prestados. rios de Salão de Diver-

sões Públicas, Canchas de

(F:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::.-::::::::
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::= ::::::::::::=:::::: ::::::::::::=:::::::::::: :::::::::::: .::::::::::: ..:::::::::;:::::::::''! ::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::;;==::::::::::::::::::::� Bocce, C inema8, Rád ios

i!
• I! Difusoras, Snoocker, So·

H li ciedade Recreativas e

II ii
.

')
ii II

Slml ares, para compare-
I: :. cerem nesta Delegacia,
II II até o dia 31/12/58. a fim
:: II de registrar e revalidar

ii I! o alvará anual, perante
II li
.. àquela Diretoria.

II,!
.' '11.,1 Na inobser\'ância dêste.

os infratores ficarão su·
li I! l'eitos as penalidades da
li MODE'" L·O

ii
ii ii lei. .

ii ii 'Jaraguá do Sul, 28 de

ii LP-321 Novembro de 1958.
ii
.i,' DI.ESEL Osni Müller

II
Escrivão de Polícia
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ii
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ii
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II
II

ii
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Transcorrerá no próxl
mo sábado o natalício do
sr. João Lúcio da Costa.
ritular da firma Indúsfrias
Textls "JARlTA" e Presi
dente da Câmara Munici
pal
Ao M. João Lúcio da

Costa os cumprlmenros
desta Iolha..

Inácio, filho de Alfonso
Ernesto Júlio Kleemann.
Mercl, filha de Vlgendo

Franke.
Valdir; filho de Helmuth

Wagenknecht.
Diva Maria, filha de

Manoel Rosa.
Evanir, filha de Alfredo

Kauehen.
Maria Vanilda, filha de

Waldemar Klentz.
Bruno, filho de Félix

Weinfurter.
Renilda, filha de João

Ranlhum.
Wilmar Nilton, filho de

Braz Elizio.
Germano, filho de Llbí

rele ra Treme Silva.
Manoel, filho de Manoel

João Gualberto.
Moacir, filho de Manoel

João Gualberto.

Menino Jaraguä do Sul, 28 de
Novembro de 1958.

Dsni Müller
Escrivão de Polícia

Engalanou-se de Iellcl
dades o lar do sr. Frede
rico Mathias Carvalho,
alto tunctonãrto do Banco
Indústria e Comércio de
Santa Catarina, e de sua

dlstlnta espôsa da. Inge
Carvalho, e que na pia
batismal recebeu o nome

de Mauricio.
Aos felizes pais, "So

clale' cumprimenta com

DIA 12:
- o jovem Mario M.

Airoso, filho do sr. Luiz
G. Airoso;

_ o jovem Paulo Ro
berro, filho. do sr. Antonio
Vieira;

- Cl senhorinha Ingrid,
filha do sr. Exlllo Belhing;
-_ a sre. da. Ana Ribei
ro, espôse do sr. Riberto.,
DIA Ib:
- o sr. Henrique Bor

rollnl.
'

AVISO

Aniversariou se dia áO
p. p, a gentil senhorlta
Emmy Célia Hogendorn,
zelosa funcionária da Em
preza Auto Viação Ceterl
nense S. A, desta cidade.

. ALIVIA AS
CÚueAS
UTERINAS

Combate as

'rregularfda
.

es das fun-
. _ _, ções periõdi-

- -- -�-:-�-- cas das senhoras.
É éalmante e re

gulador dessas funções.

Avó. ",ãe. filha�f)
. Todas. ·,devem. u�ar

.-
. i.

a FlUIQE,DATINA·! ..'::
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- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ I
ANO XXXIX - JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 6 De DBzeMBRO De 19M - NO. 2.016 "Capsulas Antisesonicas m

]arilguíÍ orgulhil·ll! dI! II!Ullilhol Registro CiVi11 Em TOr:!!����.�r::::n�.,a, I
Aurea Müller Grubba, Oticial I É um produto do

..
s J......aboratórios

.

MINANCORA

Ido R e gis t r o Civil do
1('. Distrito da Comarca Ja- I .

_ Joinvills - Sta. Catarina -
.

raguá do Sul,' Estado de. ll!iSIIIII!I!!IIB!l ,1_iBiIi!I�:I:S:Ii-=lm!W=-=1�!!!lli!i!I1II
Santa Catarina, Brasil.
Faz saber que comparece- ... �

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem par a

o Neo - Sacerdote Salesiano
v

R ío C e r r o está de

I
cidade .de vê-lo áureo- P. Constantino Demar-

parabens com a sagra- lado da maior dignidade ehí, será recebido Iestí
ção sacerdotal de mais a que possa ehegar um vameute em Rio Cerro
um de seus- filhos na homem, o Sacerdócio. no dia 24 de dezembro
pes s ô a do D i á c o n o Pedimos a todos uma à tarde. C a n t a r á sua

Con.t."tino Demare"i. Prece Fervorosa para o primeira I Missa Solêne
São seus ditosos pais, neo-sacerdote, . nosso no dia 28, no mesmo

João Demarchi e Emma conterrâneo, a fim de lugar, às 9 horas.
Stinghem Demarchi, hu- que Nosso Senhor lhe Convidamos a tod o s

mildes lavradores, que conceda todas as graças para a solene recepção
souberam dar a seus 12 necessáetas para ser um I e sobretudo para a sua

filhos uma educação pro- santo sacerdote. Primeira Missa.
fundamente cristã.

Sábado último realizou
se na residencia do casal
Ricardo Maas, em Rio
Cerro, o enlace dos jovens
Elia Volkmann e Enno
Maas. Desde as prlmelrea
horas o convldedos manl
festende a sua aleg.ria pelo
g r a n d-e acontecimento
compareciam à casa fes
tiva par_a homenagear o

novel casal.
ESTÔMAGO. FiGAOO E INTESTINOS Convidedos dos díver-

.

Edital N 4.f).17, de 212.58, sos municípios elr se reu

Rainer Alfredo. Wiele e Proporcionam bem-esta gera'. níram aos amigos e pa-

c--
....- ..... ..�_._._...._.__ . �...__...._ ....__., . ....,.=:;:...

Edl Marlene Garcia fa.cilitam a digestão!, descon·.I· rentes dos ca�ais Rodolfo·
i,---···-

..·--------·--·---:-..·---·--·----.. ·
..

� iÍ�=::::::=::::::=::::::::::::::-.:::::::.:::�\ Ele, brasileiro, solteiro, gestionam O fígado, r-egutari. Volkmann e RJtard� Maas

:':'1' .a It •• e •• .... e _ III" '1.1 ii M 'O'ç O' fI bancário, domiciliado e ' zam .ss funções CIo �-" dand? a margem. a Intensa

II. "

. ii residente nesta cidade,
... '. .

.

" alegria, que culminou com

II -

-

JARAGUÁ DO SUL '_ li 11!1 ii á rua Presidente Epítä- a marcha à casa dos noi-

II II ., P A R A SÉRVIÇOS ii 'cio Pessõa, filho de Hanz vos, muito concorrido

II Medicamentos e Perfumarias '111 Ir OBRAIS DE li . Fritz Wilhelm Wiele e de e repleto do mais sadio

:! . Simbolo de Honestidade II II E S C R I T Ú R I O li Paula Doubrawa Wieie. humor. Animados por ate-

I! Confiança .
e Presteza li ii PROCURA-SE li Ela, brasíleíra, ��lteira,

medo conjunto rnuslcal,
:1 .

. . II ii II do�éstlca, domlc�lIada e residenté
os. dançarinos davam íní-

II. . �. ��ro;ne�e�o:�: ��ee��: II II Cia, "Máquinas FAMAC li resIdente. nesta Cld�de,.á á Estrada Y:a��c:�s�iho� f��te�o:eg��da hg���ag��
1b===�======:J) \\:======J �r!:f:.;l!�tA:��:�; ��ld�·�l��l:!�:;e.e de

:� o�:�\a:�_9�f:á� m��:
domar Cardoso Garcia. E para que chegue ao co- elegres.os Emmendoerfers.

�-�� h' d d d Volkmanns, Strelows e

Cure seus males e ,poupe seu Edital N. 4,518 de 2�12 58
n eClmento e to os! man ei

para não esquecer o Töwe,
bom dinheiro comprando na Valdemar'Ziele e pas�ar o presente ed1.tal que

com os seus 74 anos de
sera pubhcado pela tmpren-

FARMAGIA NOVA Edit� R;einke . sa e em cartório onde será idade extravasavam o seu

de ROBERTO PA. BORST Ele, �l'asIlelr?, .s�)ltelro, 'liixado dUtante I'i dias. _ SI contentamento conillndo
operárIo, domiCIlIado e' algOue'm s' ub� d

.

1
. ,gozadas piadas .e entoa-

d·
-

-

d -'d t t'd d
. o wr e a gum 1m-

b1 que Jspoe e maior sortimen. r.eSI en e �es � Cl a e, pedimento' -acuse�o· para os
vam elí5si.nas canções.

to na praça e oferece. séus arti· fIlho de LUIZ ZIele e de Udt
gos à preços vantaJ'osos . � A fins legais-.' m g ran. e casamen o.

FumlDa Corres
"

_
Um grande acontecimento

Rua Mal. DeCldoro 3.• Jaraguä Ela,.brasileira, solteira.. AUREA MÜLLER GRUBBA em Rio Cerro. Viva. os
��� doméstica, domiciliada e

.

Otidal noivos.

Nosso Senhor quiz re

compensá-los ainda nesta
vida concedendo-lhes a

maior graça que pode
outorgar a uma família,
um filho Sacerdote.
A Ordenação sacerdo

tal realízar-se-ä em

SãO,Paulo, no día 8 de de
zembro.
A Congregação 8aI9-'síana, á qual pertence

o Diac. Constantino, nêste
dia será enriquecida com,
34 D o vos sacerdotes,
dentre êles 12 Oatarl
nenses, sendo dois do
nosso Município,
Constantino, o terceiro,

dos 12 irmãos, desde
p e que n o . 'distinguiu· se
pelo amor ao estudo e

a· píedade,e um desejo
sincero dA um dia ser

padre,
Seus pais apesar de

pobres, não pouparam
secrílíeíos para que o

filho' pudesse seguir' o

Chamado Divino. Agora,
após 16 anos de pensa
dos estudos, tem a fell-

casar-se:

.Dr, Waldemiro Mazureehen
fJA8A DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

� Ráios Intra-vermelhos e azuis. .

•

Diácono CONSTANTINO DEMARCHI

.:

Edital N. 4 515, de 28·11-58
Gópia de Edital de

Proclamas dé casamento
recebida do Oficial do

Registro Civil de Guara-
mirim. .

Claudio TomaselJi e

Paula de Araujo
Ele, brasileiro, solteiro,

contador, domiciliado e

residente em Guaramirim

[filhO de Geronímo Toma
sellí e de .Theresa Brug
nago Tomaselli.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste 'dístríto.
em Itapoeuslnho, filha de
Manoel Tomaz de Araujo
e de Tecla Moreira de

Araujo.
Edital N. 4.516, de 28-11 581
Wladislau Gumbowsky e

Alida Carlini
Ele, brasileiro,' solteiro,

-

Iavrador, domiciliado e,

residente neste dístríto,
em Nereu Ramos, filho ele
Bstaníslau Gumbowsky e

d� Eva Gumbowsky.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

) .resi(jen�e neste distrit{.1,em Nereu Ramos, filha
í

de Maximiliano carhuí
e de Maria Tomanini
Carlini. .

Enlace
Maas-Volkmann

DI.".R=
II ADVOGADO"

.

r
=E=s"""c=ri==to=#r=j=o ao lado da Prefeitura 1

JARAGUÁ DO SUL
-

.

!
���������������

Dr. Fráncisto Antonio Piccione
::M::2'oICO

Çirurgia Geral de adultos e' criança" - 011-
nica Geral - Partos � Operações - .

Moléstias de Senhoras e Homens.
Especialis.a em doenças de crianças

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIAR10S

I(Clara Hruschka), das 9. as 12 hs'. H08.PITAL'
JESÚS DE NAZAR� das 15 as 18 hs.

I COH.UpA, - SAN�A C��A:aM::NA

T
I

·

·

·

·

·

,I

I

...----../.
COIIRA CaSPA,
OU'fDA DOS CI·

IUOS E DEMIIS

AUC.COE.S DO,r

COURO CABELUIlO.
TÚNICO CAPILAR

POR EXCÚiNCIA

,
-

111=====;===========-.'
PARA FERIDAS, 1

,E. C Z E MAS,
I�FLAMAÇÕES,
C'O C E I R AS,
fRIEIRAS,

,-E_S=PI==N=H=,A===S,='E=T=C=.�.

-Lavando COrTl Sabão (Marca Reg1strada)

Virgem Especialidade.
, -

da CHAD W}E1rlIEl HN]J))U§IIRl!l Co
. JOllJDlvHle '

9 fdeal .pâr� c()zinha, lavanderia· e lavadeira, portanto não. deve faUar :em casa alguma..
s�ßÃ��:RCtit .

EspECIAUDADf,J I

I
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