
Proleslo conlra o Salário';Minimo em':'Scí:nla
As classes patronals do Estado telegrafaram 'ao Ministro do Trabalho,

protestando contra os níveis de salário mínimo Iíxados para as diferentes regiões
do Estado e, ao mesmo ternpo, solicitando. anecessária revisão. o ministro Fernando
Nobrega enviou a referida petição ao Serviço de Estatístíea e' Previdência ,do
Trabalho (SEPT)" a fim'de que aquêle .orgão examine a solicitação.

'
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Notícias proce
dentes de Weshing
ton, informam de
que o Departamen
to da Agricultura
anunciou ter auto
rizado a venda ao

Brasil de quarenta
mil toneladas de
milho norte-ameei
cano. 'Êsse

, milho
'faz parte dos cha
mados excedentes
agrícolas dos EE.
nu .
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Orgão de maior, penetração no interior do nordeste catarinense

A Sinfonia BANCO DO BRASIL em Jaraguá .do SulATENDE
do Prefeito... Revestirain-se. de grande brilhantismo as solenidades da nova' AgAneia Governador o

Sábado último nealízou- do estabelecimento de falou o sr.: Waldemar
O nosso confrade A se nesta cidade a' sole uma nova Agência, da Grubbe, Prefeito Munlcí FUNCIONALISMO ESTADUALVOZ do Povo da cida- nidade de instalação da saudação que faziam os pal que teceu consíde-

de de Lages em sua Agência do Banco do' Iuncionáríos de Joínvílle rações em torno das re-
, edição de 27 de de- Brasil S/A. Desde as aos companheiros [ara- lações da firma Bernardo
zembro estampa um primeiras horas do día guaenses, entre os quaís Grubha S/A. com o Ban
artigo em que traça 3 do coerente o impo- se destacava a figura do co do Brasil e rememo

considerações sôbre o nente prédio de propríe. atual gerente da Agência rou o desenvolvimento
prefeito daquela cida- dade do sr. Leopoldo de Jaraguä, sr. Oswaldo bancário em Jaraguá do
ue. Entre outras diz: Grubba, situado a Av. Christiano de R Thiago, Sul. Após a inauguração
"Muitos há entretanto, Mal. Deodoro recebia os pioneiro do crédito rural oficial, os presentes fo
que dizem ser o pfj� -eenvídados para a cere- em nosso meio. Referiu- ram convidados pelo. sr,
moroso chefe um pés- monia e às 16 horas, se, igualmente às tradi- Oswaldo Christiano de S.
simo admtnístrador, precisamente, com apre- cíonaís firmas Bernardo Thiago para um jantar
um mäu prefeito; uma sença de um número Grubba SIA., de Jaraguã americano. Em ambíente ]
figura decorativa por incalculável de índus- do Sul e a firmaHillbrecht cordial a festividade
excelêncía, que nada tríaís, comerciantes, agrí- de Corupá, pelos ínestl- encerrou-se ás, primeiras
faz Am beneficio da cultores, populares, auto- máveís servlços presta- horas da noite:
o o l et í

v ída d e. Será ridades dos diversos po- dos ao Banco do Brasil,
mesmo? Será que o 1

deres e funcionários do quando correspondentes. «f.frr�i�, do �':tv�»,

povo é. tão otäno ou Banco do Brasil S/A.de.. ,gen 1 men e cenvi a o,

vendido, que escolhe-
, Jóinvme'"ê-ra'�ifiaug\fraõ'Ü ' -Logo. apó�<,repr.es�n� f�Z'8�_ 're}}ß8entaF-"'"'pelo .

ria um mäu prefeito o novel estabelecimento tando. a AssoC1sca? Go- d�retor·�erente, sr..�ugê
só porque se 'engraçou bancário, cortando a fita mercíal e Innustríal de nio Vitor Sch�ockel.
com o nome?" E fina- simbólica o prefeito de Jaraguá do Sul, falou o Esta folha cumprl.menta
liza: "E muitos daque- Jaraguä do Sul, em_ com. s�. Wolfgang Weege,.que o Bal!co do Brasil por
les que votaram mal, panhía de sua veneranda d�sse t8mb�m da �a.tlsfa. este Importante

..
passo ..

"

�
O Governador He-

agora também gritam. mãe d. Maria Grubba. çao d�s índustríaís e dado. em �en�flclo de v , ., ríberto Hülse, ao re·'
,

. comercíantes em ver nosso MUDlCiplO e for- ceber o çítado documento, declar-ou que em face

I rv..1as não adianta grí- Falou em seguida O sr aberto ao público jara- mule votos de Ielícída- do aumento de vencimentos concedido ao Iuncíotar ... é tarde. Os que Dr. José Navarro Lins, guaense uma Agência des ao .seu gerente, 'sr, nelísmo Iederal, '6 dos novos níveis de saláriosofrem comnosco as
gerente" do Banco do desse importante estabe- Oswaldo "Chrtstíauc de mínimo, a medida pleiteada é procedente. Paraconsequências do seu Brasil S/A., em Joínvílle lecimento de crédito em S. Thiago eríemeís tun- tanto, nomeará comissão, para estudá-Ia e bemerro, 'que não caiam
que disse da satisfação n08SO pais. Ftnalmente, cionários. assim, apontar meios com que o Govêrno obtenhaem novo erro. Que á

.
.

escolham homens de
os recursos necess rIOS ao aumento das despêsaa

����������������������������� decouen�S com,a �evação de vencimen�s eIáto, que .procurem salários.
escolher bem, quando
tiverem de escolher
um mandatário para
qualquer cargo ou

pôsto. Esta � a minha
advertência! Do corr
trárío futuramente te
remos novo sinonimo Ide prefeito". A corsa,
ao que parece não
anda bôa por lá, tam
bém. Aqui, entre os

colonos o impõsto si
exploração agricola
foi aumentado em cem

e maís porcentos, sem
prévio aviso e a g'rita
já está começando.

Exonerou-se o

SecretáriÇ) da

Edllcação
O sr. Go'Vernador do

Estado concedeu exone

ração.a monsenhor Pàs
coai Gomes Librelotto
do cargo' de Secretário
da Educação e Cultura,
e designou para respon
der pelo expediente des·
ta Secretaria o sr. Vic
tor Peluso Jor. Ao que
se sabe, o Rev., Mons.
Pascoal Librelotto assu

mirá as altas funções de
Juiz no T r i b una 1 de
Contas.

'I'rtíbcdetrcs '''EDA''
para

.

Arroz'··
'.

"

,

;.Capacidade 600 sacos, diáriosaté
< '

,

cru.'

palha,

I , .'. • ••

com motor a gasolina ou óleo

Exàustor d,aCom ou sem Ensacador

\

REPRESENTANTES:

,Comércio e 'Indústria

GERMANO STEIN S. A.

SECÇÃO MÁQUINAS

JoinvilJe

8e a mo�a, pego ...

ilho por cá
-

h'nao a ... ,

Em Santa Cruz do.
Sul, alguns, credores,
deste município gaúcho,
proprietários de vales
passados pela muntci
palidade, tentaram de
volver a bomba e pagar
os seu impostos com
os famigerados vales,
promovendo um origi
nal acêrto de contas. A

II
prefeitura local, entre·
tanto, que sabe bem a

quantas anda, não acei
tou os seus próprios
vales e recomendou aos
contribuintes que os

passassem em ourra

freguezia. Cá entre nós,
o processo não é de Ivales própriame�te dito,
mas os modestos fun·
cionários que há mese�
não recebem os seus

salários, compram nas
vendas e penduram as

quantias, o que já deu
morivos a que houvesse
idêntfco sistema de
acêrto. Aliuns foram
bem sucedidos e outros
levaram cada bronca
que hoie não sabem se
devem ,ou não conti
nuar fornecendo o coi·
tado do barnabé. Se a
moda pega •.•

o

Flpolís. (Do Oorresp.)
- No Palácio do Go·
vêrno foi recebida,
sexta - feira a tarde,
uma Comissão da As
socíação dos Servido
res Públicos -do Esta
do de Santa Catarina
que, após longa pal-es-,
tra com o chefe do
Executivo catarínense,
lhe fêz entrega de Ion
go memorial, acompa
nhado de tabela de
novos níveis de ven-

. :.ciDu�ntÓ&..,,��alá:fiQ8,
reivindicações justa
e oportuna da laborio
sa classe.

o Presidente e'
o Funcionário
Está fazendo sucesso

no Rio a história da
explicação dada por um
Barnabé ao seu filho

-

' ,

que nao se conformava
com a ausência de
Papai Noel em . seus

esperançosos sapati-

I nhos. O pai, muiro des·
, pachadamente, disse ao
menino: "este ano não
têm Papai Noel.

Juscelino transferiu o

Ihomem para Brasilia".
Que gozado. Abusam
com o presidente e a
história faz suces�o.
Aqui entre nós, quan·do foi traçado um pa

ralelo entre o natal do
prefeito e do funcioná
rio, hOuve o diabo
disse se que as honra�
de famiJias haviam sido
ofendidas e culminou
com uma "mal educada
recusa" de cumprimento
por parte do prefeito
ao nos s o d i r e r o r
gerente.
Questão de mentalf-

dade, c'omo Se vê. \

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I "CORRfIO DO POVO"
VISITA

(Fundação: t9rtilr müller - 1919) §ro I8Ie rb er t §C ltll1Dle ll'�er
,,....

Emprêsa JornalisticaI "Correio do Povo" Uda.
- 1958 -

Díretor-Gerente-
'

Eugênio Vitor Schmöckel
Diretor de Redação:

t9ugusto Sylvio Prodöhl

Impressão:
Soe. Gráfica Avenida I,.tda.

Impressor:
Odilon Motta

Composição:
õaemar Grimm

Rudibert Burchardt
Antonio Molheiras

ASSINAYURA:
f\aual • • • • Cr$ 120,00
Semestral. • • Cr$ 70,00

I \ ANÚNCIOS:
.

I
Mediante contrato e a

tabela \
em vigõr

ENOBREÇO: .
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AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
lidades do Município. Corres
pondentes em tcdasas.cidades
do Estado de Santa Catarina.

Tivemos o agradabilíssimo prazer de regis
trar em a nossa redação a visita amiga e cordial
do sr, Herbert Schneider, destacado funcionário
estadual, ora servindo' na Coletoria Estadual de
Rio do Sul.

Nosso ilustre visitante soube cativar-nos com
a sua palestra amiga. e lhana, honrando como jã
honrou a cadeira de legislador à nOSS8 Câmara
Municipal, . para a qual fôra eleito por significati
vo sufrágio. do eleitorado [araguäense, dentro o

qual goza de invejável prestigio e amizade.

Herbert Schneider será recebido com gerals de
monstrações de estima por todos quantos nele
reconhecem suas inegáveis qualidades de cidadão

I probo e ativo.
Ao ilustre visitante agradecemos a gentileza

da 'Visita, augurando-lhe síncéros votos ue breve
retorno à nossa terra.

Disse-nos, em palestra,
o sr. Herbert Schneider,
do seu desejo de retor
nar a Jaraguá do Sul,
manifestação esta que
não deixou de provocar'
graudes sírnpatías entre
os nossos meios sociais,
polítícos e econômicos,
onde o sr. H e r b e r t

. Schneider goza de me

recidas simpatias. Assim
sendo, filho de tradicio
nal família jaraguàense,
cujo pai é presidente de
honra da União <Demo
crática Nacional, o sr.

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos I

de seus cota,
boradares.

Orgão de maior penetração
I no interior do nordéste

catarinense.
�===,==;;;;;;ii' fiegistro . -Civil

Aurea Müller Grubba, Oficial
10 r<,egistro Civil do
r('. Distrito da Comarca [a
raguä do Sul, Estado' de

Santa Catarina. Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartono exibindo O�

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem ;:>3n'

casar-se:

Edital ri. 4529, de 29-12-58.
Edísson. dos Santos e

Iolanda Anacleto
Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, domiciliado e

residente em
\ Guritiba,

filho de José Juvenal
dos Santos e de Ormín
da Kiel dos Santos.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, domiciliada
e residente nesta cidade,
filha de José Serafim
Anacleto e de () ti] i a
Maçaneiro.
Edital n. 4.530, de 30.12-58.

Ingobert Splitter e

II
Laura Erdmann

Ele, brasileiro, solteíro,
ferreiro, domiciliado e

1/1/ residente neste distrito,
em Rio da Luz, filho de
Erich Splitter e de Te·

II ela A. Ehlert ,Splitter.
Ela, brasileira, sol.teira,

1'1 do�éstica, domicil�ad� e

(N0. 334) reSIdente neste dIstrItO';
'==============

em Rio da Luz, filha de
Alfredo Erdmann e de
Pauliila Hornburg Erd�
mann.

Edital n. 4.531, de 31- t 2-58.
Edual'do Woyciechowski
e Maria Helena dos Santos

Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, domiciliado e re

sidente em Curitiba," fi
lho de Thadeu Woycie·
chowski e d<e E m i I i a

.

Woyciechowski.
Ha, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

fesidtinte . nesta cidade,
filha de Alice Gonçalves.
Edital n. 4532, de 1°. 1 59.

José HUbert e

Laurita Weiler
Ele, bra.sileiro, �olteiro,

lavrador, domiciliado e

residente em Gal'ibaldi,
filho de Antonio Hilbert
e de Catarina Hilbert.

Combate as

'rregulanda-
. I

es das fun-
ções periódi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

Piston' Vende-se
afinação !'i bemól,

niquelado, com es

tôjo. NOVO. Preço
Cr$. 3 000,00 a vista.
Informações neste

jornal.

I �UH�t�fll
CONTÉM

EXCELENTES
ELf.MF.NiOs TONICOS

I Fósforo, Cálcio, Arseniato

I e Vanadato de s ó d i o'
� ,

TOnICO dos COD'iTa�escentes
Tonico. dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados;

I
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra

'quíticas, receberão a to

�lIticaçã? geral do or�a-
msmo com ú

I

SOCIA'IS
Dia 14:
- ii srta. Lourdes Ra,

mos, filha do sr. Hermí
lio Ramos;
- a menina Dorotl

Edla, .filha do sr. Cilio
Nicolini;
- o sr. Luiz Maes,

em Corupá;
- a jovem Erica Bau

mann, filha do sr. Ber
toldo Baumann. em Três
Rios do Norte;
-:- o sr. Leonardo Vi

daI da Cunha, em Gua
ramirim;

- o sr. Egon Hoümann,
íudustríal, em Rio da Luz.

Dia 15:
- a sra. da. Maria dos

Santos; espôsa do pro
fessor sr. Germano dos
Santos, em Rio da Luz;

t

a sra, da. Zelia
Rengel, espôsa do sr,
Pedro Rengel ;

- a sra. da. Emílía,
espôsa do sr. Virgilio
Rubini; .

_.;. a menina Maria
Madalena, filha do

:

sr
João Weiler.

Dia 16:
--- o sr. Darcy Luiz

Buchmann;
- o sr. Alvino Lemke,

em Rio da Luz·· Vitória.

.

Falecimentos 'I.
Carlos Utech, com 69

anos de idade.
,

João Gateeher. com 55
anos de idade.
Heinr-ich SeH, com 59

anos de idade.

Al1iversários .1
FAZEM ANOS HOJE:
- a srta. Wilma B.

Corrêa;
- o jovem professor

sr. Darci Ferkruessen
de Mello, residente em
Blumeneu e que por vá.
rios mêses exerceu a

sua atividade na gerên
, ela deste jornal.
Dia 11:

- o sr. Paulo Ruysam;
- a sra. dona Ilda

Schmarz, espõsa do sr.

Erich Schmatz, residente
em Rio da Luz Vitória;,

- o jovem I r i neu
Meier, Itlho do sr. Este
fano Meier, em Estrada
Itapocú;
- A menina Alzumira

Blanck, filha de Arno
Blanck e de I dun a

Blanck.
. I'

Dr. Ary F. de Macedo
Dia 1�:
- O jovem Areadio,

filho do sr.' Rodolfo.
Fischer, representante
comercial nesta praça;
- a sra, da. Madalena

Braga, espôsa do sr.

Lauro Braga, destacado
funcionário do Ministé
rio da Agricultura;' .

- a sra. da, Wanda
Prestíni,' espôsa do sr.

Luiz Prestím;
- O' .sr. Flavio Rubini,

. residente em Paranavaí,
Alto do Paraná;
- (I sr. Alberto Bauer;
- a sra.. da. Frieda

Lemke, espôsa do sr.

Fritz Lemke, em Rio da
Luz;
- a sra. da. Cezarina

Araldi, espôsa do sr

Batista Araldi, em Estra
da Nova;

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domicllíada e

residente neste . dístrIto,
em Jaraguásinho, filha
de João WeilElI' e de Ana
Krumiker Weiler..

Teve a sociedade 10'
cal oportunidade de ma
nifestar ao sr. dr. AI'y
Flaviano de Macedo as

expressões de sua esti
ma e apreço pelo trans
curso do seu natalício
ocorrido no día 22 de
dezembro.

.

Honrando o seu cargo,
o ilustre sr. Promotor
dr. Ary Flaviano de Ma
cedo se viu alvo das
homenagens I a que, faz
júz pela integridade de
seu caráter, seu elevado
espírito I de justiça e a

bondade de seu cotação.
Embóra' tardiamente,

�'Sociais" do Correio do
l Povo, mantíesta ao sr.

Edital n. 4.533, de 2-1-59.
Arnoldo Utech e

Wally ríscher
Ele, brasileiro, seltelro,

lavrador, doml�iliado' e

residente neste distrito,
em Jaraguä-Alto, filho
de Alberto Utech e de
Ida Rusch Utech.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e Dia 13:
residente neste distrito, - o sr. F r a n.o i s c o
em Jaraguá-Alto, filha Verdi Lenzi;
de Erich Fischer e de - o menino Waldemi

Lily Urepartel Eiseher. 1'0 Karsten, Iílho do sr,

Walter Karsten, em Es
Edital n. 4.534, de 2-1-59. trada Nova.

Eugenio Gregolewitsch Transcorre na data de
e Marta Lolita Vieira

-----------

hoje o natalício do esti-

EI b
.

I' O RflNOlDO MURDRH mado cidadão, sr. Mario'
mot:;is;:,Si�����!��:�ro� I

r. II ,
II Nicolini, cirurgiã,o den-

tista estabelecido nesta.reside!1te distrito". em Defluiu em a data do cidade e vereador pelaFranCISCO de Paula, fIlho dia 22 de dezembro o União Democrática Nad� Waldemal' qregQle- aniversário do distinto cional na Câmara Muni":Itsc� e de MarIa Kem causídico, SI' Reinoldo cipaLpmskl.
.. . Murara, personalidade ,As demonstrações de

.
Ela, ��a�IleIra, s.ol.t�lra, que se vem destacan- estima e amizade quemdustrlarla, domiCIlIada do em os nossos meios no dia de hoje f'erão trie residente nest� dis!rito, juridicos, graças a sua butadas ao distinto ani.

D;a Barra do. RIO Ce�r?, alta formação moral, sua versariante, nos assofilha de Dom�ngos Vle!- brilhante inteligência e cÍl-JmhS prazeit'qsamente,'r� e. d� Paubna Bortob� apreciável cultura. enviando' ao amigo sr.Dl VIeIra.
Mario Nicolini o nosso

abraço de muitas �elici�
dades.

Promotor Público os seus parabens, desejando-lhe.
fartas messes de felicidades extensivas à sua t

excelentíssima Iamtlía. .

'

l

Sr� NICOLINI

Edital n. 4535, de 6 1-59.
Eugenio Klegin e

Elsa Schmidt

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

['esidente em Itapocuzi-
nho, filho de Leopoldo :::)!I:��:j:l!i��1Klegin e de Tecla Hart· ;'
mann.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente em Itapocuzi
nho, neste distrito, filha
de Arnoldo Schmidt e de
Maria Eberhardt Schmidt.

t. para {que chegue ao co

lihccimtllto de. todos, mandel
passar (J presente edital que
será pubiicaJo pela impren
sa t: em .;artório onde r;eriJ
llix.atio ,lul ante I"i dias. SI

alguem soub�r de �gum im

peclimçnto aCUse-o· p;lra 05

�ins je�ab. ,

AURE'A MÜLLERGRUBBA
Utl('I;!.:

iii ��;.g��?���le�.m,!�rn���ted?l°:'��
de ver flJrmado o seu politana, celebi'ada por
primeiro engenheiro ci- sua Ex�ia. Revma. D.
vil. Trata-se do sr. Gün- Manuel da Silveira D'EI-
ther Werner Gosch, ja-I beaux; às 20 horas e 30
raguàense de nascimen- minutos

. Colação de
to, filho do sr. Werner 'Grau, em Sessão Solene
Gosch e de da. Otilia da Congregação, no Au
Gosch. tradicional fami..' ditól'Ío da Reitoria da
lia' radicada em nosso Universidade do Paraná.
meio e integrantes da

Embóra tardiamente, firma local Indústria de "Correio do Povo" que
"Sociajs", do Correio do Calçados Gosch Irmãos viu' na solenidade um
Povo, envia ao ilustre SIA. A solenidade di!- acontecimentd de excep
aniversariante os seus formatura ,tran�cúrreu cional importância; feli
efuziVots cumprimentos, em data de ontem na cita ao novel engenheiro
com votos de muitas fe· cidade de Curitiba e Dr. 'Günther Werner
li�idades e maiores

triun-I
obedeceu; o seguinte pro- Gosch e apresenta' os

fos em a sua brilhante grama: às 9 horas Missa cumprimentos aos felizes
carreira, solene em Ação de Gra.- 'pais e demais fam�liares ..

\
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Assembléia Geral
Da Sociedade Recreativa e Desportiva Amizade

Prestação de Contas.
Eleição da Nova Diretoria.
Assuntos Diversos.
Será realizada dia 25 do corrente mês as 14

horas na séde da mesma.'
Jaraguá do Sul, aos 5 de Janeiro de 1959.

Presidente . ARTUR ENKE

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz de
Diretório Municipal de Jaraguá do Sul Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, na forma da lei, etc,
CONVOOAÇÃO FAZ SABER aOS que o presente edital de

citação, com o prazo de 30 dias, virem ou dêle
conhecimento tiverem que por parts de João Her
milio Cardozo, por intermédio de seu procurador
advogado dr. Arquimedes Dantas, lhe foi dirigida
a petição do teôr seguinte: "Exmo. Snr. Dr. Juiz
de Direito tia Comarca de Jaraguá do Sul. a - O
fato - JOÃO HERMILIO CARDOZO, brasileiro,
casado, farmaéeutico, realdeute neste munícípio, por
BeU bastante procurador e advogado, infra assina
do, inscrito na Ordem dos Advogados de Brasil,
Secção deste Estado, sob o n. 387 e com escritório
à rua Marechal Deodoro da Fonseca n. 437, nesta
cidade, vem, de acôrdo com o Art. 317, n. IV, do
Oódigo Oivil, propor a presente ação ordinária de
desquite eontra a eua mulher d, YOLANDA ER·
ZINGER CARDOZO, brasíleíra, doméstica, resi
dente em lugar incerto e não sabido, pelos moti
vos que passa a expor: I - que se casou o peticio
nário com a Ré em 19 de [ulho de 1947, Bob o re

gime de comunhão de bens, conforme consta do
têrmo de casamento Bob G n. 1.731, à fls. 15, do
livro 18, do Oficial do Registro Civil do lO. Distrito
e séde da comarca de Jaraguä do Sul (doc. n. 2);
II - que ap6s o casamento, passaram a residir em
casa dos pais do Suplicante, nesta cidade; III -

que, desta união, ignora '0 Suplicante se existe al
gum filho, e possuindo quanto a bens, apenas o

C,;uinhão que o Suplicante herdou por falecimento
Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a de seu pai (doc. n. 3); IV - que em dias do mês

conceder a título de ABONO OB NATAL, pare o de junho de 1948, a Ré, sem motivo justificado ou
exercício de 1958, indistintamente a todos os funcío- plausivel, abandonou o lar conjugal, indo para São
nérros, extranumerários, operários, ativos e inativos. Paulo, tornando a esta localidade depois de quinze
da P�efei!ura M�l�icipal e a Diretora .do Bxpediente I di�8 e apös isso, a.proveitando a .ausênoia do Su
da CâmeraMunlclpal, um abono equivalente a um plícante, do lar conjugal, a Ré retirou snas roupas
mês de vencime.ntos, cálculo êste a ser feito na base e alguns m6veis, desaparecendo, então, para lugar
do último salário percebido por cada beneficiado. incerto e não sabido, não sendo mais possível ao

Suplicante indagar ou saber do domicílio dela. b -

O direito - Não havendo motivo nenhum que
justifique o abando, isso basta para ser decretado
o desquite (F. dos Santos, O Desquite, Pá.g. 130).
O abandono volimtãrio do domicílio conjugal e

prolongado por dois anos contínuos constitui in
fração dos deveres conjugais, especialmente dos
referentes à co-habitação e assistência (Dir. Civ.
Italiano, v. 7°.). O .C6digo Civil, consagrando esses

princípios, reconbeea.motivo daterminante do. des- ELIXIR 914
.quite o abandono voluntário do Jar conjugal, du- AiIftlO. Airada.rante dois anos contínuos (art. 137, n .. IV). Esse como UM 1106r. Aprovado 00-
motivo pressupõe a um tempo o ânimo de não auxiliar no tratRniento'da SI.
voltar ao domicílio ccnjugal e a ausência de uma . PlLIS. REUMATISMO da me•

..)j=..::::::::::::::::==::-.:::::==:::::::::::::::::::::::::::=:::===\!_....... justa causa para assim proceder (Arq. Jud, V. VII, •• o,'.e... pelO D_ N S. P.
ii"" ',',' pág. 358). O caso figurado, poía, é de desquite. c -I _

•

'ii At a-O
.

Provas - V - que, para positivar o que ora se

!;!, enç: 1,1, aléga, o peticionário, no decorrer do processo,
apresentará testemunhes que afirmarão os fatos

II li narrados. d - Requerimento - VI - que, assim,
i' A conceituada "C A S A R E A L" sito

'I deve a Ré ser condenada eomo cônjuge cupalda
ii à Rua CeI. Emilio Jordan, No. 141 (ao lado I, (art. 317, n. IV, do Código Civil, a perda do peti
II do Banco Inco) desta cidade tem o máximo n cionário [art. 324 do referido Código) e demais
n prazer de comunicar aos seus freguezes e g pronuneíações de direito. VII - que, nos têrmos do
II ao povo em geral que lançará em breve ii art. 678, do C6digo de Processo Oivil, não há ne

I! semanàlmente a titulo. de propaganda um "cessidade de separação de corpos. por já se acha
i! artigo de utilidade como oferta especial ii rem separados os cônjuges: "Se os cônjugues es-

I! ,I A RTI G O da SEM A NA" Iii tão de fato separados, nada justifica o alvar'á de

II ,I separação de corpos, que constituir(a superfluidade,
li Cujos artigos serão vendidos com especial ii perda de ��mpo, despesa desnecessária, repetição
ii desconto para os interessados. Semanalmen- . II inútil daquilo que já ocorreu, daquilo que é coiRa
ii te será anunciado por este jornal o artigo li cOIilsumada. Nestas condições, na conformidade dos
II em questão. Também será anunciado sema· li arts. 136, 137 n. IV, 322 e 364 do C6digo Civil, o

.

'!I!. nalmente pela Rádio local. Aguardem pois II peticionário vem requerer a V. Excia. se digne
o anuncio do primeiro artigo, o qua] será li ordenar a citação de d. Yolanda Erzinger Cardoz.o,

ii lançado à venda por preço todo especial II para responder aos têrmos da presente ação ordi-
ii do dia 18 até 24 de janeiro. II nária de desquite, pelos motivos aduzidos, publi·
!I OS artigos serão expostos na vitrina da cando·se os editais de lei, afim de, afinal, ser de'

I! Casa Real ao lado do Banco Inco desta praça. cretado o mesmo desquite e a Ré cond_enada nas
:: Pelo comparecimento de V.S. agradece custas e demais pronunciações de direito, tudo na
ii antecipadamente. forma da lei, e

_

à sua reveJía, com audiência do
I! Curador de Ausentes. Presta, outrossim o peticio-
II

"C II S a R e a J" I nário, para citação da Ré por editais, e competen-
II Oferece pelos menores preços da praça ii te afirmação do art. 1'78, n. 1 e do art. 177, n. 1,
ii' Bicicletas "Monark", "Centrum", "Maraton" "'I do C6digo de Processo Civil. Dá-se à presente"
ii e "Goericke". Acordeões "Todeschini" e

li, para os efeitos fisoais, o valor de Cr$ 5.000,00 e, ---

!l "Universal". FaqueiIos de aço inoxidável de protestando pelas provas antedorménte menciona-
ii 48-49-104-117 e 130 peças, bem como talbe· II das, bem como, pelo depoimento da Ré, pena de sala das audiências, Edifício do Forum, sito a Af.
I: res avulsos da afamada marca "HERCULEZ". II confessa, caso não compareça a Juizo, requerer, Mal. Deodoro, nesta cidade, no dia 21 do mês da
ii Rádios de diversas marcas, Liquidificadores, 1!1 A. esta com os inclusos documentos, P. deferimen- ,fevereiro do ano vindouro, ás 10 horas, a fim de
II Ventiladores, Enceradeiras, Batedeiras, Des- to. Jaraguá do Sul, 10 de Maio de 1958. pp. (a) assiStir a audiência de conciliação de que trata a

II cacadores de Batatas etc. da afamada mar-
I', Arquimedes Dantas. (coladas estampilhas estaduais, lei n . .ß63, de 10 12-1949, tudo de conformidade

li ca "W A L I TA". Jogos de porcelana de no valor de Cr$ 4,00, devidamente inutilizadas). com a petição e d�spacho acima transcritos, fican'
II Jantar - Chá e Café das melhores procedên- II A petição acima e retro transcrita levou o seguinte do desde já por tôdos os têrmos da . ação e para,
II cias como: Porctllana "Real", "Schmidt" e "DESPACHO: "A., à conclusão. Em, 10 5 58. (a) contesta-la, dentro do /prazo de 10 dias, contadOR

II I'Steatita" tem para pronta entrega todas li Ayres Gama Ferreira de Mello. Juiz de Direito." da data designada. para a audiência de conciliação,
II peças avulsas, pratos, chicaras, coupeiras. II Conclusos os autos foi proferido o despacho do 1Il0b pena de reveha. E para que chegue ao conhe
II Travessas div. tamanhos etc. Máquinas de 'I seguinte teôr: "Para os fins da L9i n. 963, de cimento da Ré, ou de quem interessar possa, man
II costuras "VIGORELLI" e "MACSTAR" am- li 10 12 1949, cite·se a Ré Yolanda .E. CardosQ, por dou passat' o presente edital que será afixado no

II bas com 15 anos de garantia. Máquinas de 1.1 edital, com o prazo de 30 dias, a ser publicado, na Jugar de costume e publicado no "Diário da Justi
ii escrever marca "PÁTRIA" de procedência II forma da Lei, para comparecer perante êste Juizo, ça" e no jornal local "CorTeio do Povo". Dado e
II - estrangeira. Carrinhos pI crianças, Quadros, II em data a ser designada pelo Sr. Escrivão, e COD- passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos qua

:,'j Santos, Crucifixos de prata boliviana, Lâm- II testar, querendo, no prazo de Lei. Intime-se, ou- torze dias do mês de novembro do ano de mil
" padas para Bide, Artefatos de madeira em

I' trossim, o A., para os fins deste despacho. Eqt, novecentos e cincoenta e oito. Eu, Amadeu Mahfud,ii geral, e muitos outros artigos de uso do- II 12-XI·58. (a) Ayres Gama Ferreira de MaHo. (Em escrivão, o subsorevi. (a) Ayres Gama Ferreira de
II méstico em geral. II atrazo por acúmulo ·de serviço). Data supra. Mello. Juiz de Direito. "A presente c6pia confére
Ir Conservas nacionais e estrangeiras. I'! Em virtude do que foi expedido o presente

com o eriginal, do que dou fé.

II Gêneros alimentícios de la. qualidade.
L,IJ edital: pelo qual chama e cita a YOLANDA ER- Jaraguá do Sul, 14 de novemhro de,1958.

:-"::::::=::::-:.::::::::====:::==.:::::=:::====ft" ZINGER CARDOZO, para comparecer näste Juízo, O Esorivão - AMADEU MAHFUD

Bar e Restaurante "PULI" .

sob nova clire,io profission.1 cle ADOLFO F. FIEDLER
nome tradicion.1 de bospit.lidade em S.nt. Clitllrin.

\

União Democrática Nacional Edital de OitavAo

MILHOES

De ordem do sr. presidente, ficam convida
dos os membros dêste Diretório, os atuais verea

dores eleitos, para uma reunião extraordinária, a
realizar-se no día 12 de janeiro vindouro, segun
da - feira, às 20 horas, para deliberarem sôbre
assuntos partidários. .. .

Outrossim, torno público, que às reuniões do
Diretório Municipal, podem comparecer os com

panheiros que desejarem, podendo tomar parte
nos debates sem ter, contudo, direito a voto.

Jaraguá do Sul, 2 de Janeiro de 1959.

Alvaro Severino Pilzera - Secretário
Oferece nova e remodelada cozinha de 111. ordem.
F I A MB R E R I A -:- Carne de porco, orelha,
cabrito, galinha e marreco, com ou sem recheio
à vontade do freguêz - Peixe e Camarão.Câmara Municipal de Jaraguá do Aul

L E I N·r. 21
Concede Abono de Natal para t 958

Bar e Restaurante Fiambreria "PULI'I
Rua Marechal Deodoro

(ex-Restaurante São Jorge)

LeopOldo Se,ldel

ICorupa

• •

fF==:'!=:::�=:::===::-'''-:::::=:::::::::::::::;;:==:::==:::::'::�
II' •••••el. UleR.I.·· iI
I II

II - .1ARAGUÃ DO SUL - II
� I�
II i
ii Medicamentos e Perfumarias !j
II Simbolo de Honestidade !i
li Confiança e Presteza ii
=1 ii
li A que melhor lhe atende ii
ii e pelos menores preços ii
IL· ,II

�:::::::::::::::==:::::::::==:::�:::.::::::::::: :::.:".::::::::::::::::==�-=:-..:::::::::::::!i

Dr. Murillo Barreto de Azavedo
I ADVOOADO. I

Bscritório no prédio "A Comercial LIda"
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N0.122

laraguá do Sul

João Lucio da Costa, Presidente da- Câmara
Municipal de leregué do Sul, em virtude do disposto

, no § 2 do art.Ái6� da Lei Orgânica dos Municipios
do Estado de Santa Cerarlne, faço saber que a Câ
mara Municipal votou e eu promulgo li seguinte lei:

ELIXIR 914
• SIfU AtACA tHI ., 188OIS.
O .,......... 8aqo. o corap...
..........0. oe Pul...,... • P.'.
PrMua Gone ...0............
...... CepeIra.Qu.,. do Caba-
.. ADem'". Aborto••

Con.u"'om�
.

• ..... popul., d.pur.uvó

81 PESSOAS Tb USADO COM
.. mULTADO o POPUU,I

DEPUBAT1Y8

Art. 2. - Para fazer face ao cumprimento desta
lei, fica o Prefaito Municipal autorizado a abrir o

crédito especial necessário, correndo a despesa por
conta do excesso de arrecadação do presente
exercicio.

Art. ã. - Revogam·se as dtsposlcõea em con

trário, entrando a presente lei em vigor ne dera de
sua publicação.

Sala de Sessões, em ã de janeiro de 1959.

João Lucio da Costa
Presidente 'da Câmara Municipal

� .

I MUO.I S
I I

.

FrutJferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka-,
kísetros, Macl- .

eiras, Ieboríca
beiras, etc. Ro
seiras, DahJias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche Beilaqe· des "Correio do Povo"

Die Munizipal - Kammer ver

sammeile sich wiederum
diese Woche, und behan
deite verschiedene, Iuer
das Munizip wichtige Pro
jekte. Kammerrat. Herr
Mario Nicolini ersuchte
den Vorsitz vom Praefek
tén naehere- Erklaerungen
einzureichen betreffs der
in den verschiedenen Ban
ken bestehenden Kredite Der Abono de latal (Weih
in den' Monaten von Juni, nachts> Gratifikation) der
Juli, August, September, oeffentlichen Beamten wur
Oktober, November und de, wie bekannt, von 'der
Dezember, auf dass, die. Munizipal-Kammer vorge-
FInanz- Komission besser schlagen und approbiert" ,

ueber die diesbezueglichen aber vom Preetekten ab- ..-;::::::::00:::::=::::::::::":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::=::::::::::::::::;:::::::-'
Monetsbertchte des Prae- gelehnt. In dem darauf fol- ir" '

' '

ii
íekren urteilen koenne, genden Sitzungen stimmte Ir Ehrenerklaerung , II
Kammerrat, Herr Murillo unsere Munizipal-Kammer iI ii
Barreto de Azevedo er, einstimmig fuer die Aus 1,1' Ich unterzeichnete nehme h i e r dur C h =.::'.:suchte seinerseits den Vor- zehlung dieserWeihnachts·
sitz sich mil dem Praefek- Gratifikation, das durch II schriftlich die. Woerter zurueck, die von meiner II
ten wiederum in Verbin ' Gesetz 'vom Vorsltz' der II T o c h t e r ueber Ein Jungton ausgesprochen ii
dung zu setzen auf dass Munlzlpel- Kammer bes- n wurden. II

der, Fall eines Munlzipa- rimmt wurde. Die Haltung li li
len Beamten laut bestehen- des Praetekten. gegen die II Jaraguá do Sul, 8ten. Januar 19ã9. li
dem Gesetz der oeffentlí- oeffentlichen Beamten er- ii '

. ii

chen Beamten gesetzlich regte allgemeinen Unwil- Ir Vva. FRIEDA SCHÚNCKE !l
geregel t we rden ka nn. Ien. \�::::::::'-:::::::::::::::::::::::::=::::::::::!)I:::::::::::=:;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= ::Ji
Kammerret, Herr Augusto
S.ylvio Prodoehl aeusserte Sehr BeaDslandet wurde die

Haltung des Pr<lefekt�nsich sehr ironisch ueber
Waldemar Grubba anleess-

dle befremdende Haltung lieh des Stlvester-Ballesdes Praefekten der bis
heute noch nicht das im Clube Atlético Baepen-

d B di. Als der Gescheetts- So seltsam diese,Frageklingt,lgroessere }Operatien enfern'tôchutzgtner an 'er rue- Iuehrer unserer
'

Z'el tung, b bt'
.

t
.

t sí D' klO I d k
cke "Abdon Batista" an-

10 erecn Ig IS sie. ,te ima- wer en oennen.

Herr Cu g e� n I' o V I' t o r tischen Bedingungen der tropi- Wie soll man nun ali dies
bringen .lless, obwohl das

l,j
O"d ? W

,.

M tSchmoeckel den Herrn sehen und subtropischen ebiete vermet en enn em" o or,
zustehende Metertal seit

'Preefekt zum Neulahrs-
stellen an die Leber und-die eng etwa, beim Auto, eine bestimmte

verschiedenen Monaten .. mit ihr verbundene Oalle sehr Anzahl von Drehungen hinter
kruss die Hand reichte, hobe Anforderungen; denen die- sich hat, so ist eiD Oelwechsel

angeschafft und in der .

t H O bb se Organe in sehr vielen Eaellen erforde.r1ich; Dazu sehraubt m,an
Praef�ktur Ilege. In dleser verwelger e err' ru a . , '

... dl G II" nicht standzuhalten vermoegen. einfach einen Ausfluss am Boden

Sitzung wurden die Schul 'lesen russ zur a gemel-,' der Oelwanne auf und Iaesst

I d .men Empoerung unserer SI� werden .ueberanstre�gt, und das alte Oel ab, das dann dieStipendien ver esen,
' ie

Gesellschaft, die, diese 11!lt der Zelt stellen slcb da�n angesammelten Verunreinigunim neechsten Jahren ver-
verwerfliche Handlung des

die e ri! e n B�.chwerden el�. gen mit sicb fortspuelt. So ein-
schledene ôchueler zu Anfangs tst. es vlelleicht'Dur em fach geht es ja nuo leider bei

vergeben sind.'
Praefekten ruegre. Es ist ueberm�esslges . Vo�lle,efulhl unserer Oallenbtase nicht, denn

h wirklich beseheernend fest nach den. Ma_hlzelten, dIes vc:r- sie bat keinen Ablauhahn. AberAussergewoehnlic e
zustellen wohin Kleinlich- staer�t Sich Im. Laufe der Zelt, es ist doch moeglicb, eiDen

Dispute erweckte das Ge-
keil. und Engherzigkeit den

e. tntt Uebelkelt .und �rbrech�n "Oelwcchsel" 'durchzufúehren.
such der Kammerraete der a�f, ��rbunden mit ,heftigen, teds Durch geeignete Mittel kann
PSD, die die in jeder Sit� Menschen verleiten kann, elOseltlgen Kopfschmerzen und

m"n es erreichen dass die Oal

zung festgesetzte Beiste,uer aus reiner Boshaft poli- starker Druckempfh'dlkhkéit, ja lenblase sich s�lbst "spuelt" I
tischer Rivalitaet. Wie es oft nechenden .Schmerzen unter, d.h., sie treibt durch Zusammen: I

der Kammerraeten wieder- scheint bereut der Praefekt �emd dr�cbwten RI�Pbenbogd�n'L Dbies ziehen ihren Inhalt in den Darm,
rufen wollten MI" sl'eben SID Ie arnzelc.en, Ie e r D' N f II ht d "--------------- . .....1,

seine unehrenhafte und d O li
.

b ben e
Ie eu ue ung �e ann .EO- -

gegen drei Stimmen wur- . �n a e von SIC:. �e '.
s
zusagen automatisch vor Sich.

G h b selDem Amte gegenueber ISt sozus�gen der emzlge Htlfe- Wenn man dies Verfahren pe-
..---------------------

de dieses esuc a ge- unwidrige Haltung. In die- ruf, der Ibnen zu Oebote stebt. riodilch anwendet, so vermeidet D W ld
.

M hlehnt, das gerechtswidrig, sem FaHe koennte man Beachtet man diese Warnzeichen man weitgehend die Bildung r. a' emlro azurec en
zu Gunsten der �ugen- etwas ueber Erziehung und nicht, so koenne.n mit der Zeit vo._. Oal!ensteinen,' bezw. 11!an t::ASA DE SAUDEblicklichen Kammerraete G

. ,I, h'b schwere Scbaedlgungen auftre- treibt kleinere vorhandene Steine
aber zum Schaden der eSlOnI,lDgsaljJ sc r,e: e�, ten, die, wenn ueberbaupt, nur und den oben erwaebnten Oal. Rua Presidente Epitãcio Pl::fÔaS N°. 704

K welche Gedankenzuege wIr auf, operativem Wege wieder lengriess mit aus. Man kann es

zukuen.ftigen ammer aus-
unsere geschaetzte Leser- einigermassen behoben werden ats empfehlenswert erachten, (antiga residência de Emanuel EhJers)

gearbettet wurde, Der Vor- schaft ueberlassen ueber koennen. Denn nicht nur schae- ein? sohbe Kur einmal je.ehrlich, Clinica geral médico - cirurgia de adultos c: crianças
silz bestimmte den öl. �s. d· kiJidliche Hdndlung digt die da�erDde l!eberb.ean�. oder Doch besser halbjaeb�lich - Partos . Diathermili Ondas curtas e Ultra-curtas
Mts zur feierlichen Em-

d lesep k J pr-uchung die Arbeltsfaehlgkelt durchzufuebren. Unser obIges
_ Indutotermia - Bistufi-détrico ,Electro-cautaizacão

setz�ng der neuen in den' es. raefe te� von, ara-, der C?rgane �ebe�haupt, sondern �ort vom "Fru�hjahrsputz" ist
_ Ra'I'os Infr"vermelhcs e aluI·s.

.

,

gua dO S.ul SIch zu aeus· es bildet Sich lD der O.lIen- IDsofern berechtigt, als es gera· AO

Okloberwahlen gewaehlte.n sern Knigge waere sehr fluessigkeit. die io der muedén de die Sommertrionate sind, die .. • ..
Kammerraete, welche Fel-

a Plafze insofern der Oallenblase gestaut wird, eine besonders bohe Anforderungen
erlichkeil auf 4 Uhr Nach· pmf k 'd': N.

Art Bodensatz, der OaUengriess. an Leber und Oalle stellen, und
'

���, f t etzt urde rae e t, lesen amen Aus diesem Orunde koennen man die bescbriebene Kur daher
-

mJltags es ges w "nicht ignorieren sollte ... sich im Laufe der Zeit Steine zweckmaessig zU Beginn des Dr. Reinold'o Murara.
Ein neues Restaurant wurde

-',

V�)ß bis Huehnereigroesse bild�n.

s.ommers
�orn�Dlmt.

".o.n., den"t }. " . M
.

U
. 'd' die dann u e b e r aus heftige alterprobten Mitteln fuer diesen

II II'ID Jaragua do ,Sul. elOge· ais aus sa - wur e
Schmerzen verursachen und "Fruehjahrsputz" ist Steinonit A.DVOGADO

richt. Es handelt SIch um importiert. In unserem Lan- schliesslich nur noch durch eine das bekannteste.
'

,

die Bar und Restàurant de gibt es keinen Mais'
'

)l
"Puli", des bekanntAen RIeLs- mebhr, D�r preZis ddes Mdais

'

,

',,' Escritório ao lado da Prefeitura }
tauranteurs Herrn do f . ue ersteIgt z.. en es

��......._(f)oo._aJi'oIA""RG:A�'..,.G....U,�ÁDO

SU,
L �,�Fiedler, der das ehemalige Reises.

Restaurant São Jorge in .Apo'theke "8Cb u ) Z"
der Rua Marechal Deodo<
ro erwarb und aufs mo·

dernste einrichtete. ' Im
-Restaurant "Puli" wird die' Die meisten Hellmittel kom-'
Bevoelkerung taeglich alle men und geben. Bl'li einigen
S k It (olasierten) vel'haelt sich dies aber anders, Das Symbol der Rechlsch,élffenheit, des 'Iorten

.

a en e; sie ueberdauern alle wechsel�
Fleisches, sowie kalte

vollen Zeiten und erfreuen Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

IKúeche, ka,Jter Schinken, sich von Jahr zu Jahr eines am 'bestel1 zu den geringsten' Preisen bedient.

Schweinefleisch und Suel� immer groesser werdenden 11=====================-
b H h und Abnehmerkreises und dies

ze, ge ratene ue ner
sind die wertvollsten Medika-

Enten, mit oder ohne Fuel.
mente. Zu ihnen zaehlt "EU

lung, vorfinden. Ausserdem FIN", das altbewaehrte Mittel
wartet Restaurant "Puli" zur' Behandlung des Asthma

taeglich mit Fisch Und bronchiale besonders zur

Camarão auf, und bietet À�����axe des droheJ)den

durch seine erstklassige
Kueche unter kompetenter
Fuehrung seines Besitzers,
Herrn Fiedler, die besten
Delikatessen fuer den ver·

woehntesten Gaumen.
Wir beglueckwuens'chen

Herrn Adolf L. Fiedler fuer

I���
�ure seus males e poupe seu "__................._.............--�....,,...._....., �..........,._..

Juckreiz Ekzllme, Fissuren, bom dinbeiro compra'ndo na �r'·········"······················:················ �...

Haedens� (Pomade) be- FARMAGIA NOVA f� Clfnica de OIbos - Ouvidos
-�

Nariz e Qarganta �lruhigt, schützt, h,eHt., So-:
dI! ROBERTO M. HORST' f: - .DO DR ..

,
••••11. alllll :Jfortige'Wirkung, beque-!,

, �: MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA ':�me Applikation. Formel .t que dispõe 'de maior BorUmen.: A' '. .:

der Haedeusa - Gesells- to na praça e-oferece seus arti. : melhor aparelhada em Santa Catarma :

chaft, Berlin. Zugelassen gos à ,preços vantajosos
'. {r Rua Abdon Balis, ta (Defronte a "A NOTICIA" ��

bei den deutschen Kran: I�ua Mal. D�odoro 3 - Jaragua f: - J O I N V I L E - d
kk

' :::.,,!\ '�.::
en a�sen. ����� ii:'.··.,··.··f�:·.·······e· ..*··*··*·�:'······:-:.:·*.�._.*.��: •.•••••* r ír.

/. .

L ,O K A L E S Bar und Restaurant "PULI"
jetzt unt.r neuer Fueluung. von ADOLFO F. FIEDLER,
Ein in der Gastwirtschaft des Staales, best bekannten lalDesdie moderne Einrichtung,

mit modernem Eisschrank
versehenem Restaurdnt
dass zweifelsohne von

unserer Gesellschaft bevor.
zugt werden wird, und
einen bedeutenden Schrill
zu der modernen Gest
wirtschaft unserer Stadt
darstellt.

,
r

Empfiehlt reegllch alle Sorten kalten -

(glasierten)
Fleisches - kalter Schinken - Schweinefleisch
,- ôuelze - gebrachte Huehoer und Enten, mit
oder ohne Puellung - "Puli" bleter.thnen t&glich
Fisch und Camarão, sowie In und eussleendtsche

Getraenke

Bar und Restaurant "PULt"

Rua Marechal Deodoro (ehemaliges Restaurant
"São' Jorge" gegenueber der Geschaeftsstelle des

"Correio do Povo")

GlnT ES FUER DIE GALLE'
"'FBUEDdADBSPUTZ"?

a•••••
JARAGUA DO SUl...

.
-

MEÓIKAf\1ENTE UND PARFÜMERIEN

Haemorrhoíden

,

Rechtzeitig (I) - also schon
bei den ersten Anzeichen des
Anfalls '- eine Tab 1 e t t e
EUFJ.N I Als Vorbeugun, ge,
gen' Anfaelle, waehrend der
Nacht und in den fruehen
Morgenstunden nehme man

abends vor dem Schlafenge
hen 1-2 Tabletten.

A spiradores de pó "ARNO" e outros tipos
Bicicletas "MONARK" e "CENTRUM"
C ämaras de ár, Bombas para Bicicletas etc.
D esnatadeiras "WESTFALIA", Descascadores etc.
Fogões economicos "REIS" e elétricos "FAME"
Generos alímentícíos e Conservas em geral
H

,

armonios ",TODESCHINI'� (Catalogo a disposição)
I magens religiosas. de "PRATA·BOLIVIANA"
J arras para ágna de Cristal e Vidro ,

K aol e Brasso (para limpar metaes) ,

Liquidificadores "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 "MARMtcoC" • "LARES' div. tam.
Quadros de Paisagens e flores
Refrigeradores "PROSDOCIMO" e "CONSUL"
S eliDs para Bicicletas e Sobrecépas
Talheres Inoxidavel "HERCULES" e "ZIVI"
U 'tencílíos em geral, para Dona de Casa
Vasos de Cristal e Vidros parE!. Conservas
Xadrez (Taboas de Imbuia e Figuras)
Y píranga (Lustre para Sapatos) "MAkVEL"
Z ivi "Artigos de _Cut�laria em �eral"

V .S. encontrará pelos menores preços da praça

na conceituada C,ASA ,8EAL
Chuveiros eíétncos "FAME" e outros tipos
Acordeões "TODESCHINr' e "UNIVERSAL"
Soda caustica "PYRAMID" 8' outras qualídades
A rtigos para presentes em geral (sempre novidades)

R adíos "Siemens do Brasil" e "Telefunken"
E spremedores para Batatas, moedores de Côco
A luminio "ROCHEDO" Baterias e peças avulsos
L ouças de Porcelana "SCHMIDT" "REAL" e

"STEATITA"

CASA REAL
Rua Cei. Emilio C. Jordan, N°" 141 - Jaraguá' do Sul

(defronte ao Cine Buhr)
,

N. 1.037

Orgãos e Hermenies f'BOHN" '

Acabamento perfeito
Sonoridade agr�davel

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

.

Oraãos: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos Gratis

Demais intormações
éom o Representante
Geral para os Estadoe '

de S. Catarina e Paraná
PAULO KüBS - ex. Postal, 39 - São Benlo do Sul

Estado dt: Santa Catarina

Dr. Francisco Antonio Piccione
::MI:�D][CO

Cirurgia Geral ,de adultos e crilinçab Clí
nica Geral _: Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras' e Homens.

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hrrischka), das 9, as 12 hs. HOSPITAL
JESUS DE NAZARÉ das lã as 18 he.

I CORlIIJ'P'A - s�� CA�A:RJI(NA I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POYO SÁBADO DIA 10-1-t9ô9

IE· AI TI 11- d] TI AIp «;'[011- d] r ci]�, temunhas abaixo arroladas. Initio litis, requer a V.

\ill � 11.. (!ll.ll \ill\.\.l \lj LL((l!.�(Ql1!1 Exa. as providências da Lei n 968, de 10 de dezembro
o de 1949, e, não sendo possível o desquite amígével,

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz que se procede o Iudíctal, Assim, deve a Ré ser

de Direito de leregué do Sul, Estado de ôenre' condenada como cônjuge culpada [art. 3,17, nrs. I, III
Calarina. na forma da lel, etc... ,

e IV, do Código Civil), à perda do nome do perl
FAZ SABER aos que o presente edital de citação, cionário (an. 324, do citado Código) e à perda do

com o prazo de 30 dres, virem ou dêle conhecimento direito de .ter os filhos em sua companhia (art. 326
tiverem que por parte de HERWIG BEHUNG, por do citado Código). Para o cumprimento do dlspôsro
tnrermédio de seu beetenie procurador advogado dr. nos rêrrnos do art. 678, do Código de Processo

Tycho ßrahe Fernandes Netto, lhe. foi dirigida a Civ�l, não há necessidade de ser declarada a sepa
petição do reôr seguínte : "Exrno. ônr. Dr. Juiz de raçao de corpos, ne conformidade dos ertígos 316,
Dtreuo da Comarca de Ieregué do Sul. Herwig 317, nrs. I, III e IV, 322, 324 e 326, do Código Civil,
Behling, bresrletro, lavrador, residente e domiciliado o pelicionário vem requerer a V. Exote. se digne
no lugar Ilha da Figueira, nesta Cidade e Comarca, ordenar a cueçäo de HILDA S. BEHLlNG, pere
por seu bastante procurador, advogado infra assinado, responder aos têrrnos da presente ação 'ordinária de
vem, com o devido respelro e acatamento, à presença desquite (art. 291, do Código de Processo Civil),
de V. Excte. pera, na conformidade do artigo 317, pelo motivos eduztdos, publicando-se os editais de
ns. I, III e IV, do Código Civil, propôr a presente lei, a !im de, a{inal, ser decretado o m,:sme desquíre
AÇÄO ORDINÁRIA DE DESQUITE .contre sua e a Pe condenada nas custas e demeis pronuncia
mulher HILDA S. BEHUNG, brasileira, com profissão ções de direito, sob pena de revelia, Preste, outros
e residencia desconhecidas, pelos monvos que passa sim, o peticionário, para a citação da Ré, por edilais,
a expôr: I . O perlcíonérto casou com a Ré em 1948 a competente afirmação do arHgó 178, n. I e do .arr.
(Certidão anexa sob n. 2), passando a res,idir, desde 177, n. I, do Código de Processo Civil. Visto que,
então, nesla' cidede, no lugar Ilha

-

da Figueira. monerériamenre, é ineslimável o preluízo que a Ré
II - Desta união, que parecia ser fadQ<:Ja à mals cause ao peticionário, dá se à presente, para os

completa felícídede, nasceram três (3) filhos .' Wal· efeitos fiscais, o velor de cinco mil cruzeiros (Cr$.
trudes, Alfonso e Wigando, contando, aluai e respec- 5000,00) e, fazendo prova do pagamento da Taxa

tivamente, 9, 6 e 4 anos de idade. (does. 3). III - Judiciária com os inclusos documentos. Dede e Espera
Entrerente. em 1954, quando o suplicante despendia Deferimento. Jaraguá do Sul, 9 de julho de 1958, pp. iii;íijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
o melhor dos seus esforços pare poder levar o (a) Tycho Brahe Fernandes Netto, (coladas cinco

conforto pera o recesso sacrossanto do lar, soube, estampilhas estaduais no valor de
'

Cr$ 13,00, devi
após uma viagem que o mesmo realizara, que sua damen Ie inurilisadas com data e asstneture). RóI de
mulher, desde hà multo, quebrando tôda e qualquer testemunhes : Helmut Zieber, brasileiro, solteiro, tro
regra de fidelidade conjugal, aproveitava a eusêacta lelro, resldenre e domiciliado nesta cidade. João
do peticionário para, nos bares e salões da cidade, Nunes, brasileiro, solleiro, Iroleiro, residente e dorni-

pagar tôda sorte de bebidas aos troleiros para, em cllledo nesta cidade. Arnoldo de Tal, vulgo Arnol- Vermifuga suave e de pronto

seguida, conduzir e Inrroduzlr, qualquer um dêles, dinho, brasileiro, rrolelro, residente e domiciliado efeito Dispensa purgante e dieta l

em sua casa, donde o mesmo se retirava quando a nesta cidade. Artur Rislow, brasileiro, casado; gerente SERVE PARA QUALQUER IDADE CONFOR-

manhã, com os primeiros raios luminosos, torne do Hotel Central, desta cldade." A petição inicial. ME o n, 1, 2, 3 e 4'
.

escabrosos os atos praticados com a cumplíctdade ectma e retro transcrita levou do MM. Juiz o segutnre Pr�teia a s.aúde de seus tilhos e a sua própria'
da bebida e das trevas da noite. IV . É tnteressenre DESPACHO: ,cA., á conclusão. Em, 17758. (a) EVitará muitas doenças e poupará dinheiro em

salientar que a Ré, mesmo com as crianças, prati- Ayres Mello." Conclusos os euros, foi exarado, o remédios

camente abandonadas, Iameís titubeou, em flagrante despacho do teôr seguinte: "Para os fins da Lei n. Compre
-

bOJe mesmo uma 1.0llBRIGUEJBA

desrespeilo, senão pela honra, pelo menos, da ino· 963, de 10-t2· !949, cire·se a ré Hilda S. Behling por MIIAlICOBA para o seu tilhinho.
cência das crianças que permaneciam sob o mesmo edital, com o prazo de 30 dias, a ser publicado na f. um produto dos Laboratórios Minancora

teto, em conduzir alguém para a sua alcóva, lugar forma da lei, para comparecer perante êste Juizo, - J O I N V I L L E -

destinado, Dela moral e pelos bons costumes, unica em data a ser designada pelo sr. Escrivão, e eon·

mente, e exclusivamente. ao seu marido, V - Deses· tesrdr a ação no prazo de lei,. Outrossim, intime· se I .

perado com a constatação daquela execranda verdade o autor Herwig Behling,. para os firis do presente
0_8I!l'_f!lB__

�_�1que sempre julgou impossivel em seu lar, o peticio- despacho. Jaraguá do Sul, 27 de outubro de 1958, FOTO PIAZERA
nário, querendo ainda evitar o es}:ândalo público, (a) Ayres Gama Ferreira de Mello. Juiz de Direito."

retirou:.se de sua càs�, tudo deixando para aquela .

Em virttlde do que
.

foi expedido o presente
DBPRONTB Á. PRBPBITURA - JARAOUÁ D� SUL

9ue nao soube. ser dIgna de _seu nom�. e de seus edItaI, pelo qual chaAma e c�ta a HILDA S. BEHLlNG, Foto�rafias em Geral. - Fotocopias de Documentos - ffl
fIlhos VI . Passado \ algum tempo, açoítado .pela par.é! �omparecer neste JUJ2.0, Sala� das çludiênclas, . Filmes e Material FotO'- - Aparelhos e Acessórios

I� saudade de seUS filhQs, O petiCionário vohou ao lar, EdlUclo do Forum, sito à Av. Mal. Deodbro, nesta A did ••

que outrora fôra honrado, notando, sarprêso, que o cidade, no dia 14' de fevereiro do ano vindouro, às I
p. C;mal:�d�d�:m,,\C:�b e tambem

me�mo se encontravo �bandonado. Desesperado. 10 horas, a fim de assistir a audiência de conciliação S
• as·

indagando de um e de outro, soube que sua mulher de que trata a lei, n. 963, de 10 12'1949, tudo de l!iII!!l&1l!ll1il!!l8l!l'1i!M_1ii11F_��_
e seus filhos se encontravam no lugar Campinas, conformidade com a peli'ção e despacho acima trans·

péJra onde se dirigiu. Entretanto, VII - Em SUd pérfida crHos, ficando desde já citada por todos os lêrm08
conduta, a mulher que não se salisfize�a em ai rasltlr de ação e para contesta ·Ia, dentro do prazo de to
pela 'lama seu nome de homem pobre, porém honrado, dias, contados da data designada para a audiência
instilara no espírito das crianças, verdadeiro ódio de concilIação, sob pena de revelia. E para que
contra o peticionário que, espoliado em sua honra, chegue ao conhecimento da Ré, ou de quem interes
se via, agora, como verqadeiro estranho perante seus sar possa, mandou passar o presente edital qu.. �erá
próprios filhos, iniciando sua vida cruci.3, a mais publicado no "Diário d:! Justiça"-e no jornal local
dolorosa que um homem pode arrastar VllI . Mas, "Correio do Dovo", na forma da lei. Dado e passado
não sarisfeilél com tudo o que já havia feito, a Ré, nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e nove

quando em Campinas, jamais r�speitou o lar de sua dias do mês de oUlubro do ano de mil novecentos

própria irmã. Pouco lempo depoiS, dirigiu se para e cincoenta e oito. Eu, Amad.eu Mahfud, escrivão
esta cida,de onde conseguiu se empregar, como cozi- o subscrevi. (a) Ayres' Gama Ferreira de Mello. JUi�
nheira, no Hotel Cenlral. IX - Entrelanto, o geren Ie, de Di��!to. "A �resente cópia confere com o original;
querendo resguardar a moral de seu estabelecimento, dou fe. jaragua do Sul, 29 de out�bro de 1958.

'

despediu a, e, X.- Atualmente, com profissão, cujas ' O Escrivão AMADEU MAHfUD
presunções são as pioret;, reside em lugar incerto e

_

não sabido, não obstante os esforços do pelicionário
para localizá·la. Visto o falO, apresenlemos o direito

.

cabível à.3 ocorrências. Diz o artigo 317 do Código
.Civil = "A é!ção de desqQile só se pode fundar em

algum dos seguintes molivos: I _ Adullério. li _

... de
O Dcutor Ayres Gama Ferreira de Mello, juiz

III -

..• ou injúria grave. IV _ Abandono volunlário de
Direilo da Comarca de jarôguá do Sul, Eslado

do lar conjugal, durante dOIS .anos contínuos" Dou. Santa Catarina, na forma da lei, elc ...

trinando sôbre o adultério, ensina CARVALHO FAZ SABER a todos os q.ue o presente editai, ...--------.-...------------
SANTOS, em sua monumental obra sôbre o nosso

com o prazo de 10 dias, virem ou dêle conhecimen·

Código Civil _ "Para que hajci adultério é preciso
to tiverem, ou interessar possa, que findo o prazo

a vontélde � o conhecimento de dois falOS: o estado legal hão de 5er arrematados, por quem mais dér e

de pessoa cas.ada para aquêle que se Torna culpado
maior lance oferecer, em frenle às portas do Edifício

e ausência de laço conjugal entre ela e seu cúmplice".
do Forum, no dia 15 do mês de janeiro vjndouro

(in "Código Civil Brasileiro Interpretàdo", vol. V,
às 10 horas, os bens penhorados à Leopoldo Mel'

pago 271). Por tudo o que foi exposto, está plena chioreTlO, nos autos da ação exécutiva que lhe rriove
mente configurado o adultério que, no dizer de Clóvis Sebastião Nau, e abaixo descriminados:

B�viláquia, "consriiui a 'lesão mai5 direta e mais 1.) - UMA CARROÇA, em ótimo estado de

grave à santidade do matrimônio, à moralidade e conservação, para dois animais.

�disciplina das relações conjugais" (in "Direito da 2) _:_ DOIS CAVALOS, tordilhos negros.

F?mflia", pág. 290), Entretanlo, não se argúi tão Às&im· serão os referidos bens arrematados por
somente o adultério, isso porque. aproveitando a quem mais dér e maior lilnc� oferecer, no dia e hora

,ausência do' peticionário, a Ré, coptlnuamente, passou
acima mencionados. Quem interesse tiver na arre

a frequentar os bares e bailes públicos, numa con. matação poderá examlDar ditos bens na residência
duta bastante vergonhosa, atos que indubitàvelmente,

do, sr. �oão Goederl, no lugar Vila Nova, nesta ci

autorizam o desquite com base nQ art. 317, n. III, dade, onde 'se acham depositados. E para que ehe

do Código Civil, por constituir, "a leviandade dê:! gue a nolícia ao conhecimento público, se passou o

mulher, sua falta de reserva, seu ,desprêzo pelas presente edital que será afixado no lugar de costu·

conveniências" (TITO fULGJ::NClO/in "do Desquite", me, às portas do Forum, e publicado no jornallocal

pág. 85), injuria grave. Como se não bastasse o
"Correio do Dovo". Dado e passado nesta cidade

exposto, depois de entregar os filhos aos cuidados (?)
de Jaraguá do Sul, aos vinle dois dias do mês de

de seus parentes. resolveu perambular pelos caminhos
dezembro do ano de mil novecentos e cincoenta e

da vida, estando, atualmente, em lugar incerlo e não
oilo. Eu, Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi.

sabido. O pelicionário pr91esta provar o alegado por
(a) Ayres Gama Ferreira de Mello Juiz de Direito.

todos os gêneros de provas em direito permilidas,
Confél'e com o original, do que dou fé.

principalmente pelo depoimento pessoal da Ré, o Jaraguá do Sul, 22 de dezembro de 1958. Iqu� desde já se requer, e peJo depoimento das teso O Escrivão - AMADEU MAHFUD ..1

5

(

f.
MAGROS.
FRACOS

'VANAOIOL
t indicado

DOa caaoa de
fraqueza, pali·
�, QlAgreza e
f..tio.

.

. Em lua fór'
mula e n t r am

VaDadaw de
r

a6dio, Llcitina, GlicerofOllfatol.
Pepsina, � � Cola. etc. de
ação pronta e eficu DOll CAIIOB

de fraqueza e JleU1'88tenias. Van..
deil 6 indicado para homene, mu
lheres e criaoçaa. sendo 8U& f6r·
mula Uceociada pela Sa4de ·Pu
blica.

.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRI·GUEIRA MINANCORA

,r:::::::::::::====::'::::�====::::::=::::'::::::::='::�:=== .::==::::::::::::::\ '

li JI)!t lEIDCllll KAUfMANN li
H MEDICO CIRURGIAO ii
I! Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
!! sidades de Colônia (Alemanha) e PÔrto Alegrei li
II ii
i! CTRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E! ii
II CLINICA QERAL li

11,1 .

Longa pratiea em Hospitais Enrópeos .:1.:1Consultório e re�idência:
a U
:: T I 244 R II

'

ii
e .

- ua Preso Epitácio Pessôa, 405 li!:1 CO .:
:: NSULTAS: II

:: fi

ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii

n Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas li
:: J:

� Atende chamados ta�bem à Noite ii
� , ::

. ::::::::::==--=:::::::::::::::==::::::::::::::::::=:::::::.-::::::::::=::::::.."::::&

NA FALTA DE
APPeTITE

Magresa
Cançaço
Pallidez
fraqueza

É
. iDditpe.......
o u,o do

IODOlllO
DE ORH

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO 00 p O y O �HORD� O�I ESTRAB�
Ä�O XXXIX'

CâDlara Municipal Bar

�==================��,

J?A R A F E R 10AS,
�ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C Ö' c E; I 'R A 5 �

F R I E I'R AS';
ES P I N HAS;-' ETC.

COITRA CASPA,
QUEDA DOS ca

eElOS f DEMAIS

IUCÇOES 00.

.cOURO CABELUDO.
TÓNICO CAPilAR

POR EXCEL�NCIA

. .

o ideal para cczínha.i Iavandería e lavadeira, portanto .não deve faltar em casa alguma. •

I

J. Lavando corn Sabão· i' (Mar,ca Begtstradl)

"irgem Especialidade
Ola' Cl&6 WETZEt;KNDl(J§I1RJLA\l JORIDlwUlie

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


