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EIBiçOB.S BmGuaramirim••

ARTUR' MULLER.
Ao amanhecer do dla 27 de Abril último, d cidade de jaraguá

do Sul foi' tomada de grande abalo com a noticia' do inesperado
deseperecímento de um de seus mals destacados homens públicos, Q.
snr, Artur Müller, que vitima de síncope cardíaca veio a falecer às
3,40 horas da madrugada de sábado.

'Diante da confirmação do triste acontecimento, notou-se desde
I ó g o . e n o r m e a f I; u ê n c i a d e . p e s s ô a s que' ee locomoviam
até sua residência, com objetivo de prestar ao pranteado morto suas
últimas e comovidas homenagens.

O extinto éra nascido em ßlu-
menau a 6 de Maio de 1895, tendo portanto
61 anos de Idade, dos quais segurernenre
40 dêles dedicado ínrelramente ao nosso

munictplo, sempre procurando a per de
um trabalho sim tréguas à prosperr
dade da terra Ieraguaense e seu laborioso
povt).

Político dos mais brilhantes,
quér por suas qualidades cívicas, morais
e intelectuais, virtudes ésses, que o leva
ram a grangear no seio doe habitantes
do munlctple uma inegável admiração.

Estlmado por 'uma legião de
pessôas bem tnrencfonades, chegou a

exercer todos os cargos públicos efetivos
do municipio, indo além, ao alcançar a

deputação estadual, como representante
de jaraguá do Sul na Assembléia Legls-

-,

latlve, e em todos os poaios, mercê de
atuações serenas, honrou com dignidade
o mandato que o povo jaraguaense lhe
outorgou,

jornalista de graudes mérlros, dirigiu por 38' anos lnínrerrup
tos o semanário ."Correio do Povo", orgão de sua fundação, que
sempre primou por uma exemplar linha de conduta, isto graças a sua
indiscutivel orientação;

.

Desempenhava ao ser surpreendido pela morte, além do
mandato de v-el'eatJor. eleito em OutuJm>ßeJ95t; pQ_r e�l?ressivéjl'VotFÇão,,,
as Preeídenctãs da Associação Rural dé Jaraguá 'e I Liga Iaraguaense
de Desportos, sendo que désta última entídade foi seu fundador há
cêrca de 5 anos.

Seu corpo permaneceu eIL sua residencia até às 11,30 horas
de sábado, sendo então removido para o edificio 'da'Prêfeitura Municjpal,
onde permaneceu em câmara ardente na Sala do Forum, sempre com
grande assistência popular, numa demonstração eloqüente ,de quanto o
ilustre morto éra estimado no seio de todas as cIí:l5SeS sociais do
municipio. , '.

Em seu sepultamento, indubitayelmente o maior já realizado
em jaraguá do Sul, estiveram presentes altas expressões do mundo
politiCO calariuense,' entre a� quais podemos destacar as pessôas dos
sers. Irineu Bornhausen, Dr. Luiz de Souza, Dr. Tupi Barreto, Dr. Julio
Coelho de .sou�a e Dr. Antonio Carlos Konder Qéis, Secretário de
Estado, representando oficialmente o Governador Jorge Lacerda, hem
como representações' de todos os municipios vizinhos, älém dos diversos
estabelecimentos de ensino da cidade, contando bem assim, com o

comparecimento de quasi todas as agremiaçõeS esportivas filiadas li Liga
jaraguaense de Desportos, todas' em pu n h an d o seus respectivos
pavilhões, tarjados de luto, numa demonstração clara de seus senti-
mentos de humanidade, respeito e admiração ao extinto. '

À beira de seu túmulo proferiram brilhantes orações o Revdo.
Padre Orlando, Vigário da Paróquia, Dr. Luiz de Souza, Dr. Murillo
B. de Azevedo, Eugenio Vitor Schmöckel, Fidelis Wolf, em nome do
Legislativo Municipal, João Lucio ,da Costa, em nome do Poder Bxe
cutivo e finalmente o Dr. Antonio Carlos Konder Reis, interpretando os
sentimentos do Governador Jorge Lacerda. .'

Perde Jaraguá do Sul com a morte de Artur Müller, Om' dos
mais destacados homens públicos, deixando seu desapârecimento uma
enorme lacuna, atualmente dificil de ser preenchida.

Resta agora à posteridade, seu exemplo, de abneiação, dedi
cação e ,amor a terra jaraguaense.

I

, Realíaar-se-hão no día
12 de maio as, eleições
para vereadores no muní
eípío de Guarámirim.
Foram registrados' os

candidatos aegníntes:
UDN - Rodolfo Jahn, Pau
líno João de Bem, Engel·
bert Jurk, João Chrast,
Ernesto Borchardt, Ave
lino Pauli, Benjamin He
cker, Bertoldo Vegini €I

Alvino Wiese.

PSD Agostínho Valentim Felix Jimenez Hernan
do Rosario, Oswaldo Stei- des.
lein, Arao Zimdars, João Gomo vemos,' a UDN
Pereira Lima, Emilio registrou 9 éandidatos, o
Mahnke Junior, Leopoldo PSD 7 eo Pl'B 5. O PRP,
Feiler e Virgilio Oríato- desistiu de concorrer as
folini. urnas nessa eleição, o

, " que tambem fez o PDC.
PTB .. Adolfo Damião dos ,

Reis, Paulo Rudolfo Jahn, A apuração 'terá inicio
Luiz Fernandes ,Engel- na día 13, na sala de audí
mann, José Safaneli A eneías do Juizo de Ja-

raguá.
�

,SUSPENSA A SESSÃO PELÖ FALECIMENTO DO VEREADOR
ARTUR MÜLLER, - DIVERSAS NOTÍCIAS

A .Oãmara 'Municipal setor do Esporte não I Associou-se à expreJt
de Jaraguá do Sul se reu- só no Municipio mas em sões de pezames o ve

niu na última terca-Ieí- todo o Estado de Santa reador sr. João José
ra com a presença' dos Catarina. Falou a ,seguir Bertolí, Falou ainda o

vereadores srs. Mario o vereador, sr. José Pas. vereador sr. Durval Mar
Nicolini, Fidelis Wolf, qualini, expressando os catto requerendo Icsse
J<Jão José Beatolí, Mar- pezames do povo de Co- designada uma Comissão
tinho José Hauck, José rupä. O povo deste Dis- para representar a Cã
Pasqualini, Francisco Mo· trito, seu Comércio e mara na Missa de 7°. Dia
drock, Erích.Batísta,Dur.,lndústria assoeíaram-se do ilustre falecido, tendo
val M�rcatto e Raimun- com imenso .pezar aos sido designados os srs.
do Emmendoerfer. sentimentos de luto que

I
Durval Marcatto, Fidelis

Havendo número legal envolveu todo o Munici- Wolf e João José Ber-
o sr. presidente em exer- pio. ,tolL. '

cicio Mario Nicolini de- -
__-'-"___;."_

.•
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claJ:oJ;l�Jlbe!'ta a_,ses.s{i.o, �1IIII...
k
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'e designou ôj:J '"vereadö:

'

c-

!::�3�:tf�rai:����c!�� fil!rmílßII Jehu1,lzl!
.

Modrock para introdu-
zírem no recinto da Câ- Com apenas oito dias de intervalo a fa-
mara o sr. João Lueío mllia Schultze, desta cidade, sofreu dois rudes :

da Costa, Prefeito' inte- golpes.
'

rino. Achando-se presen-
.

No dia 18 ftslecia Adolf Hermann Schultze,
te na sala de sessões o "aqui residente ha muitos anos e pessoa de
Isuplente sr. Adolfo Au- grande estima."
gusto Alberto Steingrae-

'

No dia 24 ábalou a

ber, convocado como falecimento de Hermann
terceiro suplente para de educação fisica e uma

substituir o sr. João Lu- estimadas da cidade.
cio da Gosta, o sr. Pre- Ha mais de 15 anos vinha este bemquis·
sidente o, convidou para to cidadão prestando sua assistencia gratuita
prestar o compromisso como professor de educação fisica e organi-
do ca.rgo. sador das nossas festas civicas e de assisten-
Solicitando a palavra, 'cia social.

\'

falou o vereador sr.,Rai-
'

O Seu idealismo., sua honestidade e amor.
mundo Emmendoerfer a educação da nossa inocidade, fizeram �m
que requereu a luspensãó Que fosse um amigo, em cada mor.ador da
dos trabalhos, requeren- nossa cidade. i

,do ainda um voto de Bra professor do Oinasio São Luiz e

profundo pezar em, ata G. B. Divina Providencia, atendendo ainda
pelo infausto passamento com instruções o G. B. Abdon Batista � Es-
,do vereador' sr. Artur cola jaraguá� A noite dava ginastica, no Clube
Müller. Requereu ainda o Atlético Baependi.
mesmo vereador um mi- Quando o snr. Artur Müller assumiu li

,

nuto de silencio em ho- Prefeitura, nomeou-o ,professor de educação
menagem ao extinto, cu- fisica para o municipio, cargo que foi compe-'
jo requerimento foi apro- lido a 'deixar quando aquele d.eixou ,o governo
vado por unanimidade. muniCipal, o que lhe causou prOfunda magua.

�----------�---.�-----�-�--�----� ��gu�'f� IWo'um H�mannS�ul�eado�we'noo�ma�
�������������������������������= ��grama de peza�e8 's�udo hos��I,�mbo� a fumiliaeseus ami-

do sr. Prefeito' Munici.. gos. proçurassem todos os reCursos para sal-
paI de São Bento,do Sul. va-Io.

'

"

Ao requerimento do ve- O seu enterramento deu-se no Cemitério
reador, sr. Raimundo Em- '

Municipal, �ahindo o fere(ro da séde do Clu-
mendoerfer associou-se be Atlético Baependi, onde seu corpo estava
o verti'ador sr. Mario Ni� 'sendo velado., ,

colini, Vice - Presidente
.

Grande massa popular, profes&ores e alu-
em exerciçio, qu� enal-; nos dos nossos estabelecimentos de ensino

O dr. Juiz de Direito os compradores dos ter- teceu o trabalho do sr. acom.,ânharam à sua ultima morada o e-randeda Comarca decretou arenos e. estando a poli- Artur Müller durante amigo de jaraguá. À beira do tumulo falaram
prlsao preventiva de cis já de posse de am' mais de tres decenios os snrs. Dr. Murilo Barreto de Azevedo, em
Claudionor Barbosa To- pIos esclare�imentos que em beueficio do povo nome do Clube Atlético Baependi, o sr. Artur
ledo e negou identica comprometein oada vez. de Jar�guá dQ Sul. A Müller em nome da Liga jaraguaense de Des-
medida solicitada pelo mais os indioiados. Esta seguir, seguiu-lhe com'. portes e da população local, o rev. Irmão
delegado Copi para João semana chegaram a Ja- palavra o vereador sr. Evaristo, diretor do Ginasio São' Luiz e o sr.
Oliveira Fraga, Deni$ raguá diverlos,: Ie.Ba.dos Fidelis Wolf, que com o Eugenio Scl!moeckel em none da Bscola Ja�Casas • Sigfrido Salva- de Nova Trent9. Um de- ,brilhàntismo de Bua' pa. raguá. A �ncomendação' do corpo foi feita pe-
dor, os quais logo que

I
Jes possuia sUnples re- 'lavra, discorreu sobre � lo rev. Pastor Ghering, tendo o coro evangé-foram postos em liber- cibo escrito ala�is ,co� �J�vid�d!3 -do falecido ve· Iico cantado hinos sacros.

dade desapareceram de mu� e sem sEitos,' s�n9�, !,�.ador Art�r Müller no "Correio do Povo" que teve sempre em
Jaraguá., aSSInado por�:. ulD, (los setor esportiVO, e a quem Hermann Schultze um seu grande amigo, eu-
O' inquérito poli.cial agent�s vendedoífê.'·>'de -s�;",4,ve a pujan'ça da via à familia enlutada seus sentidos pezames.

continua, sendo OUVIdos ClaudlOnor. ", , !fi0c�9ade jaraguaense no .. ...;

Câmara Municipal

I

cidade II noticia do
Schultze, professor
das pessoas mais

•

ATRASADO I Aindà os { vendedores
Para se ter um!l idéia

'

",. d,é terras
\

de como o BrasIl está .

,

atrasado em matéria de
transportes, damos abai
xQ a quilometragem de
estr�das pavimentadas
na' América ILatina:

I'

Liberdade para 3 malandros

BRASIL

1. - México 24.739 km.
�2. - Colômbia 11.954 «

3. - Argentina 10.464 «

4. - Cuba 8.050«
5. - Venezuela 7.029 «

6. - Porto Rico 4.515, «

7. - Perú 3.465«
8. - Brásil 3.300«

Temos em trafego cer·
'ca de 800 mil veiculos
automotores, sendo 46
por cento de camil!_hões.

"
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DPe Reinoldo Murapa 1 Ilill' D1R. !EmCI KAUfMANN li:Renato Barbosa

�
I

II A.DVOGADO II H - MEDIt)O t)1.II(JBGI�O liQuando, há pouco mais contrariamente ao que se II I'

de um quinquênio, Ader- observa em todo o país, ii Formado pelas Faculdades de MFdicina das Univer- li

baI Ramos da Silva e a TAC não recebia favor r Escrit6rio ao lado da Prefeitura
_ II sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II

José Bento Ribeiro Dan- ou subvenção dos pode-L JARAGUÁ DO SUL n CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E iitas • tomaram nas mãos res da União, Es&ado ou ii ii
era um punhadinho de Municipio, votou a lei � til

CLINICA GERAL jl
neve, a que êles deram autorizativa de uma coo- II \ LORga ,ratiea em Hospitals .Burop,.. I!
f6rma esférica. Meteram peração financeira em
Ferreira Lima e Fiuza parcélas.
Lima na parada. Oonven- Até hoje, entretanto,
eídos, - quem sabe? - nada se cumpriu.
de que as negativas, as Os homens da TAC
incompreensões e as clü- [âmais gallaram as es
madas derreteriam êsse cada. do Palácio, para,
montinho alvínítente. - de pires à mão, pleiteia-
Maa a dupla foi rolan- rem a execução da atitu

do a bola pelo campo da de legislativa.
competição, no mercado
da oferta do fréte aéreo. A verdade é que, quan-

Pontualidade, _ per-
do o meu eminente, ve-

feita pontualídade, -,- ri- lho e querido amigo Go- '1_111_."_"._111_111_11._"1_1 '_111_111_111_11

gôr absoluto nos pr�ces. vernador Jorge Lacerda, - Atende chamados de dia e a noite -

sos técnicos de produção;
- belo tipo de cultura e .0::-'.11'. _ ... _III_."_,,,_m_III_II._III_.ltIr.IliI

especialização, qua n t o de ação cODiltrutiva, - ,.,.._,..._,�,.......,........ I

pretender apontar a coo- ;I.••••...•.
-

..
-

.•-.ó �possível, do pessoal. -

I
' "1:·:::.::1=II!. ta

�:::ç
":':

E a bola de neve ia psraeao estata 10 estí- �
-

.... d' mulo das iniciativas prí-oreseen o... e por um -

f I .."'. � c U
� d

'

I vadas, nao poderá azê- o. - ....

processo .0 o smgu ar
E

-

d á f
A I :; � � 'i: i=

e mesmo Inexplícävel, ra- nao po er I aze- o, Q:f = ..J So
BÍstia, avolumando-se às porque hã um vácuo até

Cl • � Üz
,

I d h difi aqui. julgado intranspo- VJ

camou as as oras 1 i- -=.. fi. i!S _10 �ceis e ali soalheiras tre- nível:
- a TAC.

as s:::
-

CLlmendas daqueles que de- Não existe iniciativa � 10 10

saoredítam da eapaoida- privada que crescesse
I

ri ri.)
� ...J

d
.

d d fA 40 t
.

d - '-'>11):: 8 c -
e ena ora e a orça san o, em pouco mais e õ i ..c a1 e >de resistência dêsse ver- Ci.neo anos, qua.nto a com- f =! Al\ � 'ª� Zdadeiro titã, - o homem panhia eatarínanse de ( & •

., o 1l- _litorâneo de Santa Cata- aviação. f:)::
- 10

rína. Compulse estatísticas. i," = e ã5 O
-.'lo '1

CI. 1O·_
�sse mi agre surpreen- Governador, veja como

�: ..= ..; ai �j -dente atende por uma a bola ds neve, em quem i ., ......

sigla: - TAO. ninguém acreditava mui- : S Al � � c I
Ela aí está, pr6spera, to, _!3s.tá orescendo nos H .; o � -;.� ,

:
perfeita nos seus méto- domínios da nossa eco- g as � o 8 o« :
dos, vivendo do seu tra- nomía.

�
� :t: o« ':lbalho.

I
Veja, no campo de ter- �;§ ;g. �

Em 1951, o Legíslativo rit6rio privado, o que ;:;" � _

o: ...J:estadual, $abendo que, êsses capitais exprimem... :::I·......�·,:··· ..·':.",:·........ '!f

Bola de Neve

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

Clbtiea lIédlea - Cirurgia Geral' - Partos

Consultório e residência:
Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, -406

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

liPela tarde :' das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II
.

IIAtende chamado8 lambem à Noite li
i.L. �__..._. . ._ ...Jj"'=---------_ _�_ _-_ _-_ _ _ ..�

Consu1t6rio e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 (ex-residencía de dr.
A.lvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs,

Dr.. Femu., A. Springmau

I

TROVAS
Seu lar també... merece o melhor l

REFR'GERA�ORKELVINATOR

Pequeno
por fora•••

_I

mas

grande
por
dentro'

Gabinete exclusivo "frio Total" - com "espaço refrigerado até o chão"
Congelador "Largura Total" - capacidade para 18,5 quilos
Compartimento para manteiga n� porta
Prateleiras - de fino acabamento, com bordas douradas
Vitalizador - conserva frutas, legumes frescos e úmidos
Prateleiras na porta
Bandeja de carne - com capacidade para 9,5 quilos
Unidade Selada "Esfera Polar"· - Garantida por 5 anosl

-

Não perca esta chance de possuir um KEL'vlNATOR I

FABRICADO NO _BRASIL PELA MAVEROY SOCIEDADE INDÚSTRIAS FRIGORIFICAS LTDA (1)
DISTRIBUiÇÃO EXCLUSIVA DA, COMPANHIA COMERCIAL BRASILEIRA - SÃO PAULO

CONCESSIONÁRIO It/(eL�...-Eo./rl. AUTORIZ�DO

CASA SONNENHOHOL

/

MAGROS,

FRACOS

VANAOIOL

r=n:= Francisco Anto�io PiccloneI
. .1.1"

1H:�DICO
Cirurgia Geral de adultos e críançae Cli-

nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especiali$'a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS· FERROVIÁRIOS
(Clara Hrusehka), das 9 as '12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ dai 15 as 18 hs.
COR.UpA., - '!!iUII••N1'A C.A1'AR.INA

t indicado
nos CaBOS de
fraqueza. pali
dez. magrezll. e

fastio,
Em IIUB Iõr

mula e n l r 11 III

Vanadato de
sódio. Licitina, Glicerof08fatol,
Pepsina, noz de Cola, etc., de

ação pronta e eficaz nos C8S08

de fraqueza e neuraBtenias. Vana
dial é indicado para homens, mu
lheres e crianças, lendo lua fór
mula licenciada pela Badda -Pu
blica.

Não se faz trova: �Ia existe
já feita, como o carvão;
ser, pois, trovador consiste
em abrir o coração ...

FRAZÂO TEIXEIRA

EICELEIT&S

ELE_UrDs TDNICDS

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
I ADVOOADO I

,
./

Escrirório no prédio (A Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca No. 122

/araguá do Sul ...

Dr. Waldemiro Mazureehen,
C&SA DE 'SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704:

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra�curtas
Indu.totermia - Bisturi-détrico - Electra-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

.-.-

OE PESSOAS T�M USADO COM
10M RESULTADO O POPUW

DEPURATIVO

ELIXIR 914
a SIflUS ATHA rHl o G86AIlSD
o Ftcádo. • Baoo. o Coração, o
E�o, o. Pulm6es. a Pele
Produz 00,.. nos 08$0" Reuma
IIsmo. Cap...... Queda do Cabe
Ie ARemia,. Abortos,

Consulte om�
elOßle o pOP.'a, dep\uatlvo

ELIXIR 914
IRofeneIVo ao .rpAllmo:A.liada
,_. como utR l&côr. Aprovado c�
Il1O auxiliar RO lratemento da SI-

, FILaS ó REUMATISMO da mes.

.a orl.em. pelo 0, N S. P.

MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka ..

kiseiros, Maci�
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

,_---..1 MILHÖES
S���Ut��l
CONTÉM

!>eçam Catálo
go Ilustrado

LeopoldO Seidel.

Corupà

fotografias e.. Geral - fotocopias de Documeatol -
. filmes e Material foto - Aparelhos e Acelsórios

A pedido. ateade a domicilio e tambem
em localidade. 'riziDha.

(f=:::::::·;=::::::�=:::7:::=::....-::::::==::::::.";:;;;:::::::::=:::=:::::�����"""""-""'l li ••••• e ,. UI e _ " • •.. �
�ure leus males e poupe seu II II
bom dinheira compraDlio na I

Á
II

ii - JARAGU DO SUL - II

FARMAGIA NOVA li . i!
lia BOBEITO M. BOBST!! Medicamentos e Perfumarias I!

.I que dispõe de maior sortimen- IrI! Simbolo de Honestidade . &.!.:Ito na ,praça e ofe,rece seus artl. Confiança e Presteza
II p

gos à preços vantajosos' ii A que melhor lhe atende li
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá II .

.

-

e pelos menores preços ii
'i li

11"'\...._-ß'\...._ ..............It'\-._�---........_� l� ._. .._ J;
��..,.,....���� -.:: _-------_ -_._--_ _-_ __ __.....-
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OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 55-1957

Edital de Leililo
O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Di

reito da Comarca de Ieragué do Sul, Estado de '

.

Santa Catarina, Brasil, na forma da Iel, etc ...
FAZ SABER a todos os que o presente edital

de leilão, com o prazo de dez '(10) dtas virem ou

dêle conhecimento tiverem, que findo êsse prazo, há
de ser arrematado POl quem mais dér e maior lance
oferecer, em frente às porses do Edificio do Forum,
no dia 20 de Maio próximo vindouro, às 10 horas,
o bem penhorado à ACHILES SANTANA, na ação
executiva que lhe móve Vitório Lazzene, e abaixo
descriminado:

le.) Um tôrno copiador, semi-automático, insta
lado e funcionando como t{>FDO tubulador, de proce
dência e fabricação alemã, avaliado em Cr$ 18.000,00
(dezoito mil cruzetros).

2e.) Uma garlopa, com 1,60 mt. de cumprimen
to, por 30 cm. de largura, de procedência e fabrica

. ção alemã, avaliada em CrS 20.00,00.
Assim será o referido bem arrematado em lei

lão, por quem mais dér e maior lance oferecer. Re-Iferido bem poderá ser examinado por quem ínreres
se tiver, em mãos do depositário, sr. Achtlee ôama
na, no distrito de Corupá. E pare que cheque a no

ticia à público e ao conhecimento de rodos, se pas
sou o presente edital, que setá afixado no lugar.ide
costume, às portas do Forum, e publlcado pela im
prensa local. Dado e passado nesta cidade de lere
guá do Sul, aos treze dlas do mês de abril do- ano
de mil novecentos e clncoenta e sete. Eu, Amadeu
Mahfud, escrivão, o subscrevi.

(a) Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito da Comarca

Confére com o original; dou fé.
, Jaraguá do Sul, li de abril de 1957.

O Escrivão - AMADEU MAHFUD
'

..
".

EDITAL

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA \MINANCOR,A
Vermifugo suave e de pronto

eteito Dispensa purgapte e dIeta!
SERVE 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 boje mesmo uma 1.0MBBI&UEIBA

I.

MIIAJ(COBA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

� J�O_I_N__V_I_,_L_L__E__- �
I

Proibição Registro Civil
Proibo terminadamente Aurea Müller Grubba, Oticial

a entrada de pessoas e do R e ,i s t r o Civil do
animais em minha pro- I(I. Distrito da Comarca Ja
priedade sita em Aurora raguá do Sul, Estado de
Javali, afim de caçar e Santa Catarina, Brasil.
estragar as plantações. faz saber que comparece-
Não me responsabtlízo ram no cartório exibindo os

pelo que possa aconte- documentos exigidos pela lei
cer aos infratores da afim de se habilitarem para
presente proibição. casar-se:

Aurora Javali, 2/5/57.
ERICH JUNGTON

ßgrüdl!eiml!nlo

Edital N. 4.187, de 23-4-57.
José da Costa e

Olga Lopes
Ele, brestletro, solteiro,

operário, domiciliado e

residente nesta cidade, á
rua Rio Branco, filho de
Felicia da Costa.
Ela, brasileira, solteira,

industriária; domlclllado e

residente nesta cidade, á
Irua Rio Branco, filha de
José Lopes e de Thecla
Purtuoso.

Edital N. 4.188, de 24-4·57.
Wilhelm Dalrt e '

Erlinda TorineIli
Ele, brasileiro,· solteiro,

lavrador,
-, domiciliado e

residente nesta distrito, em
Garibaldi, filho de José
Dalri e de Alvina Flor
Dalri.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

'residente neste distrito, em ,

Garibaldi, filha de José
l Torlnelll e de paulina
Weinfurter Torlnelll.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela 'impren�
sa e em cartório onde será
afixado durante IS dias, Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legals.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oucial

o Doutor Paulo Peregrine Ferreira Juiz de i1 _
Direito da Comarca e Juiz Eleitc1ral da 17a. zona-
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na :Ji====:::===::::'=::==================':=':::=:::=:::::':::=::::::�

, forma da lei, etc. ii E S I B asil d EI 'ii
FAZ SABER .a quem interessar possa, que III mpr- u r

.

eira e etrecidade S.A. II
OI Partidos Políticos, abaixo mencionados, por seu I i: lt.I:A:�B.IZ: JOINVILLE ::

Delegado, requereram e tiveram deferido o regis- ii li!i
.

trc de- seus candidatos a vereador, pelo Municipio II Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:
n

de Guaramirim, ao pleito municipal a realísar-se 'I Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa u
\

no dia 12 de maio vindouro, ,e que são. os seguintes: II _ rotação, para 220/380 V. 50/60 cidos. APARELHOS, DE MEDI- .!uI.Pela União Demoerätiea Nacional (UDN): Rodofol II ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGQS ELÉTRICOS
Jan, Paulíno João de Bem, Engelbert Jurk, João II PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de J..USTRES, CASTIÇAIS LO. IIOhrast, Ernesto Borohardt, Avelino Pauli, Benja- t' OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de n
min Decker, Bertholdo Vegini, Alvino' Wiese. Pelo III luz e força de qualquer capacidade. Contadores OE a prazo. II

Par�ido Social D�mocrático (PS!?): �g08tinho Va- II' A_ nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de !!
Ientim do Rosario, Oswaldc;> Stemlem, Arno Zin- I IDstalaçao de luz e força. ,ii
dars, João Pereira Lima, Emílio Manke Junior, , ... . ... ..._ .. �- t?
Leopoldo Feiler, Vergilio Cristofolini. Pelo Partido

-----------...-------------------·-·.._. lI

i���a�h�:�� ����I���o�:l:'y.::.Oltoui�a:.i::a:�� fj:O=:::::::::::::::::::::::=:-'::==:::::::::=::::::::::::::::-'::::::::::::::::::::::::::::�i Pro ibi.ção
Engalmnn. José Saf}neli, Felb: Jimenez Hernandee. II . II Proibo terminadamente

E para que chegue ao conhecimento �e todo,. !I IrlnSDÓrles Hérels CalBrlnenSes �'ß II a entrada de peslôas e

passou-se o presente edital que será afixado no ii U.. II animais em minha pro-
lugar de costume e publicado pela imprensa local. II '

TACUpriedade sita em Poço
Dado e passado nesta cidade de Jaraguà do Sul, iI li Danta. .

aos vinte seis dias do mês de abril do ano de mil II Agente lo�al: SÉRGIO THOMSEN !! Não me responsabilizo
novecento�s e.cincoenta e sete. - Eu, Amadeu Mahfud, li - Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" - II pelo que possa acontecer
escrivão, o subscrevi. ii Rua Mal. Deodoro da Ponseca ii aos infratores da pre-

(a) Paulo Peregrino Ferreira II (enfrente à Prefeitura Municipal) ii sente proibição.
Juiz Eleitoral da 17a. Zona II II Po ç o Danta - Corupá,lA presente c6pia confere com o original; dou fé. II Aceita encomendas e cargas para qualquer 11 23[4/57.

Jaraguá do Sul, 26 de abril de 1957. n localidade do país, com fréte pago e a pagar iI BERNARDO RICHERT

O Escrivão - AMA.DEU MAHFUD II e r�embolso. ii
'I Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro ii Horoskop fuer den
ii do Sul, à vista e crediário, para qualquer iI Rheumatiker - 1957
!! localidade do país. ii J unua 1'1: SchmerzeJl. Fe-
il II bruar: Schmerzen... Ja, Rheu-

III ATENDE à venda de' passagens aéreas ao !: ma ist hartnaeck! Wenn nicht

II! exterior, pela Scandinavian - Ibéria _ Swissair. li rechtzeitig und gruendlich
I !I eingegrlffen wird, kann das

'11 Informações Departamento de. Turismo TAC ii Rheuma seine Trabegerl itdas
p. II ganze Jahr ueber eg e en.

� .. __ F' IDllDufder mHusts derinRheumdatiker..-.-.------ --P..-.--- - ----.------.: a er u se UD, jeden

I neuen Anfall, jeden Rueckfall
AI sogleich und energisch be-
-�---_ ....._...---. kaempfen. Ein Mittel hierfuer

ist TogaIl
TogaI - Tabletten schaffen

nicht nur voruebergehend Er
, leichterung, sondern mildern
schnell und gruendllch rheu-

Gesucht wi rd ein Dienstmaedchen fuer mati�che und g i c h ti s c h e

F Schmerzen. Entzuendungeneine amilie in Blumenau. 1lIJ.d BeweremgShemmungen.
(f------------------------------'"

Gehalt .. Cr$ 1.200;00. Nehmenn S e daher vel'Ú'au-

Ir-------··------jffi--lE--Y
..

1E
...

-lR--;---11 Zur e,:fragen in der Wohnung von Herrn :�v::p1:�=��:aI��r��
lill 11=

lO> tfl\ � I Al\
='l I' f ARTUR MÜLLER.

'I
auch Ihnen\Hilfe bringen, wie

.

lf lU' -.)) 'UI ==:II I; ,

es chon vielen gehoUen hat.

li RUA MARECHAL DEODORO, DA FONSECA, 158 II
---- .......

-�-:-- ��:::ne!�����:� und Dro-

li JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA II Asthmai.JI 11'1 A.po"'heke "Scbulz"
II Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, II

.,

ii combustível e acessórios. II
II Lubrificação-carga de Baterias etc. II

II
CONSBRTO - RBPORMA B RBTIPICAÇÃO OB AUTO- II

MÓVBL B CAMINHÃO. li

III Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Á , Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
SERVIOO R PInO E GARANTIDO II am besten zu. den geringsten Preisen bedient

�:::=:::.:::::::::::::::::;::==:::=:::::==:::==::::::=:::::::::==:::::::::=d;' 11;-00===============11

.

Pesarosos comunicamos a todos oe pa
rentes, amigos e conhecidos os Ialeclmentos de

ADOLF HEHMANN SCHULTZB, '

meu querido espôso, nosso idolatrado pai,
ocorrido repentinamente no dia 18 de abril,
em consequência de síncope cardíaca, com a

idade de 77 anos, e

'HERMANN SCHULTZE,
meu querido eepõso, nosso' inolvidável, e

bondoso pai, irmão, cunhado e filho, finado
no dia 24 de abril, com a idade de 48 anos,
após longa � perrínez enfermidade.

Queremos agradecer a todos aqueles que
nas difíceis horas nos prestaram o seu valio
so auxilio, que nos enviaram c o r ô a s,
flôres e cartões, bem como telegramas c que
nos confortaram com palavras e ações, espe
cialmente ao Rev. Pastor Gehring pelas suas

palavras de Fé, assim, como aos srs, Dr. Mu
rlllo Barreto de Azevedo, presidente do Clube "

Atlético Baependl, Artur Müller, presidente da
Liga Iereguaense de Desportos, João Lucio
da Costa, Prefeito Municipal, Irmão Diretor do
Ginásio São Luiz e Eugênio Vitor ôchmöckel,
representando as demals entidades particula
res e públíces de ensino.

Queremos igualmente agradecer ao pro..

fessorado ,do municipio, aos desportistas do
Clube Atlético Baependl, aos elunos das es

colas e ao numeroso público que em étos de
verdadeira Fé Cristã' acompanharam os queri
dos falecidos até a sua última morada.

,
As lamiUas de Adoll Her.lnn eHermann Schullze

Jaraguá do Sul, 26 de abril de 1957.

Proibição
Proibimos terminante

mente a entrada de pes.
soaI e animaiB em nossas

propriedades sitas em
Rio Cêrro.
Não' nos r",spon.ab.ili

zamos pelo que possa
acontecer aos infratores
da prelente proibição.
Rio Ctrro, 2 de maio

de 1957.
P. Roeder S/A. Agr.

Ind. e Com.
GERHARD ROEDER
Diretor Gerente
HEINZ ROEDER

SANGUENOL

ALIVIA AS
CÓLICAS

i \ UTERINAS
\ � Combate as

� " [rregulanda
" '{ ,

es das fun-
ções periódi·

ces das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

, a,ó, Mãe; Filha,
.

, Todas devem .usar
!. _il.HU�P1iIDATiNA·�.

CONTÉM
EXCELENTES

ELEMENTOS TÔNICOS

Fósforo, Cálcio, Arseni�to
e Vanadato de s Ó Q i o,

Tônico da,s convalescentes
Tônico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra- !

quíticas, receberão a to

nificação ger.al' do orga-
nismO corn o

Sa"'118101'
I

Dil!ßllmill!dehl!ß

PERTUSSIN
'

Wir werden darauf euf
metksam gemacht dass
die Tableffen

"Eufin"
der C. F. BOBHRINGER
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und altbewaehr
te Asthma-Mittel, wieder
überall, erhaeltlich sind.

Das weltbekannte Mit t e I
gegea Keucbbu.ten. Bronchial
Katarrh, wie alle Affektionen
der Luftwege ist wieder ueberall
zu haben •

JABAGUÃ DO SUL

.MEDIKAMENTE U�D PARFUMERlEN

•
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Aniversários. Transcorre
hoje a data natalícía do
sr.HeinzM:arquardt, gren-----------------------......------------------
de industrialnesta cidade.ANO XXXVII - ,ARAGU", DO SU,L - DOMINa0, 5 Da MAIO DB 19ó7 - SANTA CATARINA - N. 1.937 Na mesma data a srta.

.

, Usá Trapp e, o sr. José

C A.

M·
..

1-------------------- Menegotto, industrial em
amara . UnlClp� Bstrada Nova.

t Amanhi a sra. HuldaVoto de congratulações - Aprovado em Maier" espose do sr. AI-
2a.

. discussão O desmembramento de Co- '

fredo Maier; sr. Geronímo
rupá - Ainda e exportação de frutas -

A. familia' enlutada de Trentini, industrial em

A é' sít
-

d t' d Bstrada ltapocú e o sr.
,

p ssima I uaçao as es ra as
RTU MOLLER Nelson Stinghen, Iunoío-

Na sessão da Cimara atender no momento o
A R' , närío do IAPI. Fesla 'eAelie,jente•. No pá-do -dia 20, aprovada a escoamento do trígo e ainda sob o impacto doloroso do inesperado Dia 30 p. p. o snr.

teo d� �olégio d�s !rm�sAta com uma retificação da UTa no Oeste, aten- passamento, de seu chefe, ocorrido dia 27 de Henrique Nicoluzzi. da DIvIDa P�ovidenCl,!"do sr. José Pasqualíní, dendo ali determinações Abril, ví�ima de síncope cardíaca, senre-se no Dia 2 a ara, Bvantr t�rá lugar, hoje a tradl'
foram lidos 08 seguintes superíores do Rio de Ja- dever de, por intermédio deste, registrar e 'Maes Níeoluzzf, esposaI Clona! :'::esta

Popular, e_mtelegramas: Do sr, Go- neiro. Ao final ficou re- àg:-adacer as conforradoras palavras e ações do, snr. Henrique Nico- bene�IClO. da cons.truçaovernador do Eltado, co- solvido a nomeação de que recebeu das. autoridades ecleeléstlcas, lu- luzzi, residente em Es- do GlD�SIO Femlníno.
municando que tomou em uma' oomíssäe composta diciárias, legtslettvas, executivas, esportlves, d N

'

consideração o telegrama dos vereadores srs. João assim como do comércio e indústria, amigos, tr�)'a 5
ova.

.

W I
Fesla de S, Cruz. Tambem.

da Câmara pare. a ins- Bsrtoll, José· Pasqua- correligionários e do boníssimo pov-o de Iera- .

la � meDIno., a· hoje' ,em
.

Jaraguazinho
dír e dIa 6 o Jovem realiza-se a festa de S.talação do Posto de Saú- Uni e Artur Müller para gUG do Sul, Que o acompanhou até a sua úl-. Osvaldo, ambos filhos do Cruz.de em Oofupä, que foi estudarem o assunto. O .. tima morada.
snr. José Dias Maes, re-remetido a Secretaria da sr. Artur Müller pediu Agradece, igualmente, ao Côro da Igreja sidente em Rio Novo,Saúde para providenciar,' sua' substttuícão pelo sr. ,de Retorcida, ao Conjunto "Elíte", de Corupä, C áy
orup .

"do Diretor da .

Rede de RaimundoEmm.endoerfer, as entidades desportivas, bem como as pala- Dia 7 o sr. Otto Bäumle,Viação, comunicando que mal este não aceitou vrae de homenagem proferidas pelo Rev. Pa-
. Dia 8 o sr. Osmaratendeu es pedidos de alegando nio ter tempo' dre Orlando, virtuoso pedre vigário da Parö-

transporte de frutas;' de e não entender do 'as- quia de Ieragué, ao sr. Eugênio Vitor Sohmõ-
Edgar Piazera agrade- sunto. Afinal atendendo ckel, em nome da Liga Jaraguaense de Des-
cende a iniciativa dando ao apelo do sr. Pasqua- porres e da Associação Rural ·de jaraguá do
o nome do seu falecido lini, o sr. Artur Müller Sul, ao Dr. Murillo Barreto de Azevedo, em

pai a uma rua da cidade; resolveu integrar a eo- nome do Clube Atlético ßaependí, ao sr. Fi-
"eHerbertSehneideragre- missão.

, ,
delís Wolf, em nome da Câmara Municipal de

decendo, em nome da O vereador sr. Mario Jaraguá do Sul, ao sr. João Lucio da COSIa,
famUia, o voto de pezar Nicolini falou sobre o em nome da 'Prefeitura Municipal, ao Dr. An-
pela morte de seu irmão pessimo estado das nos- tonio Carlos Konder Reis, em Dome do Go-
Bertoldo Schneider. ses estradas, especíal- verno do Estado de Santa 'Cerartna e do Di-
Terminada'a leitura do mente, Itapocusinho, Ga-' retório Regional da UDN c ao Dr. Luiz t:!é

expediente, ó sr. Artur dbaldi, Rio da Luz e Souza, em seu nome e no judiciário de �nta
Müller requereu um voto

I Jaraguá
- Esquerdo. Tra· Catarina.

de congratulações com vou-se ligeiro entrevero Agradece .a familia ainda a' todaS as en-
o casal Feliciano Borto- de palavras entre esse tidades religiosas, culturais, sociã'ís, econômi·
!in,i - Angela Stinghen vereador e o sr.Raimundo cas e e�portivas Que se fizeram'representar no
BortoUni; pelo transcurso Emmendoerfer que ale� funeral, extermmdo a eXDressão do seu mais
da data d� sua8 bodas de gava que as

.

estradas sincero agríldecim,�,Dto pelo envio d.e corôas,
18rro, o que foi aprovado estavam boas. flôres, oartõe�. e ieleiramas. .

p�r ,�nanimidade,. O sr. O sr. PasquaUni, iro- .'

,}"

Pénhoradamente os
Fldebs W?lf requereu, nicamente, declarou que ,'r nossos agrad�cimentos
c�mo pre8�d.ente da, Co- estavam tão boas, que em j S d b I d 957�IS8ão de !ID!lnç!1�, que Corupá, não se podia ir I.'.a.ra.g.u.lÍ_d.O_.UI.,.3.o_c_a•.•r.i_e_l_., •o sr. Prefeito Justificasse ao �emitério levar uJß
os recursos para apro- defunto tàl o estado da
vação do credito espe- estrada: '''

....

cial !i0licitado. Por ultimo o sr. Rai· Adiadas as explosõesFOI aprovado em se- mundo . Emmendoerfer I b "IA
"

gunda discussão o pro- solicitou a inserção de DUC eares r. amcas
j�to .

que desmembra o um 'Voto de" pezar pelo LONDRES _ A imprensadIstrito" .�,� C�!'P.Pª. _.� falecim-ento do Ir. Adolf londrina noticiou que a Grã '

"Declarado hvre a pa- Hermann Schultze pres- Bretanha adiou as explosões
lavra dela fizeram· uso timolo cidadão residente nucleares que ,pretendia rea-

,

J ã B t l' . . llzar brevemente no Pacifico.os 8rn.8. O O e! o 1 pa· em Jaraguá, faleCIdo na Os circulos oficiais não des-
ra malS uma ves falar ultima semana. mentiram a noticia.
sobre o transporte de
frutas, declarando não ----------------

suficiente o serviço e !!I___ _'=11_'::'::1.1K:I"

IIiiII_E'1:bT:j��:�e;�f8d�i::rfg:: Febr'es
:

;seIZmópesa'luMdl,aslmároias,
I

mais transporte para
Corupá do que para .• Maleitas, Tremegeira .. ·

ESTÔMAGO� FíGADO f INTESTINOSNereu Ramos. O sr. Ar- - OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM -

tur Müller _ pediu a pa-
lavra para esclarecerque

" Capsulas Ar1tisesonicas Proporcionam bem-estar gera',
a falta de transportes é

I'" . r'M inancora" facili,tam a di�estão, desco�-geral no, pais, pela falta gestlOnam o flgado, regulan-de equipamento das fer- Em Todas as Boas Farmácias zam as funções do �.- ..rovias. Não havia triLns- ,

porte em Lopdrina, no

I
� um produto dos· Laboratórios MINANOORA IOeste de Santa, Catarina .' ,

n·"'e em t090S 08 outros . - Joinville - Sta. Oatarina -

...1iJiI.....IilWlIiiiIi.......,
Estados. A Rede tem que �!_'1iIE I." .....Iaai_

-
,

c o R R [, I O O O p O y O

COIIRA CasPA.
. tUfDI DOS CI·

ElOS f DEMItS

InceOu ID r

CUUlO CABflUfD,
,

I

T:)NICC

CAPllAJR
:

POR EXCE_fN(!

"

LOCAIS
Schmitt, industrial em

Rio do Sul; Rodolfo
Maier; a sra. Elza Bruch
e a menina Zélia Maria
Moser.
Dia � a sra, Mariana

Murara, esposa jío Ir.

Alberto Murara.·
Dia 10 o sr. Jorge Mat

tsr; bancário na cidade
de Curitiba.
A todolos aniversa

riantes os cumprimentos
do "Correio do Povo".

ClsalÍllolas. Teve lugar
ontem nesta cidade, os

seguintes casamentos:
Ad.lino Paulo Rech

com a srta, Irmgard Ba-
chmann; Faustíno Braun
com a srta. Wally Rux;--�")II Alvaro Rosá com a srta.
Irma Sevegnhani, Mari·
no Schiochet com a srta.
Emilia Siebert e Pascha-

����""oIõ.I�1III
lino Zapella 'com a srta.

.. 01india Bríuarollí.

Defesa dos
capitais
brasileiros
RIO - O 'presidente da

República criou por de
creto uma comissão de
defesa dos capitais nacio
nais. Bssa comissão. terá
por finalidade a defesa
dos interesses da União
nas socfedades de que' o
Tesouro nacioqal se j a

_____ acionisla.

?(epafina j(. S.
ela penha, que
confer.n �;rfrafo
?(epáfico con

centrado, nor
m:aH�(1 (I.

:funções do

ligado.

�==================a� IPARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMACCES,
C O C E I R A S,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

(11m. Bepstrlda)

I

.Lavando com Sabão

Virgem Especi,alidade
dIa ClAo WEIlEt IlNJI)l[J§l[IIl!l · JIoinviIle

/

I
's�'ÕÃ� 'i/RetA?.. ., .

EspECIALIDADEeconomisa-se t,empo e, dinheiro .

•
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