
Publicamos a seguir o grande amigo que se foi antes sócios. Os teus mais tenazes
d d I de nós, que nos precedeu na opositores chegavam, atestarEste número do "Correio' do 'Povo" reais,ira seu 38°. lscurso pronuncia o pe o

longa Viagem. em ,b{ilanç09 e relatórios ae:t& ilustre sr. Vitor' ôchmoe- EXecutastes grandes traba- lisura com que eram dirigidosaniversano. Se, com orgulho e satisfação o registramos, curva- ekel, por ocasião do se- lhos quando-em. vida, e entre os trabalhos na defesa da
mo-nos diante da fígura de seu fundador ARTUR MüLLER, pulramenro de nosso lnol- eles os que mais de perto lavoura do nosso município.

..

de al
.

me dizem respeito' e aos quais Municípios dos mais avança-cujo pensamento e espírito ti- vi'clável diretor:
me acho ligado não podiam dos, chegavam a modelar a

vez de combate em pról do \nosso Artur Amigo ficar silenciosos - reclama- sua 1Jistitulção pelo sistema

h
.

rã
.

vam uma exteriorização de que' desenvolveste e ímprí-Município foi até oJe e �. roucos dias fazem que nos sentimentos. A Liga Jaragua- miste sob tua diretriz.
sempre o guia deste semanano. encontravamos lado a lado

ense de Desportos foi' obra Assim, na quaíídade de vice-
Se U'fanar rios podemos do : para miprestar homenlagem a de tua criação e por ela muito presidente da Liga e Secretá-

�.
' um a ,go comum e onge es- lutaste, por isso que, em sinal 'rio da Associação Rural, não

dia do trans-
,
curso de quasi ta�a eu de supor, então, que de reconhecimento fostes o podia deixar de atender ao: hoíe nos encontraríamos de 10. presidente e alnda agóra apelo e de íncumbír-me destaquatro décadas de lutas em be- �::. novo, porém, em c�minhos ocupavas a presidência. Pro- amarga tarefa, externando os

neficio do Mu- nicipio, do labo- diferentes, em situaçoes tão curaste disciplinar os esportes sentimentos de 111Íla legião de'

, ,

de-
diversas. .

,em laraguá e em parte con- amigos e consócios, que neste.rioso pOVO que o engrandece, . ' Boubs-me a morte um grano, seguiste o teu-Intento, muito momento choram a perda de' , ltima análise, àquele • de amigo, desses que se es- embora as naturais resistên� um dos seus mais llustl'esvemos, em u
� ereve em letras maiuseulas, � eíaa na adaptação de prínoí- componentes," que nas horasque não esmore- ceu, que nunca : apezar do teu espírito 1rri

pio. dessa naturesa.• Outra certas e incertas sempre sou-
falhou e sempre se manteve até',: quíeto, não lembro,uma vez entidade, que dirigiste com be ser o chefe e o seu pre-, : .1quer que �s nossas relações carinho, foi a Associação Ru- sidente.ao derradeiro :

instante de sua :� I
ficassem pendentes, - o que ral de Jaraguá do 'Sm, que O exemplo do homem rea-vida 'à testa dêste jornal, - :' de �ert.() módo nos identifica-, sob a tua direção tomou im- lizador f�i lançado. Sigamos

É
. va em ideal 8 açãq -, não

pulso e hoje é Uma das mo- o seu exemplo, façamos oArtur Müller. . 'pois, com or- obstante, por vezes termo� deJares instituiQÕes do gênero !Jue ele queria quefizessemos;gulho que' Fe.- gistramos o 38°. pensado e sentido diferente
no pais. As obras que 'man- eis a melhor maneira de

n" mente.
daste executar, se oferecem à prestar homenagem e, renderaniversário do "Correio do covo , ,Recordo-me de não distan-
contemplação ,geral e' os 18- culto, �o llus,tre presidente

e neste mesmo sentímento DOS te ano d� 1948 quando a teu
vradores, teus ãmtgos de todas que h�le baixa a,sepultura.

, da pessõa a q-ue>m convi!e vinha diniciar aqui as as ho:ras' orgulham-se de QU,ê a tua alma ARTURinclinamos diante _ miJihas ativ1da es e não com "

dr d d
'

: falsa modestia que eontesao. ,pertencer a, seu qua o e escance em paz.êste jornal deve a sua irradiação dentre a população jàraguaense, : ag.ora que estas> .só não tra-
'

",'
-

I
_

I: do Estado e do pais. .� quejaramgraças'aot6uapôio

I----'-�·----f: .
,

..
: moral e porque este;ndeste S.

'D ·

d M
-: Ao nosso ex - Diretor Artur Müller as homenagens dos i tua mão par� que eu nela':

'·1 a' .

, as' a"es'� I b
' �-, ,

-
,

: me firmasse. Seguimos, então,

i'
"

I
que a utam nesta Ulsa.

,

' :' juntQS e é sem embargo que"
'

". ..
•

"

,

" : o teu desaparecimento repre- Em festrJ, estão 08 nOBBos corações J'á.. ·.··.··0··0··.····,.··0··.····':.(·.··0····,,·..•••••":,,.• � �•• ,•••••••••••••••••••••••--.•• r·.··.··.··"·�.····.·,··�····
.....•.

#

•.

,

:r:::.��.m=�: ��?s�gs:: � que hOje,,' com a !Dais 'terna, da. aleg;ias===================================,
amarga de ver finar-se' um � comemoramos O día daquela que nos deu

M
..

'I amigo, é que me impõe, nes-i'
ser. Merecedoras da mais comovente home-

�U n I'C' 1pa ta hora, a vir prestar-te a, nagêm mãe, é o espínto vivo que em nos- ''

' " ,

última homenagem ,num pa-
'

, '1' I'ti' 4,. 1 I
'

,

,

"

{negíríco em que apenas o BQ. a ma,. �0a en, a, ,con�o at• e811�u a, a egra,

, ,
'

, ' '
'

, ." ,. tim to. ,lhe .@, ê � e dá feUcHlade á gO.s�2l e,qstênoJa. " .

'

'O Desmembramento: dce -Corupá:'---'Âpi'O�s'�vál'lO�',Relat0l"l �êii:�·â;;"�cetIa1.� Jl'lhe '\'''''''�-rên1üÍ'õ�õ8êlüinö: dii dê'hoje, tem
"

do sr. Prefeito - Novos OrédItos concedIdos -, Amda o veto sel'Ve dß e,ontendo e � smce- sua mãezinha, bem junto á si para no Beu �,

40 Executivo quanto à concessão de Bolsas Escolares I :;�ad:en��� e fo�a ::sJ:g:, regasso sentir a� caricjas divinais, do. amor �,

,.. , '. • ' ,
' , não permitindo, mais, que

I
materno, t�,dUZIdo. eIp abraços Ch�IO� �e

fSob a PreSIdênCIa do un_8mmldade ,de vO.tO.. de

dezemb,r,o.
de 1956, e quaisquer outras

emo,
ções po- calO.r e

,be,IJO.s _carlDh,
oso., em retrlbulçaoVice-Presidente da Câ. em 'O,ltima discussão: O ao projeto-leI que auto'-

. dem sobrepõr-se a ela on a ás nOlsas preces feltas ao senhor,' como
mara Municipal, S1". Ma- Parecer da Comissão de riza a abértura de um el� igu�1ar-se. tre t penhor de nossa gratidão por seu sacrifício �" rio NicoUni reunira.m �8 Finanças I e Ec�>nomia! crédito especial de Cr$ que:� �::u:� seo�:��i: de nossa vida.

'

�vereadores srs. FldéhliJ favoravel ao ProJeto.Lei 72.4:65,40 para fazer lace de modelar em :Hnhas sóbrias li Outros ha, que pGr vontade de Deus,

I
Wolf, J-oão José

Berto,li, qUê abre

c,
rédito espe- á. despesas decO.�ren�es de

C,aráter,
de inteligência e

.

aqui, não mais tem sua mãe, e com ,o co-Martinho José Hauck, cial de CrS 252.891,50, do B a r R o d o VIár 1 o. decsenUmtentod·, 'im t ração premido. peja dôr e saudade, eleva-..

F t d' d p. t t om o eu esaparec en o

'I
..J!>lé Pasquahm, ran- para pag�men o e e8- or CInC? �o.n .ra res

perde a sociedade u.m cida- '-l'ão ao alto os olhos ú��dos de Jágrlmas, e
CI8CO Modrock, Augusto pes,as feItas com a re- votos fOI reJe�tado ..o dão probo, 1ÍDl cidadão cons- em prece ardente, peduso, como tantas ouSylv:io Prodoehl, ,Erich forma de" um

, trat?r "ve�o'" 40�,x.ecutlv�quan- ciente de seus deveres cívi-

'I trai vezes, a sua pfoteção e assistência, �'BatiltaeDurvalMarcatto. "Hanomag ; o RelatórIO, to ao ProJeto-LeI' que cos, de��dd um vazio �- pois o lugar de todas- as mães é no reino'

Havendo número legal, do' Executivo referente concede Boisae Escola� ��:��1rM ��e�:�an:n.e�, do Céu, junto á Maria Santissima Mãe deó sr. Presidente em exer- ao ano de 1956;0 J:>arecer r.es. A �an�ada do p'ar- parável par,a aqueles que a ti,� , Deus. Ma,es, de, todo o mundo, abençoai seus �cicio 'mandou proc.eder da Comis8�0 de FInanças �Ido SO�lal De�O.cratIco, estavam Hgados pelos laços,� filhos nê.te, dia de 'hoje, e sempre. �a leitura do Ex,edlente e BCbnomla, quanto ao por seu llustre lDterprete, dOGsang!le. int ir 1 b �que constou �e um tele- b.n�ficio conced��? á vereador Durval Ma!cat- rão eJat��e�ome� c�':noe:ro��:
" M A,E.! �grama recebIdo do 61\ SOCIedade Escolar Max to, sustentou o seu fIrme tipo d�· dirigente, de, chefe, �

'IPresidente da Câmara Schubert", que solicita proposito, desfavorecen- de homem preocupado com o
, 'MenoUi De' Piccbi. 'MutlioipaI de 'Blumenau um auxilio para melho- do a doação de Bolsas' estar da coleti.v1dade.

. "

éd· E
'

1
.

t d Pergunto-me agora, quem 'O anJ·o da Anunciàçãö, consagrou em

f
enVIando pezames pelo I ramentos no seu pr 10 BC� ar�8 por pa� e o

somos nós, mortais, para ou-falecimento do ilustre ve- escolar; aprovados foram LegIslativo, consideran- sarmos dizer que, a tua morte Maria a Santi.dade de tôdas as mães e tor-
reador Artur Müller. , 'tambem, os Pareceres da dó-a. de- atribuiç�o ,ex- foi um erro ou

uma,injUSÜ,ça?,',I
nou bemdito o fruto de seu ventre. Foi o

I
'

Em a Ordem do nia Comissão de Finanças cluslva do Executivo.No Os designios de Deus �ão céu que a própria matri2; geradO.ra. e per-
foram aprovados,

'

por favoraveis ao Balancete mesmo sentido se mani- ������!.�sPg�:�o:=�: 't'
petuadora da vida recebeu, a santificação. ,'

festou o vereador, sr. divina e cultuar na' nossa 'Tôda mãe é um altar vivo e sagrado
,João José Berto'U. saudade a lembrança do onde a humanidade adora o quotidiano. mila-�!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!�!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!�

'� , gre do Verbo que S6 faz carne, do anjo �I Memorandum J que .retoma lua efêmera vestimenta ter-
�

-,
,Eleições em Guaramirim restrVenerae as Mães! Sió ela. ás genetriiJ

I
A Exma. familia do. inesquecível ami- Por determinaçio do cadad�ras, distribuidas zes dos Santos, dos Herois, dos Mártires e
go, falecido; Artur Müller.' Tribunal Regiona! Elei- pelo município, os ele,i. dos Poetas.

toraI, fér�m..8e hoje no toresinscritos cujo�úme-Jaráguá ... desta vida à sepultura
, visinho MuniCípiO de Gua- ro é de 6.378, compare-partiu o condutor da tua gente... rAmirim, 8:s Eleições, cerio ás urnas, sufra- nino que foi Deus ...Mas se a morte o levO.u tão de repente, para a escolha dos futu- gando os nomes de seusteve, o prêmio, talvez, de u�a alma _pura! ros componentes do Le- candidatol preferidos, e _---...__-_'_.-.�_�_-_

..

_-_"""_-_..._-'-
...

_-_"'-_...__-...,.
..

_._-_-_-,_-�_--__
gislativo municipal. que deles mereçam con- A'falsl·ficaça-'o de, dl';'nhel-roUnião DemocráticaNa- fiança.
ciqnal, Partido Social Espera se' que seja' bra,siléiro na ArgentinaDemocrático' e Partido diminuto o número de
Trà.balhista Brasileiro, abstenções, dadlJ ao in- BUENOS AIRES - O I' se elevava ao total de
apr�sentaramnomesmais teresse que vem' desper- chefe de policia de inves- seit!cenlos milhões de cru
em evidência nas suaa tando o pleito. tiga_yões de Curitiba, Pa-I zeiros. Os contraventores,ostes partidárial, princi.' Eleitores de Guarámi- rana, snr. Vilfredo de Mi- em numero de quatro, jápalmente com repercu- rim: A ,arma do voto, é raoda, disse que o derra- foram detidos oa capitalsão influencista, nos re- a vóz da consciência me de dinheiro falso bra- -argenUna, depois das in
cantos do visinho Muni- de um povo. Votai oons.. sileiro; fabricado na Ar- formações fornecidas pejacipio, com o intúito, de cientemente. nos nomes gentina, ascendia á soma polieia de Curitiba. Disse
que, os candidatos apon· dignO.s apO.ntados, pelos de, quinhentos mil e oiten- por fim o sr.'Miranda queia�os ao eleitorado, me- vários partidos, e tereis ta cruzeir(>s. f'alançlo á a falsificação das notas era
reçaJll o sufrágiO dos a certeza do continuo imprensa, retificou a ver· grosseira, tornando-se eviGuarámirenses. progresso. de sua terra! são policial, no sentido dente para qualquer pes-Nas 26 secções arre- As urnas pois! de que- qquela importancia soa mais avisada.

" ' .

In Memoriam:

Câmara

•

Desap,arece aquela alma clemente,
o guia inesquecível, sã figura
que velava teu solo com ternura,
conduzindo êste povo, docemente I

Só tens hoje, o resgate da saudade,
que te faz renascer tôda a amizade
'a quem te soube a�ar de coraçlo.

Porem, seu nome já ficou na hj.stó!ia ...
E sua alma, por certo, teve a glórIa
dê receber. nos céus a salvação!

Rio da Luz Vitória, Jrtraguá do. Sul,
29 de abril de H57.

'

Prof. MÁRIO, MELO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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. Edital de Praça
,

o Doutor Paulo Peregrino Ferreira; juiz de
Direito da Comarca de jaraguá do Sul, Esrado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lel, etc ...

FAZ SABBR a todos os que o presente edital
virem ou dêle conhecimento tiverem, ou lnteressar
possa, com o prazo de dez dles, que findo êsse pra
zo há de s�r arrematado, por quem mais dér e maior
lance oferecer, em frente às portas do Bdificio do
Forum, no dia 27 do corrente, às í 1 horas, o móvel
pertencente a Indústria de Madeiras Cruzeiro Ltda.,
penhorado ne Reclamação Trabalhista, que lhe mó
vem: Hugo Nagel, Erich Hoefr, Hercilio Spezia, e
abaixo descriminado:

1°.) Uma Furadeira de Corrente - Modêlo
O L H - N. 24843 � S. P. 3150 Série F M R -
2380 - ano de fabricação -' t 953 - da Fábrica de
Máquinas Raimann S. A., de Iolnvllle, avaliada em
Cr$ 65.000,00. .

Assim será o referido bem, arrematado por
-===1_."_11_11_11_' ._11._111_.11._11 _1d1_1�. quem mals dér e maior lance oferecer, acima do
I'

O F ti A S preço da avaliação, isto é, e-s 65.000,00 (sessentaI . r. ernsn O .• priDgmann e cinco mil cruzelros], O referido bem, podere ser
... .examtnado, por quem Inreresse tiver, no local em

que se encontra, depositada, em mãos do snr. Lou
renço Gresslnger, na Associação Rural, desta cida
de. B pare que chegue a noticia à público, se pas
sou. o presente edital que seré afixado rre lugar
de costume.. às portas do Forum, e publicado pela
imprensa, na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Iaregué do Sul, aos 17 dias do mês de
abril do ano de mil novecentos e olncoenra e sete.
Eu, Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevf.

(a) Paulo Peregrino Ferreira
. juiz de Dlrelro da Comarca
Confére com o original; dou fé .

Jaraguá do Sul, !7 de .abril de 1957.
O Escrivão - AMADEU MAHFUD

OE PESSOAS Tbl USADO COM
10M RESULTADO O POPIJUI O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de

DEPURATIVO Direito da Comarca de JaJ'aguá do Sul, Estado de

EL IX IR 9·111..
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc ...

Ar.) I FAZ SABER a todos os que o presente edital
de leilão, com o prazo de dez (10) dias, virem ou

• SIRUS ATACA TMI 8 886A11SU dêle conhecimento tiverem, que findo êase prazo, há
O .,........ 8a9o. o Coraçlo,. de ser arrematado por quem mals dér e maior lance
8dOmace. " Pulmõ". • Pele oferecer, em frente às portas do Bdificio do Forum,
Produa Oore. nos o.."......m.. no dia 24 dêste mês, às l t horas, o bem penhorado'
1IMIo. cecuetra. Queda do Cabe - a Paulo Lange," nos autos da Ação' Bxecutiva que

,

Abort,.. lhe móve Werner Streit, e abaixo descriminado: '

Consul"Ofn�CO iO.) Um caminhão, marca AUST{N, motor N.
a toIH o popular depuraUvo I K234205, de seis' cilindros, chassis N. K 4 W AI L I

ELIXIR Rl4
84023, de côr verde, fabricação do ano de 1951, com

-., 5.000 Kg. (de tonelagem), avaliado em Cr$ 100.000,00.
lRoIeneIvo_ ..Alamo. Airada. Assim serêi o referido bem arrematado em lei-
... coma utR 1106,. Aprovado co. Ião, por quem mais dér e maior lante oferecer. Re
..o auxlllat no tratamento da S I. ferido bem, poderá ser examinado por quem interes
PlLlS. REUMA1'ISMO da me..

' se tiver, no local em que se acha depositado, em

•• orleem. pelo O. N S. p mãos do sr. Hans Bayer, �m sua oficinêl à rua Mal.
Deodoro da Fonseca, nesta cidade. B para que che
gue a notioia à público e ao conhecimento de todos,
se passou o presente edital, que será aUxado no

lugar de costume, às porta� do Forum, e publicado
pele hr.prensa local. Dado e passado neMa cidade
de Jaraguá do Sul, aos 27 dias do mês de abril do
ano de mil novecentos e cil}coenta. e sete. Bu, Ama
deu Mahfud, escrivão, o subscr�ví.

(al P�lUlo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito da Comarca

Confére com o originai, do que dou fé.

Jaraguá do Sul; 27 de abril de 1967.
O Bscrivão - AMADBU MAHFUD

Vermifugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dIeta I

O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Di� SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
v reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Bstado de ME o n. 1, 2, 3 e 4
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc...

'

Proteja a saúde qe ·seus filhos e a :!>ua próprial
FAZ SABER a lodos os qu� o presente edital Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios '

de leilão, �om o prazo de dez (10) dias virem ou

dêle conhecimento tiverem, que findo êSlle prazo, há COJIlpre boje. mesmo uma l.OIlBRI&UEmA

Ide ser arrematado' por quem mais dér e maior lance .
M1IAICORA para o seu tilhinho.

oferecer, em frente às por&as do Bdificio do Forum, f um produto .dos Laboratórios Minancora ,

no dia 20 de Maio próximo vindouro, às 10 horas, - J O I N V I L L E -

Proibo terminadamente Proibimos terminante-
o bem penhorado à ACHILES SANTANA. na ação _ _

_
_ _ ,_

' a entrada de peslôas e mente a entrada de pes-
executiva que lhe móve Vitório Lazzaris, e abaixo

: w-
- -

-

'=�� anim�i8 em' minha pro- soas e animais em nOBsa8
descriminado: r

'D'
\

•.
, priedade sita em Poço propriedades . sitas em

.

1 •.) Um tôrno copiador, semi-automático, insta-'� P. ReIDoldo Ku.apa Dan\a. Rio Cêrro.
lado e funcionando como tôrno tubulador, de proce-

II � �
Não me responsabilizo Não nos responssbili-

dência e fabricação alemã, avaliado em Cr$ 18.000,00 ADVOGADO. pelo que possa acontecer zamos pelo que possa
(dezoito mil cruzeiros). a08 infratores da pre- acontecer a08 infratorel

2-.) Uma gal'lopa, com 1,60 mt. de cumprimen- Escritório ao lado da Prefeitura sente proibição.. I da .presente proibicã?
lo, por 30 cm. de largura, de procedência e fabrica-

L
.

�
Po ç o Danta - Corupá, RIO C'rro, 2 de maio

ção alemã, avaliada em Cr$ 20.00,00. JARAGUÁ DO SUL 23/4/57. _

.

de 1957.
Assim será o referido bem arrematado em lei-

.

.

BERNARDO RICHERT
P. Roeder SLA. Agr.

Ião, por quem mais dér e maior lance oferecer. Re- ���� Ind. e Com.
.

ferido bem poderá ser examinado por quem interes-
ji==:::::::::::::::::::-'::::::::::::::::::'::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::'::":::::::::::::::::::;:::=::::::11 GERHARD ROEDER

se liver, em mãos do dipositário, sr. AchiIes Sanla- "-:I . .'
- . �. Diretor Gerente

na, no distrito de Corupá. B para que cheque a no- � Empr_ Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. ',Iflticia à público e ao conhecimento de todos, se pas- ii ii
HEINZ ROEDER

sou o presente edital, que será afixado no lugar de II JH:A.r:R.IZ = JO:J:NVILLE
I'

costume, às portas do Forum, e publicado pela im- li Para a nóssa. distinta treguezia mantemos ém estoque: li��
prensa local. Dado e passado nesta cidade de jara- ii Uma -linha completa de motores nacicmais e estrangeiros de alta e baixa II �:!: Il�u:h:r�es c�m:��� s::
guá do .Sul, aos treze dias do mês dé abril do ilno li _ rotação, par3 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE M�DI- ii
de mil novecentos e cincoenta e sete. Eu, Amadeu ii ÇAO _ Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii FARMAGIA NOVA
Mahfud, escrivão, o subscrevi. I - ii

II PARA O LAR. Sortimento' compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- I! de ROBERTO M. BORST
(a) Paulo Per.egrino Ferreira ii OS, de ARANDELAS, MA.TERIAL ELETRICO em geral para instalações de ii
JUI'Z de DI'rel'lo da Comarca �. I: 4 que dispõe de maior sortimen-

II luz e torça de qualquer capacidade. Contadores OE a prazo. !i to na praça e oferece seus arti-Confére com o original; dou fé. II. A_ nossa seção de instalações atenderà com presteza ,a qualquer pedido de!1 gos à preços van'tajoso�
Jaraguá do Sul, U de abril de 1957. II IDstalaçao de luz e força. ii Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá

O Bscrivão - AMADEU MAHFUD �::::::=:::::::::::::::=:::=:::::::::==::::::===-_-=:::�:::::::::::."::::::::::::::=::::::==.:._:::=tf���

'Cinegética:

"Ninguém pode alegar
ignorância da Lei"

,€.::::::::::::::==:::::.::::=::::::::::::::::::::a:__":=::::::=4:::::=:::::::::;}It .1

II Dl. Eliel ][AUfMANN ti
ti MEDIUO CIBUBGIA.O II

ii II
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- u

II' sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
II' "

ii CIRUROIA - SBNHORAS -'- PARTOS - CRIANÇAS B ii
ii :I

II CLINICA GERAL ii
li Lo.ga ,ratiea .em Hospitais Europell ii
II Consultório e residência: ii
II Tel. 244 -'- Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 ii
II u

II CONSULTAS:.

II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11, horas

!I
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17, 1/2 horas

I Atende chamados tambem à Noite
�'__� ._N.__ _.__ ."... __i1
••••_._�__.N N _.__ __ _ .."

Edital de LeilAo

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCORA

Transcrevemos abaixo, para conhecimento dos
senhores caçadores, em resumo, a Portaria de Ca-
ça para 1957:

�

"DIRETORIA DE CACA E PESCA - POR
TA.RIA DE CACA 1957 - Ministério da Agricul
tura. A Diretoria de Caça e Pesca da Secretaria
de Santa Catarina, de acõrdo com a portaria da
Divisão de Caça e Pesca do Minililtério da Agricul
tura e dísposíção do art. 6°., do Código de Caça
aprovado pelo decreto-lei 5.894, ds 20-10,,43, resol
ve: - Art. 1-...

§ 1-. - A captura de pássaros e aves orna

mentais ou de pequeno porte será àe 1°. de maio
a 15 de agôsto.

§ 2° . .....,... Dentro da temporada fixada neste
artigo, ficam estabelecidos para SANTA CATARI
NA, 08 seguintes pariodos : De 1. de julho a 31
de agôsto: Jacús e Jaös. De 1. de maio -a 30 de
junho: Perdizes e Codornas. De 15 de junho a 31
-de agôsto: Macucos.

§ 3°. - Fica proibida a Caça das espécies
. abaixo em qualquer periodo: Jaeutingas e Macu
COII, nos municipios de Oanoínhaa, Biguaçú, JARA
GUÁ DO SUL, São José � Porto União.

Art. 20...
Art. 30. - Não poderão �er capturados nem

abatidos em todo território nacional. salvo nOI oa

-sos de licença especial: Mamiferos: Tatú Canastra,
ANTA, Lobo, Paearana, Peixe-boi, Preguiça, Ta
.manduä. Pelo período dê chico anos, isto é, até
'31-12-60, VEADOS (tôdas as espécies). Aves: ...

Art. 4°... '

Art. 5°. - A caça será exercida tão sómente
.por quem se achar habilitado comIíeenças previs
tas noCódigo de Caça expedidos em S. Catarina
pela Diretoria de Caça e Pesca. e não se fará: -

a) com vísgos, atiradeiras, fundas, bodoques, vene
no, inesndío ou armadilhas que sacrifiquem a caça.
b) ... c) Nas zonas urbanas, suburbanas, povoados,
distritos municipais, açudes de dominio público, a
um Km. das linhas férreas ou rodovias. d) ... e)"'1Art. 6°. - O número de peças que poderá
cada caçador abater por caçada independente de
sua duração, será de conformidade com as seguin
tes índlcações'; Caça de pelo - 1. Codorna 5 -

Inhambu 2 - Jacutinga 1 Marreco, Marreção 5 -

Narceja 5 - Perdiz 2 - Seriema 2 - Carão 2 - Ja·
. çanã- 4 - Capoeira (uru) 4 - Frango DalU! � -

Massarico 5 Jucú 2 Jaó 2 - Macuco 1 ,; Mutum 1 -

Gavião 1 - Narcejão 1 - Pomba selvagem 10 - Sa
racura 4 - Aracuã 2".

De conformidade com a Portaria supra está
• proibida a caça de Jacutinga e Macuco, no muni

cipio de Jaraguá do Sill, e em tôdo território na

cional a caça do Veado, por cinco anos, e da Anta.
:>eçam Catálo

.

go "Ilustrado

Formado pela Faculdade 'de Cieneias Mé..
dicas da Universidade do Distrito Federal

Clbliea lIédlea - Cirurgia Geral - Partos
l

Consultório e Residência: .Ruá Preso Epi.
tâoio Pesaõa' n. 206 \ex·residencia de dr.
A.lva,ro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

( �IÄ7e;�"'cll�;ald:"';"'di� '-:"�-��it:'-:':
•:::r._III_jllllllillll_II_. 1_11._ ••• 111_' 1_1f1_1.1:=I."
w=== •

MILHOESM U ,O A S
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueíros, Ka.,.
kíseíros, Mecl
eiras, Iabotíca
beiras. etc. �o
sei ras, Dehlías,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., 'etc.

Leopoldo 1el�el
"

Corupà
- JARAOuÁ DO snL

• •
DBFRONTB Á PRBFBITURA

Fotol1'afias em Oeral - Fotocopias de Documentol -
Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acels6rios

A pedido. ateDde a domicilio e lambem
em localidad.. 'riziDha.

___r w � w �

j
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OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 125-1957, 3

E S PO·R T E S �o�n�: n.�:�r�:, d.�g.!. �z�!r�!�hiDg�
de amistosos, tivemos na guaense de Desportos, ArrecadaQão: Cr$...
tarde de domingo no cuja atuação agradou 350,00.
gramado de EstradaNon, plenamente. 'I

"

o encontro entre ás re- Qua d r os: AGUA

Cerro presentações do Agua OUTROS DETALHES VERVE: Tic6, Liba e

Ver d e e Seleto, num Local: Estrada Nova Schünke;, Pereira, Vino
prélio que não chegou a 1. tempo: Agua Verde e Soares; Waldi, Oôoo,
agradar a diminuta assis- 1 x O. Borbinha, Agenor e J.
têneía presente. O estado Final: Agua Verde 3 x 1. Santos.

Oaíu O campeão da segunda divisão da L. B. F. por 2 x 1 - quasi impraticavel em Marcadores: Borbinha,

Pl d b
. .

f T de Euzêni P d que se encontrava o gra- ArnoldO e Fe,rreira (con
aear em ranco na pnmeira ase. entos e ugênio e e ro, mado, dificultou em gran- tra). para os ven�edores

para os locais e Krueger par� os visitantes - Renda - Quadros de parta o trabalho das Ei Cáli (penalty) para os

Escreveu WOR duas equipes, advindo vencidos.

Püblíco dOll maís re-
.

B t f d I A
.

t d B t f
daí a fraoa performanoe

assim o o a ogo, o re- sprran es o o a ogo dos adversários. A, pei-duztdos, isto devido a véz sofrído seman!1s ,,!-n- por 5 x 4.. . mein etapa terminou com Em São Francisco do Sal:tarde chuvosa, de domín- tes, quando d� primeiro Marcadores. Eugênío vantagem parcial do Agua
go ultimo, presenciou a e�con�ro realIzado. em e Pedro para Oi loc.a�s Verde pela contagem M at· 4 J P

A

2partida' entre Botafogo RIO Testo, e que fIDdá- e Krueger para 08 VISI· mínima tento assinalado arl Imo � essoa
Futeból Clube, versus ra com o placard de tantes � 1°. tempo:

. Em: aos ,23, �inutos por inter- (local) (Jaraguá)Floresta Futebõl Clube, 3 x 1 p!ira o Floresta. p"!-te. de O x O - FIDa!. médio de Borbínha. Na .

-,

.

de Rio do Testo, no in- Na dileção do eneon- VitórIa do Botetogo por fase complementar cres- , �xcur810':l0u domm�o
termuníeípal de Barra tro esteve extreando em 2 x 1.

, , ceu o dominio aguarer- ultlm� a cldade de Bao
do Rio Cerro. E, o fute- gram�dos Jaraguaenses, Quadros � BATAFOGO: deano.: 'chegando lua Fran�ls�o do. Sul.! o on

ból apresentado pelas o ärbítro da L.J.D. snr, Mario, Siegfried e Guide; equipa a .Itabeleoer a z� prlnclpal do J�ao Pes
duas equipes, foi . dos Raul Dutr!" que teve Walter, Tarcisio e Bör- vantagem de 3 tentos a

soa de. Itapocuzmho, on
mais fracos, pois o esta- uma atu�çao �ôa. bínha; Olifio, Antoninho, zéro, ,indo o Seleto só- de �edlU forç�� centra a

do do gramado era dos A partida a!nda otere- André (Eugênio) Keiser mente marcar 88U tento equipe do M.arltlma, local,
maís lamentáveis, cho- ce�. os .seguIDtes dados

e Eugênio (Pedro).
.

de honra a08 44 minutos, tend? perdido pera os

vendo, durante todos os técnícos:
. .' ebra de uma penalidade localspela, cont�gem de

90 .mi�utos, o que velO Local: Barra do RIO FLORESTA. Oäll, Pa- máxima executada pelo
4 x 2. ,}a..ao fmda� do

prejudíear de uma vez Cerro - campo do Bota- vão e Hasse; Egon, Tu- zagueiro Cáli tempo lntcíal, vencia o

por todas o bom anda- fogo - Juiz: Raul Dutra. lio e Lorentino; Walde-
.

Maritima 'por 2 x J.
mento do prélio. Na prí- Renda: Cr$. 425,00. mar, Luizinho, Krueger, ASl!lim venc�u o Agua É de extranhar-se con-

meíra fase do encontro, Preliminar: Vitória' dos Haroldo e Alvaro. Verde pellt contagem final ludo, o verdadeiro "sele-

que Iíndara com o mar- " de 3 x 1, fruto exelusiso clonado' que o lime de
cador em branco pouco de uma melhor apresen- Itapocuzlnho, formou para

""

foi o futeból apresenta- Pelo Campeonato Estadual tação no decorrer de toda excurstonar a São Fraß-
do, tendo os locais, mais a partida. cisco, quando já os times ESIÔMAGO. fiGADO f INTESTINOS
domínio de ações, mas Na direção do encontro filiados a L. J. D. prepa-

,

não encontrando nalinha Opera' rl·o (]OI'ovl'lle) 3 Paysandu' ,(Brusque) 1 esteve o apitador Jorge ram-se para iniciarem o

atacante, a pontaria ne- GI certame
I do correnre ano.

cessäeía, para as Iínalí- 08dos lécnicDS dO encontrozações. Já o Floresta, Com a segunda partí-] tádio Waldeinár Koen-I DELEGACIA UIILIAR DE POLICIA
que aparecia. como o da, e em que venc�u topp � J�iz: Wilson Sil- de Jaraguá do Sul Local: São Francisco

campeão da Segunda novamente o Operário va da Llga Blumenaen� do Sul - esládio' 0110 IDivisão da Liga Blume, ao Paula Ramos da Ca- se de Futeból. Emplacamento de Selinke - Renda: Cr$...
nauense de, Futeból do pital do Estado por 5 a 1, Renda: Cr$, 6.090,00 • • 470 00 Juiz' Nér dos
ino de 1956, pouco pro- no domingo retrazado, (fraquíssima). BICicletas e Pa�sos -- 1°. t�mpo: Ma-
duziu, falhando totalmen- candidatou-se o quadro M a r c a d o r e S para o Mt' I t ritima 2 x t - Final: Ma- .

ie o' setor defensivo, e da Manchester Catari- Operário: Den (2) e Car- O OCIC e as
rilima 4 x 2 - Marcadores

-----------

com uma linha atacante, nense a enfrentar () Pay- riço. e para o Paysanjú: A Delegacia Auxiliar para os locais: Tarugo,
que poucas vezes che- sandú de Brusque, ten- Julinho. de Policia, avisa a tolios Galico, Geraldo e Bernar�

gou a agradar. Para o do sido o cotejo rea�iza- Quadro� .. , OPE�ARIO: os proprietários de bici- do, e para os visitentes,

periodo final, entretanto, do na .tar�e de.domlDgo Cl�cyr, Tlão e.BalXmh?, cletas e motocicletas que Edgar, e Hamilton.
mudou-se muito, o pano- em Jomville, saIndo ven- Neld�, B.entevi e �arlO, � prazo para o respec-. Quadros _ MARITIMA:
rama do cotejo, já com cedor o quadro do Ope· José, DInho. VadIDho, tIvo emplacamento ter-, C

.

G T't .

A •

1 I d d De' 'B' dlxa, erson e, 10,
os dois times,. melhor ra.rlO pe o p acar e en, art'lço e Ia. minará i.mprorrogavel-, G Id O'd C'.
t d f, d 3 x 1 -

A
.

Ú
' era o, rI es ,e aJo,

an roza O", e o erecen o '. PAYS NI!: Z�non, m�nte� a .30 do corre�te Manéco, Aguiar, Tarugo,momentos de sensação O C.otelO ofereceu 08 Ingo e Pec�nha! IrlD�u, meso AVisa, outrOSSIm, Bernardo e Calipo.

raeOcePuÚbaloiCO,camqupeo dcooma'IPVaI': seguI n t e S dados téc· Wallace e AltaIHr; NIlo, qube após esta dalta serão JOÄO PESSÓA' Fionicos: 'Telê, Julinho, einz e co rados as mu tas pre-. ._ .. .'
negro da vizinha locali- Local: Joinville - es Chico. vistas em lei. PaIVa e �astlao, Amer.'- Jaraguá do Sul, 3 de
dade. Coube, ao quadro,

.

çano, Lalu e Edegar (Ba- maio de 1957.
visitante, a inauguração loquinho); Erico, Marréco,
do pla(}ard, quando tôda

E I 4 3
Janôt, Hamilton e TUlão.

a linha atacan�e alv!-, sire a X São Luiz (Joinville)
,verde, oonsegUlu ludl-,

-----......------.--------

briar o setor defensivo
do Botafogo,.ofereoendo.

Preliando domingo úl· Entretanto, flllendo
timo em seu gramado .valer sua melhor. produ·

se a pelóta por ultim� a situado em Nereu Ramol, ção, o quadro de Nereu
�rueger,. q�e em bon�ta a equipe do Estrela co· Ramos veio a estabelecer
lC?gada, fmalIzou de acor- lheu expressivo triunfo ii marcação do seu quarto
do, na�a pode!ldo fazer

ao derrotar a represen- tento de autoria de Dalmo,
oarqueno Mar�o. 1 x O

tação do São Luiz, da isto aos 35 minutai, en
para o Flores�a. Desper- cidade de Joinville. pela cerrando assim a pelejatam Ol!l }.OC�IS, e nu!.ll contagem de quatro ten- com a vitória do Estrela
P?tente tiro de Euge; I tos a três. pel!! contagem de 4 x 3.
mo, de fóra da grande . .

área é consigríado o ten" Já na prImeIra etapa Triunfo justo si aten-
to d� empate, em favor venciam. os alvi-rubros tarmos principalmente
das côres alvi-negras._ por dOIS

A

tentos a. zéro, para, a produção muUo
1 x 1 - É grande o in- Isto merce d., uma IDoon- superior do Estrela na

tu&iasmo, de parte a par- t!ste melhor apresenta- fase inicial, sómente per
te, em bUBca do gôl de Qao em tod_os os l!Ietores mitindo aquela reação
desempate, no que foi de seu conJunto. dos 'Visitantes, mais por
mais feliz o Botafogo, Todavia, na Regunda acreditarem demasiada
conseguindo aOB 38 mi- fase do encontro, os vi- mente em Bua vitoria.
nutos finais, o tento da sitantes melho,ràram sen- Diriaiu o encontro o
vitória por intermédio sivelmente de produção, árbitro da. LJD, snr. An
de Pedro. - 2 x 1 - ohegando a diminuir o tonio Mabba, cuja atua
Mais uns minutos de co- marcador, mas o Estrela ção agradou.
tejo, e termina o entton- a par de uma luta re- '

tro com a vitória dos nhida, oonseguiu a mar- .QUT RO S DETALHES
comandados de Talcisio, oaQão ,àe seu terceiro Local: Nereu Ratnos
frente ao Floresta- pelo tento, estabelecendo o '1. tempo: Estrela 2 x O
justo escorre de dois plaeard de 3 x 1. Quando Final: Estrela 4 x 3
tentos a um., Vitória jus- tudo parecia que a par- Maroadores: Dalmo 2
ta e merecida dos locais, �ida estava pratioamente e Caetano 2 para 08 ven

qu.e a�uando me!hor nos decidida em favor do cedores e WiUitz 3 para
, prImeiros 45 mIDutos, e quadro de Nereu Ramos, 08 vencidos.
�ogando de igual �ara eis que o São �uiz em Renda: CrS 500,00.
I�ual no periodo fIDaI, espetacular. reaçao, con- Juiz: Antonio Mabba.
viram seua e�fórço8 co· segue a Igualdade no

roados, batendo os cam· marcador, dando assim Quadros: ESTRELA:
peões da segundona de um colorido especial ao Osni, Alle' e Alcides;
Blumenau. Reabilitou·se enoontro. Getulio, Valério e Renato;

Dire,io ele J. Anelraele - Co/aboraçio ele WOR

No Inter-Municipal de Barra do Rio

Vnt�r[al �O )otaff@g@ treme ae f�Gre§tat
SELETO: Silvio, Jaime

e Cáli; Adernar, Mirão e

'I'onho t Silvinha, Miro,
Ferreira, Lauro e Kinas.

Nique, Dalmo, Daniel,
Caetano e Felipe.

\

SÄO LUIZ: Nelson,
Paulista, e Puga; D'allllo,
Biga e Bujão; Babá,
Wittitz, Quenta, Vadinho
e Café.

ALIVIA AS
CÓLICAS

y UTERINAS
\\ Combate as

� " 'rregulanda-� ,

___._...-_< es das fun-
ções periódi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

(f=:::::::.:=:::�:::�:::::::::=::...;::::::=::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::.:�
ii I•••ae.. IleSe.III·· II
II I'

II - JÁRAGUÁ DO SUL - U
II ,:
'I ,i

Medicamentos e Perfumarias II

Simbolo de Honestidade !I
Confiança e Presteza II
A que 'melbor lhe atende ii
e pelos menores preQos II

�:::=:::=:::--=="" . ...•..__.._"_""'_I..__ _ • ..Jj,
----_._._--_.__ .__._--_ _.......-

PRISÃO DE' VENTRE

Proporcionam bem-estar gera',
facilitam a digestão, descon
gestionam o fígado,' regulari

as funções do �-
.

•

AVISO
Torno público de que

é proibido caçar nos ter
renos de minha propl'ie.
dade; SItuados na "TUa
Pereira", nesta cidade,
sem o meu censentimen
to (Art. 1°., § 2°. do Có-
digo de Caça).

-

..

HENRIQUE �UGEL

MAGROS,

FRACOS

VANADIOL

sódio. LicH,:�at Cl� ..0Ir.ví�J�tC;1
Pepeln:'i, noz Ó:I Colt.. Hr:" t:e

ação proL!t.a e ofk..... 1�01 ., "81��
'-, da fj,'aqu�:::� e !:!m,!�-:;,ste-i: .,)�. l..jn�:l
diöl é iadicd) par•• hm:.: :n'" r.._:.•

!heres e otÍalC1C8."••'eni' ') I:é!i, ;�."
muh licenciede. p�!1\ :�!!':.�.,., 1""
blier...

,vó. Mãe, Filha,
,.

''T'cídas, devém ' usar:" .

",' ii FlU�01iEDATlNA ! "
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
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fiermilnn �l!hUIII.l!
In nur acht Tagen wurde die Familie

ôchulrze in unserer Stadt zweimal schwer vom
Schicksal heimgesucht.

Am l8ten. verstarb Herr Adolf Hermann
Schultze, selr vielen Jahren in Iaragué wohn
haft, woselbst er sich des groessten Ansehens
erfreute.

'

Äm 24ten. erschuetrerre uns die Nachricht
vom Hinscheiden seines Sohnes, Herr Hermann
ôchultze, Sportlehrer und einer der beliebtesten
Persoenltchkeíten unserer Stadt. Mehr als 16
Jahren diente der Verstorbene als Turnlehrer ,

unserer Jugend, uebernahm die Aufmaersche'
der Schulen an Tagen der nationalen Festltch
keifen, und widmete sich der sozialen Taeríg
ketten des Munlzlp mit besonderer Sorgfalt.

Sein 'Idealismus, seine Aufrichtigkeit und
seine Liebe zum Sport und allen turnerischen
Veranstalnmgen, machten aus ihm einen Freund
jedes ßuergers unsere� Stadt.

.

Lehrer im Gymnasium São Luiz und der
Gemeinde der Heiligen Vorsehung, widmete er

sich auch der kcerperlíchen Kultur der ôchueler
der Lehranstalt Abdon Batista, der Evengelí- f
sehen Gemeinde, der Escola J�raguá, und des
Abends sah man thn im Clube Atlético ßee-
pendi als unermuedllcher Turnlehrer.

'

Bei Llebernahme seines Amtes als Buer
germeister, ernannte Herr' Artur Müller den
Verschiedenen zum offiziellen Sport-Lehrer des
Munlzlps, aus welchem Amte Herr ôchultze
gezwungen wurde··auszuscheiden nachdem
Herrn Muellers Amtzeit vorueber war. Das, war
fuer den Verstorbenen ein sehr harter Schlag;
so wenig Verstaeudniss seltene des neuen

Buergermelster fuer seine uneíngennuetzlge
Arbeit zu finden.

Hermann SchuItze erkrankte darauf, und
verlies niemals wieder 'das Krankenbett im
Hospital, obwohl seine Familie, seine Freunde
keine Muehen scheuten ihm seine Gesundbett Iwieder zurneck zu geben.

Seine Beisetzung fand auf dem Munlzl- ,

palen Friedhof unter groessrer Teilnahme statt,'
nachdem sein Leichnam im Saale des Clubes
Baependi aufgebahrt war, welchem Verein er

unschaetzbare Dienste geletstet hatte.
-

Grosse Volksmengen, Lehrer und ôchueler
unserer Lehranstalten geleifeten den verdienre-

Von Karl Fessl. vollen Mann zur letzten Ruhestcette. Am Grabe
Das Neue Munizip Oorupä -. Verschiedene sprachen die Herren, Dr. Murilo Barreto de
Beric�ters,tatungen des Herrn Praefekten ,"S e r v,u s, Ladisl,aust" Dass er arbeifslos sei und Azevedo im Namen des ôpons-Club ßeependt
_ Neue Kredite genehmigt - Das "Veto" rief StaOls�aus Ladtelaus fuenf Kinder habe, die . Herr Artur Müller im Namen der Sport-Liga
de P f kt·' .

hts d S· hui n d"' zu, und sie begruessten Frau sei krank und die von jdra�guá do Sul und des lereguaenser
. es rae e en angesie s er. espen len slch : heendeschuetrelnd, Mutter im Sterben, der

,

I
Volkes, der Maristen-Bruder Evaristo, Direktor

Unter Vorsitz desHerrn missão de Finanças die ôtarrístaue roch nach SIi- Valer schon lange tot und des Gymnasiums São Luiz und Herr Bugenio
-Mario Nícolíní, Víze-Prä- der Schule "Max Sehu- bowitz und Ladlslaus nach der Bruder ein Seeufer, Vitor Schmoeckel im Namen der Escola Iara-
sídent der Kammer, ver- bert" ein Stípendíum Ruebenschnaps. und die Kinder wimmerten crua'. Ferner sprach Pastor Gehrlug tn ergtel-
sammelten SI'eh die Her- zukommen laesst " zur Ladislau roch es auch. nach Brot. er

D fendeu Worten. Der Chor der Evangelischen
ren Kammerraete Fidelis ferneren Approbierung "Du hast gute Geschaeíre "Erschütternd, erschuet- Kirchengemeinde gedachte des lieben Toren
Wolf, Joio José Bertoli, gelangten der Haushalt- gemachI?" fragte der Rue- ternd", murmelte Gold- mit ergreifenden Liedern. '

Martinho José Hauek, ungsplan vom Dezember benschnepsler den ôllbo- schlmrnel. "Ich haene eine Unsere Zeitung "Correio do Povo", die
José Pasqualíní, Frau- 1956 und das Vorschlag· witzler. Arbeit fuer Sie, gut e r in Herrn Hermann ôchultze stets einen lieben
cisco Modrock, Augusto Gesetz das einen Sonder- "Es geht", antwortete Mensch I" Freund haue, entbietet der trauernden und
Sylvio Prodoehl, Erich Kredit. von Cr$ 72.456,40 der, der nach Slibowitz "Die Guete, die Guete", .

hv ft F ·1·
.

tl f fl d
Batista und Durval Mar. einraeumt, zwecks inter- roch. "Wohin gehst du?" seufzte, Ladislau, der nach ��swB�i1��g.rue en arm ie sem, Ie emp 10 en-

catto. ner Refllfmation des Bars "Ich gehe in die Fabrik", Ruebenschnaps s I li n k. _ _ ...
Im Expedient wurde, Rodoviario. Die Comis- verriet Ladislaus. "Aber ich habe es auf der

unter Anderem, ein Te- são de Red�ção reicbte "Ich höre immer Fabrik", Lunge'. Beim Herz stimmt
legraQl des Herrn Prae- des Gesetz-Entwurf ein, staunte Ladislaus. "Arbei- .es' auch nicht. 'Ganz,sch·
sidenten der Kammer welches die TreJ;lnung len?"

,

werer Herzfehler. Ich darf

aus Blumenau verlesen, von Corupá, ala zukuenf. ':!ch hoere immer .arbei- keine Arbeit verrichten.
in wefehem er"im Namen tiges Munizip ,·orsieht. !�n, a � f f t e LadJsla�s. Vom Arzt aus."

der Munizipalitaet sein Was die Schulstipen- Scha� I�h so aus? Ne!n. "Armer Teufel", sagte
Beileid ausdrueckt zum dien anbelangt, 80 wurde Ich will

.

nur kurz, beJm der Fabrikant. "Wie war

Sterbefall vom Kammer- das vom Herrn Praefek- Chef anklopf!n. S.oIl ein der Name?"

rat, Herr Artur Müller. ten eingereichte "Veto" 8e�r wohlraetJger Mensch "Ladislaus Strinskie-
.

In der Tagesordnung mit 5 gegen 3 Stimmen sel�, der"Samuel Gold- witZ, Herr", verbeugte sich
wurden einstimmig ver· abgelehnt. Die PSD seus-. sçlnmlI?el. ,

. ,
der, der, nach Rueben-

sehiedene Projekte ap- sertesichnochmalsdurch ,Slamslaus kratzte Sich schnaps roch.

probiert: das Gutachten seinen Sprecher, Herrn h�nler den �hren, was Hierauf schrieb Samuel
der CO'missão de Finan- Durval Marcatto gegen DIcht nur e!n A!lsdru�k Goldschimmel elwas auf

ças, das sich fuer einen die Schulstipendien. Sei- der Bedenkhchkelt sem einen Bog�n Papier, filltete
Sonder-Kredit von Cr$. ner Ansicbt nach sagte sollte, sondern er stoerte ihn zusammen, steckte ihn

.252.891,50, beantragt vom 4lr, gebuehrt e� dem zugleic� ,auch e,in T.i.er, in ein Kuvert und reichte

Herrn Praefekten, zur Exekutiv und nicht dem da,s mi' der letzl.en �J1be es dem Hilfesuchenden.

Instansetzun'g eines Legislativ darueber zur
semes ,Namens Id�nt��ch "Geben Sie damif zum

Traktors Marke "Hano. verfuegen. Im selben war, b�1 der �ahlzelt.. Da Prokurist,nt"
mak" befürwortend ams- Sinne aeuiserte sich warte Ich, bl�, du Wieder L a dis I aus stammelte
sert,,; approbiert wurde Kammerrat Herr João herauskommst, sagte er, Da,nk und ging ZUI,11 Pro·

. ein Gutachten der Co- José Bertoii. "das int�re�siert mich kuristen. Der oeffnete das
ausserordenlhch".
Lad'islau ging, und es,

Kuvert, zog das Schreiben
b heraus uDd las es. Dann

gelang, ihm is zu dem selzte er seine UnterschriftBeherrscher der Fabrik darunter, stempelte es, gab'vorzustossen. Es war nicht
es in ein frisches Kuvert

ganz einfach.
"Sie w'uenschen?" fragte

und sagte: "Gehen Sie

Samuel Goldschimmel. Er
damit zur HaupIkassel"

ging und 'oeffnete das L a dis I aus ging zur

Fenster, denn der Geruch Hauplkasse und ueber
von Ruebenschnaps war reichte das Schreiben. D,er
ihm zuwieder. Ladislaus' KlIssi,erer oeffnefe es, las,
sagte sein Sprueohlein auf. brickte ueber seiné Brille

•

Artur Müller
Am Morgen. des 27. April

erschuetrerte unsere Stadt die
traurige Nachricht vom ploetz
ltchen Hinscheiden eines seiner
groessten Maenner, Herr Artur
Müller, der durch Herzschlag
um 3,40 Uhr verstarb.
Eine grosee Menschenmenge

versammelte sich am fruehen
Morgen vor dem Hause des
Verstorbenen, um ihm seine
Ehrungen zu beweisen.
Der Verstorbene war geboren

in Blumeneu am 6. Mai 1896.
Von seinen 61 rén. Lebensjahren
widmete er 40 Jahre der Ent
wickelung unseres Muntzlpe.
Unermuedlich arbeitete er, 'fuer
den Wohlstand der ßevoelke
rung.
Artur Müller war einer der

brillantesten Politiker, der durch
.

seine intellektuellen,moralischen,
und volksliebenden Eigenschaf
ten sich im Volke eine beson
dere Stellung erwarb.
Verschiedene, verantwonííche

Stellungen lagen auf seinen
Schultern. Als ôreersdeputíerter
ehrte er unser Munlzlp durch
seiner Aufopferung, 8 e ín e r

Kenntnisse und seiner Liebe
zu Jaraguá do Sul.
Als Journalist leitete er weeh

rend 38 Jahre die Z e i tun g
"Correio do Povo", die er

gegruendet hen,

I
Zur Zeit 'da ihn der Tod

ueberraschre, bekleidete Herr
,

,

Artur Müller das Amt als Ve-

reador, zu welchem Amte ihn
eine bedeutende' Stimmenmehr
heit in den Wahlen im Oktober '.

erhoben hatte. Ferner war er

Präsident der Associação Rural.
und Präsident des Sport-Vereins,
dessen Gruender er war.

f

bedeutende Persoenlichkeiten
unseres Staates, unter denen
wir verzeichnen konnten die
Vertreter des Herrn ·IriDeu Born
hausen, Dr. Luiz de Souza,
Dr. Tupy Barreto, Dr. Julio
Coelho de Souza und 'Dr. An
tonio, Carlos Konder Ret,s,
ôtearesekrereer und Vertreter
�. Excs., den Herrn Staats
gouverneur Dr. Jorge Lacerda;

.

Delegationen der verschiedenen
Lehranstalten 'un�eres Munizips;
Vertretungen der gesammten
Sportvereine, mit ihren trauer
umflorten Standarten.

Am Grabe sprachen, Hoch
wuerden Pater Orlando, Vikar,
Dr. Luiz de Souza, Dr. Murillo
B. de Azevedo, Eugenio Vuor
ôchmoeckel, Fidelis Wolf, dieser
im Namen der Munízlpal-Kam
mer, João Lucío da Costa,
Stellvertretender Praefekt, und
zuletzt, im Namen S. Exc. des
Herrn Staatsgouverneur, Dr.
Antonio Carlos Konder Reis.

Jinaguá do Sul verliert mit
dem Hinscheiden Artur Müllers
einer seiner groéssten Maenner.
Sein Tod hlnterlaesst

.

eine
schwer auszufuellende Luecke
im oeffentllchen und besonders
im politischen Leben.

Uns, und den- Kommenden
hinterblelbt pas Vorbild dteses
Mannes, der sich ml] Liebe,'
Furchtlosigkeit und Opferbereit-
.scheft für das Munizip Jaraguá
do Sul etasetzte.

Der Leichnam des Verstor
benen wurde im Sitzungssaal
der Munizipal Kammer aufge
bahrt. Die gesammre Bevoel
kerung hatte somit Gelegenheit
den Toten im Sarge zu sehen.

An seiner Beerdigung, unz
weifelhaft die groesste die un
sere Stadt bis heute erlebte,
nahmen Teil, eusser dem Volke,

I

Munizipal-KalDlDer Der Dienstweg

Apotheke "Sebulz"
dABAGIJÁ DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Pr�sen bedient.

auf Ladislaus: "Sie sind SOHADEt, KAELTE
Ladislaus Strinskiewicz?" BEI RHEUMA. � ,.

"Ja", bestaetigte Ladis-
laus. In der Regel nicht! Trockeae

Der Kassierer stempelte
Kaelte ist ungefaehrlich. feuch-
tes, nebliges oder regnerisches,

das Schreiben, selzte seine kaltes Wetter aber "Verschlimmert
Unterschrift darunfer, verk- rheumatische Beschwerden. 'Wie
lebte es wieder und uebér- muss e. dem leidenden da

reichte es Ladislaus mit
willkommen aein, ein Mittel an
der Hand zu haben, welches

den Wort�n: "Melden Sie die Schmerzen stillt.
sich damit beim Portier t " fines der bekanntesten Mittel
Ladislaus meldete sioh gegen rheumatische Gelenk·

b' P O und Gliederschmerzen, sowie
elm ortier. e� erbrach bei Hexenschuss, Neuralgiendas Kuvert, studlerte- das UDIIl frkaeltungskrankheiten ist
Schreiben, unlerschr,ieb das klinisch erprobte ulld emp·
und stempelte es nahm I fohlene TogaI." Es loest die

.
. B

' .' ,Harns.eure und bewirkt die
emen riefordner aus dem Ausscheidung der schaedlich,enSchrank und heftete es Krankheitsstoffe. Weit ueber
ein. Dann sagte er: "Kom- 7800 �erz.te �us 46 Laendern
men Sie bille mil!" bestaetJge.n die ,he.rvorragende
L d· I f I d schmerzsttllende Wirkung des

� IS �us O gte
.

em TogaIs. Machen Sie sofort einen
Portier bis 'zum Fabriktor. Versuch! Kaufen sie aber nur

Dort bekam er einen saf- TogaI. In allen Apotheken und

tigen 'Tritt ins verlaengerlé Drogerien �rhaeltlich.
'

Rueckgrat und landete ...-

schnell wieder auf der Asthma
Strasse. Wir werden darauf euf-
An der Ecke warlde merksam gemacht, dass

Stanislaus, und sein Blick öie Tabletten
war fragend. " [__ foSO ""Nichts", sagte Ladis- U1I

laus, "nichIs. Aber gros- 'der C.' F. BOEHRINGER
sartig, diese Organisation, & SÖHNE,Mannhein, das
wircklich grossartIg bekannte und altbewaehr
geht alles auf dem Dienst-, te Asthma-Mittel, wieder
weg." überall erhaeltlich sind.

\
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R.NATO BARBOSA

Aurea Müller Grubba, Oficial
do R e gis t r o Civil do
II'. Distrito da Comarca Ja
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Registro Civil
Alegria de pobre não
dura tão 'pouco assím; ..

Eu chegava do Rio [us- no que possa representar
tamente naquela tarde para a econômia da com

fria de agosto. Uma Ies- panhia, mas no que ex-

tada tremenda fazfa mí- prime como recuperação casar-se:

sérias pelas ruas da oi- econômica do pequeno Edital N. 4.189, de 29-4-57.
dade. trabalhador, do funeío- Eduardo P. Wilhelm e
Â figueira da Praça närto, dos barnabés de Hildegard Tepassé

entregára os pontos, arrí luxo deste país, que so- Ele, brasileiro, solteiro,
ando os galhos, irritada mos n6s, proíeseorea uni- industrial domiciliado e
com tanta água e tanto versitários; de magistra- residente' nesta cidade á
vento. d?s, cujos venci.mentos, rua Benjamin Const�nt,.

De dentro de um auto- ainda que maíoradoe, I filho de Max Wilhelm e
m6vel saem dois olhos ficam muito abaix-o da de Martha Bisa Wilhelm.
azuis e uma vóz amiga l�nh� -de-flutuação infla- Bla, brasileira, solteira,fala assim: C1omsta.. doméstica, domiciliada' e
Entre e venha tomar Empregue� um rapaz residente nesta cidade, á

um drink lá em casa. Pre- �odesto, amigo de meu
rua Abdon Batista, filha

cisamos conversar muito. filho, como corretor do de José Tepassé e de
Era Luiz Fiuza Lima. PlaEno. 48 h FI Leogata Gesser Tepaesé.Conduziu-me aquele lar 'm oras, em 0-

acolhedor e amável da rianõpolis, colocou mais Bdital N. 4,190, de 30-4-57.
rua Rafael Bandeira. Ser- de cem coutos de eontra- Bno Bruch e

viu whisky honesto, que tos. Blvlre Siewert
paga sêlo, que passa É ou não é uma atitude Ble, brasileiro, solteiro,
pela Alfândega e que vitoriosa, essa, que jamais pedreiro, domiciliado e

tem nota de venda- poderá ler detida? residente neste distrito, em
Porque andamun. "hi.-

.

Rio Cêrro, filho de Gus-
kies sôltos por esta cidade
inclusive pelas súas bõi
tes e centros elegantes,
que dão dor de cabeça Torno público que no
até nessa 'barbaridade in- corrente mês, será pro
qualificavel que o meu cedida a cobrança do
amigo Armando Simone imposto Territorial do
Pereira mandou plantar corrente ano, que poderá
defronte ao Palácio, e ser pago no pr6ximo
azía em caixinha de bi- mês de Julho, com a
carbonato. . . multa de 20%.
Luiz queria me expôr Para maior facilidade

um assunto que êle havia e rapidez do serviço,
oraneado. considerando os ínteras- 1)111111111Êle, sózinho, sem mais ses rerais, solicita-se aos �
ninguem, sem revistas srs. contribuintes a apre
americanas. sentaçã() dos recibos do
Era o Plano de Férias ano p. passado_

TAC. Decorridos OB mezes
Enquanto fala�a tor- acima, li cobrança serã

rencialmente, rIscando procedida pelo executivo,
organogramas, a que I e

I na forma da lei. ;"

olhar profundamente in- Coletoria Estadualfde
teligente e bom se fixava Jaragná do Sul, 9/5/57.
nas minha8 reações fisio- E

._

nô-micas. .

SCrIvao "

Confesso: - descrí, d. Mana de Lourdes Ra.s �_�Iiíí!lii!l... _

começo.
Eu sempre ouvira dizer

que férias são luxo de

gente rica.
Pobre transforma aqui

lo em dinheiro, quando
p6de. I

Classe média, no Bra
sil possui a vocação de
sofrimento.
Luiz lançou o seu plano

de Férias, que reputo
iniciativa cuja finalidade
altamente social lIupéra
qualquer ideia de lucro.
Eu o examinei, há

pouco, e detidamente, com
o Magnifico Reitor e com

o Diretor da Faculdade
de Direito do Paraná não

&�

lSANGUENOL
CONTÉM
EXCELENTES

ELEMENTOS TôNICOS

Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de só ó i o,'

Tônico d�s convalescentes
Tônico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

Que Criam, Crianças ra

quíticas, receberõo a to

nificação geral do orga-
nismO com o

II Sang•••I.

Bdital N. 4.198, de 7-5-57.
Albrecht Lemke e

Wanda Krüger
Ble, brasileiro, solteiro,

Bdital N. 4.191, de 30-4·57. lavrador, domíctliado e -----------

Arthur Krüger e residente neste distrito, em
Irma Butzke Rio da Luz, filho de Er-

Ele, brasileiro, solteiro, vino Lemke e de Adela

lavrador, domiciliado e Spredemann Lemke.
residente neste distrito, em Bla, brasileira, solteira,
Rio da Luz, filho de Al doméstica, domiciliada' e
vino Krüger e de Ana residente neste distrito, em
Krüger. . Rio da Luz, filha de AI-

Ble, brasileira, solteira, vin Krüg-er e de Ana

doméstica, domiciliada e Bberhardt Krüger.
residente nes,re ,dis!rito, á

Bdital N. 4.199, de 1-5�57.
Bs!rada Jaragua, fllhe de

Walter Boshammer e ----------:
Erích ßutzke e de Bisa Lonía DumkeButzke.

, Ele, braelleíro, solteiro,
Bdital N. 4.192, de 2-5·57. lavrador, domiciliado e

Lauro Rengal e residente nesre distrito, á
Leonilda Maria Demarchí Bstrada Garibaldi, filho
Ele, brastleíro, solteiro, de Germano Boshammer

la�rador. domiciliado e e de Frieda .Brdmann !
residente neste distrito, em Boshammer.
Rio Cêrro, filho de Mar- Bla, brasileira, solteira,
tim Rengel e de Appolo· doméstica, domiciliada e

nia Petri Rengel. reetdeute neste distrito, á
Bla, brasileira, solteira, Bstrada Garibaldi, filha

doméstica, domtcllíada e de Walter Dumke e de
residente nesre distrito, em Berta Kueeter Dumke.
Rio Cêrro, filhll de Her
minio Oemarchi e de Al
ma Len21; Demarchl,

Edital N.' 4.193, de 3-5·57.
Lino Maae e

Lili Wenndorff
Ele, 'brasileiro, solteiro,

lavrador, domfciliado e

residente neste distrito, em
Rio da Luz, filho de Ger
mano Maas e de Augusta
Hornburg MliBS.
Bla, brasileira, solteira, �._, _

doméstica, domiciliada e

-. IIIIIÍ ..residente neste distrito, em !!!!

Rio Cêrro, filha de Wi
Jhelm Wenndorff e de Bma
Wenndorff. 4

Bdital N. 4.194, de 3-6·67.
Affonso Scheuer e

Gisela Podi
Ele, brasileiro, solteir9,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, ,á
Bstrada Garibaldi, filho
de José Scheuer e de BIi,

ji===:::::::;;;::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::=::::::::::::::���:�ir zabetha Schogor Scheuer.
:::�

. "'""ii Bla, brasileira, solteiriJ,
li �...

.

II doméstica, domiciliada e

II
\

lrlnspórtlsl Háreus COlarinenses S. ß. II e::!e:�e ö����a?J�:rilgih: I
li TAC

I! de Martim Podi e de Lin-
!I Iii da Lenz Podi.
u .1 '

li Agente local: SÉRGIO THOMSBN II Bdital N. 4.159, de 4-5-57.
.. Bscrit6rio Técnico-Contábil "Thomsen" - II Mliximino A. de BOllba
ii Rua Mal. Deodoro da Ponseca li e Isaura Tissi

ii (enfrente:àlPrefeitura Municipal) Iii BI�,. brasileir�•.�olteiro,
\I li operario, ,domIcIlIado e

II Aceita encomendas e cargas para qualquer II residente em Joinville, fi
I! I,ocalidade do pllís, com fréte pago e a pagar n lho de Antonio José de
ii e reembolso. i! Borba e de Brotides Ma-
lt Vende passagens aéreas dll TAC· e Cruzeiro ii ria da Silva. ,.-------------------..
ii do Sul, à :vista e crediário, para qualquer II Bla, brasileira, solteirll,

li .--- localidade do país., II �:S�d��!�a�e��"à\������er: I
�

--
-

II ATBNDB à vendll de passagens aereas ao ii Nereu Ramos, filha de • Ur lori-liD Bar eto da All edoii exterior, pela Scandinllvian - Ibéria - Swiss4ir. !! Liberalo Tissi e de Duilia I. r, Y
II Informações Departamento de Turismo TAC U Alegri Tissi.

I I!:� _._ __ _. ._......:?: Bdital N. 4.196, de 4-5-57.
I

ADVOOADO
..__ --- -_ _ -._..- _ _-_ __._._......

Orlando Cardoso e
- -

Agata Glowasky
Ele, brasileiro, solteiro,

I

I

industriário, domiciliado e
I

residente em Rio do Tes
to, filho de Alvina Car
doso.
Ela, brasileira, solteira, .&=::::::::::::=::::::::==::::::=--=::::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::::::::��industriária, domiciliada e rr ii

.•

I'residenle neste distrUo, em It
Ir

lO.> � t11\ � 1r lIl\ 1Il>]E W IE IT»
=". '1.lil:l.Garibaldi, filha de André II

_

1f \UI � II 'UI l[» II � ===:dIGlowasky e de Terezll ii "
'I

.

II 'Glowasky. ii BUA MABEOHAL
�

DEODORO DA. FONSEOA, 158 IIBdital N. 4.197. de 7-5·57. li JARAGUÁ DO SUL .....l STA. OATARINA I!
Waldemar Keiser e 'I'i ii!I SecçãO de lavagem, dep6sito de lubrificantes,Walia Konell II combustível e acessórios. IIEle, bra�ileiro, solteiro, II Lubrificação-carga de Baterias etc. ii

industriiirio, domiciliado e II II
residente neste distrito, na 'I 'CONSBRTO - RBPOR14A B RBTIPICAÇÃO OB AUTO- nBarra do Rio Cêrro, filho II MÓVEL E CAMINHÃO. II!de Arthur Keiser e de Br- II II
naJlIeiS:;�sileira' solteirll li SERVIQO RÁPIDO, E' GARANTIDO 11119, , , .- ,

j1.doméstica, dom i ci I iada e �::::::::::.:=:::=:::;::==:::::::::=:::::::::=:::=:::=::::::::::::::::::=:::::::::=::J.'

EDITAL

tavo Bruch e de Güllher- residente neste distrito, na
mina Bruch. Barra do Rio Cêrro, filha
Bla, brasileira, solrelre, de Henrique Konell e de

doméstica, domiciliada e, Bisa Meae Konell.
residente nesre distrito, em
Rio Cêrro, filha de Adol
fo .Siewert e de Anna Ra
dünz ôtewert.

TROVA

?(epatlna j(. S.
da penha, que
confem €rtrato

I(epáfico con-

t:en-"'atlo, nor
,

mir/tiZlI as

/JInções tio

flgatlo.

Dr. Francisco Antonio Picclone
:M::2DICO

Cirurgia Geral de adultos e criança" C11-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

EspecialiSIA em doenças de crianças
Atende no' HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hru8chka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ dai 15 as 18 hs.
c O:R.upA' - 8A.::N�A CA'X.A.:R.,l:NA

Dr. Waldemiro Mazurechen
CASA. DE S.&lJDB

Sentindo a velhice perto
e vasto o coração,
procuro, neste deserto,
qualquer sombra de afeição.

HBLIO C. TEIXBIRA

Rua Presidente Epitácio Pe.ôas Ne. 704

(antiga residência de Emanuel K.hlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
'- Parto� . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-détrico - Electro-cauterização

- Ráios Infra.vermelhos e aLuis.

Vende-se
Oma gaita pianada

48 baixos e 1 ban
donio.
Tratar nesta ge-

reneia.

CONTÉM
EXCELENTES

ELEliltNTOI _ TOIIeos

F6sloro, C'lcio, ,Arseniato
e Vanallato de s 6 d i o

Tomco dos convalesuntes
Tonico dos desnutridos' I

I.E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital qlle
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
aüxado durante I'i móis. Si

alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para 05

tins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Onerai

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Ceiam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

niticação geral do orga-
nismo com o

Aaradecimento
Prófundàinente consternados co

municamos a todos 08 nosBos

pdrentts, amigos ,e conhecidos o falelecimento
de nosso querido pai, avô, sogro e bisavô,

BBRNARDO SCHMIDT

ocorrido no dia 1°. de Maio com a idade de
72 anos.

A familia enlutada vêm por meio deste
externar os seus sincéros agradecimentos as

pessôlls amigas e vizinhos que prestaram o

seu valiosQ auxilio e o confortaram durante o

transe porque passaram, assim como agrade
cem a todas as pessôas que enviaram corôas,
f1ôres, cartões, telegramas e acompanharam o

querido falecido até á SUII última morada.
Agradecem aos Drs; Fernando Spring

mano e Waldemiro Mlizurechen e especialmen
te ao Vigário Padre Orlando pelas cenforta
doras palavras proferidas no lar e no cemitério.

Jaraguá do 'Sul, 7/6/67.
FAMILIA SCHMIDT

- - - - -

I

Bscritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da'Ponseca .N0.122 !

'araguá do Sul !
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O R ·ft E,.I' O O O ,P ,O' "V', O lllIllIlriIS�Fa� an': aO�U8ldl;:.imo..,
hoje o sr. José Peters; genitores.

-::-:::=�_-::=-=;-::-::-........... ��___;;_ ':"'_"";';;___":'_
a sra. Maria Mayer es- f I

J

•
posa do sr. CarlosMayer,',

I ,clmenlo. Faleceu dia

A!!!N!!!O!!!!!!!!XXX!!!!!!!!!V!!!I1!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!,A!!!R!!!AO!!!U!!!Á!!!!!!!D!!!O�S!!!U!!!L!!!!!!!�!!!D!!!'O!!!!M!!!IN!!!O!!!O�'!!!1!!!2!!!i�D;B�M�A�IO�D�B�1�9f)�7�!!!!!!!�:S:A;N�T;A�C;A;TA;R;IN;A���N�.�t�.9:ã:8 Mario Roters e Wilfredo
10. de maio nesta cidade,

Müller.
com aídade de 72 anos,

,

��
r: ... Fez anos ontem a sra.

o sr. ,Be�n!lrdo Schmidt.

.

C °d d f lO l' h Anita Buerger, esposa
A famIba e n I u t a d...

"OD· d Milli" OIIßI B e VBHlé ICI ui o de' JlrBDud do SuJ do snr. Herbert Buerger. apresentamos os noasos

la as aes Amanhã os srs. Afonso pezames.
,

O,ia 19 de Maio de 1957 Buhr; Leopoldo Stahl; o Casallenlos: Realizaram-

.

O di,. de hoje, segundo domingo de menino Waldemar An- se ontem nesta cidade

MaiO é consagrado as nossas queridas mães. G"raode' FESTA 'Pop'ular
tonío, filho do sr, Alfredo OI seguintes casamentos:

Santo e piedoso dia, poís, o de hoje. Santo
Vasel e as sras. Ana Gerson Boaventura' Fer-

e aleg�e, Santo e triste. Este é, por isso, o Bartnikowski, esposa do r-eira com a srta. Otilia

meu dia de glória. Durante- o ano todo os
sr. Silvestre Bartniko- L. Schmitt; Renato Ruy-

outr9� me causam inveja, êl�s têm, o 'se,u PEDIMOS O COMPARECIMENTO wskí e Alma lIarbs, es- sam com a seta. Angeli.
paläeío, o seu lar, o seu dinheiro. Maß eu DO POVO EM GERAL.

'

posa do sr. Arnoldo na Reinarde; Antonio

tenho tanto como êlel, e mais do que muitos
' , Harbs. Lesoowíez com a srta.

dêles, porque ainda tenho na terra, pensan-
Haverá no local, toda espécie de Transcorreu dia 8 de A.nna Ropelato; Arthur

d� em mim� velando por mim, -rezande por
dívertímentos com ótimos prêmios, não maio o aniverBário nata- Zils com a' srta. Wally

mim. «A mInh�. miie�). Quantos pobres se faltando um completo serviço de BAR licio do sr, Erich EMert, Schulz; Wilhelm Dalri

consíderam mdionárlos, por sentírem nas e RESTAURANTE.
- representante da Mar- oom a srta. ErJinda To-

suas horas de aflição, a mão tremuÍa de
moraria Baas de Blume- rinelli; Mauro de Sousa

uma velhinha a acariciar-lhes a, cabeça Por vossa presença' e· auxilio f nau. Coelho com a srta. Maria

fébril, em que tumultuam os cuidados? Que agradece Dia 14, o sr. Albano Lurdes de Souza; Vicente'

se diria do homem que, sabendo que a fome
- Kanzler, construtor, re- T.omczak com a srta.

lavra na cala do seu visinho, fôsse passar
A COMISSAO sidente nesta cidade; a Maria Junckes; Luiz O.

po,r diante da sua porta, humilhando-o com
srta. Hortencia SatIer e Ludovico com :a srta. Re-

,o espetáculo da própria fartura? ,Haverá
o �. Elchion Silveira, nilde ,Maria Freiberg e

mie que fôsse beijar alegremel)te seu filhi-

�
negociante em Ribeirão José da Costa com

/

a

nho v_ivo, diante da 'o'Q,tra qua chorasse pelo O ,M,D,nl'C'�' '1"0 ".'I"ZI'n'ho' R
Grande. srta. Olga Lopes.

seu fílho morto? Porque, pois, tornar os em e Dia 15 o jovem Euri· -

.

infelizes ,ainda mais infelizes :com -a COD- ,des.Silveira. Vende-se
templaçio da nossa felicidade. ,Mas é ''teu Dia 16 o sr. G. Bodol-

hoje, minha querida mãe de todo o coraçao: fo Fischer, comerciário Uma moenda de cana

D�uI te _abençoe, portanto; e te proteja, O Humilde Amendoim nes�a. ci�ad� e o jovem de madeira, enrolado

minha
.
mae, �omo me tens abençeaôo e

,.-,- ElvldlO Silveira. com arame.

protegido a mim. E que �le te conceda, nOI - Qu-e-m havia de dizer. Mas, a verdade é Dia t 7 o jovem Arlindo T r a t a r com o snr

dias �e velhice qu� te restam, a paz que, que a reabilitação, perante o· mundo, do humilde Salai, baneärío, residente Allredl\Pizysiznig em Ribei�
não tiveste na mocídsde, fazen,do' desapare- amendoim é hoje um fator indiscutivel nascido em Joinville; o sr. Aleixo rão Grande.

'

cer do teu coração as inquietações de que d.e pai8'ra�teir-os, lutando par.a grangea; uma po- Tomelin e o jovem Nel'y p';;;:;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;�..
êle está cheio. Por isso minha querida mãe slção c'o�dlgna com as propriedades alimenticias José Buchmann. I

que escolhi isto, para dedicar algumas o amendoím planta leguminosa rasteira tratou d� Dia 18 a sra. Edwilles
linhas à ti, que são ditadas por meu próprio Isubir a consíderação da ciencia médic� e da in- Voigt espose do sr. Fran-

� coração. Eu te envio tambem no meu beijo,
' dustria textil. Q_isco - Voigt.

'

r1
e mando ao teu coração alaaeeado da tua .:-: Vencendo.brilhantemente no amplo terreno .

A todos os a�iversa.
filha.

' CIentifico, 'O humIlde amendoim vem sendo pro- flantes 08 cumprimentos
Maria Angélica Mascarenhas curado para oferecer 6 seu ol�o finissimo a fa- do "Oerreíó do Povo".

mosa piD-icili�a que é empregada quasi corrIo uma Enlace Scbmill - ferreira
.

&::JaragUá do Stil, 6-5-57. panecea, a vlata do cartaz que conseguiu, de um Realizou-se ontem na
momento para outro. I,

• •

dê
".

d
'.

d
��

-

.

Como ' al�mento dizem os. sabidos, 'que o ����a !C�nla�: xla��mo�
... _ . .. . ._ .. _._ .. _. ._: .. .. __ ..

,:
ame,ndOlm é �m craque. U� amendoim vale �i� nial da-gentil senhorita I

!
-do que um bife d,e �eladeIr." um, ovo de granJa, Otilia Leonila SchmitE

.��� u�a lat�, de mantel'ga (je sêbo, uma garrafa de I filha diléta do sr Arnold�
.:.' •• •••

leite b!ltizada, um pãO de raspa de mandioca e L Schm 'tt
. d' tr' I

.��. CA FE"
.

o:. u� quilo de �arne adquirido numa fila de três d� lua
Ie�:a use:Bos:

::f '. o:::: qUllome,tro�. As trê� J;toras, da mad!,ugada. Couhe- Dona Otilia Prim Sclmitt

I:::::� MONOPOLIO°·�'�: clim�-se, portanl0, luficle!ltemente as propriedades com o sr: Dr. Gerson
a

.

entares do amendOim. Mesmo torrado,- o amen- Boaventura Ferreira

e.o o. dOlm �ão perd!3 o seu valor n�tritivo e cinema- cirurgião dentista resi�
I:: .'& • .:I . tograflco. P6� 18S0, mesmo � mUlto procurado nal dente em Guará�irim
'�:.�, ,�tt:I/I:l,_ o�lI i ,portai! do CInema, para alImentar espectadores" Ao ..registra.rmos tã�
•••.. ' '.'1' i,'

. dura�e as. funções sonó!as. .. '

feliz acontecime,nto, en-

'i::
-zr h ih iI

f

: .Existem popul·coes que se alImentam de viamos aos jovens nuben-
df&"'atS«fq(f'if'fí{%rM i

I
a!'lend'Oim qua�do a�arecem Parques de diver- tesosnossosvotosdemui-

' DE ORH
_. __...__.•.. _ ........•. _ .. __ ._ ...•.. __ ... __.... _ .... __... __ .... _. . __ ... _ .. ._. __ .::i : tsodes com_djogdatmal. Circos etc., improprias para tas felicidades extensivo ....__� •

,

o, as as 1 a es.
'

,

-

!1I__II!III__II!IiiII_miEZlEEllli_,1:11.-=:1=1.-= '_
- Rece.ntemente, um químico fez uma,reve· -.--

.......--------------.......

,lação, que .dl� d�. a classe pobre fi�ar com o cano dOlm, co� o escopo de enviar os tecidos para
, da pala.vra entupido. Revelou aquele químico que

todo o Palz e provavelmente para fora, se Bobrar:
o humilde amendoim está sendo agora ulad'o

-- Atualmente só tem sido produzido trajes
para fazer roupas de homem. .. . de, eBporte

.

e casacos por existir pouca quantidade
- NAo diz 8e as mulherea tambem poderio de �mendOlm. I

'

v,estir-Ie amendoin,,:mente. Os trajes para bome'ns· - .Elper�-se� e!ltretanto, que a produção de
, e'l_tão sendo prodUZidos Duma medida de 50 por

amendOIm' sela grandemente I aumentada, pois o

',cento, de 'amendoim. con8umo será imenlo. O amendoim está no cartaz
_ O -MINISTRO DE ALIMENTOS está latis- em toda a parte.

'

,

Em Todp,os u Boas Farmácia� feito com' os resultados. As roupas de homem
- Alimen�a e veste, C! �omem. E dia chegará

,

serão, de agora em diante, metade de carneiro e
em que ° humIlde amendOim terá sem dúvida um

� um produto dos Laboratórios MINANCORA metade de amendoim. Na Escossia 8stão fabri- -MONUMEN�O em praça publica.

I
cando,roupas e abrigos, para homens. De amendoim.

-
.

E dizer-se que, por aqui ele, é aproveitado
Join,mé - Sta. Catarina -

.'
'

_ Aqui, eltá sendo construida uma grande apenas como, TORRÃO E "PÉ DE MOLEQUE"·?
___-__-= -=a_.... 1 fabrica para a produção geral de tecidos de amen- '

, Por Luiz Goltzag. Ayroso Sobri"bõ

Febres (Sezões, Malárias,
Impaludismo

Maleitas, Tremedeira
- OURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas Antisesonicas
M inancora"

•

NA FALT'A DE
APPeTITE

Magresa
Ca"çaço
PalHdez
fraqueza

É iDd"peosa,,_.
o uso' do

IODOlllO

�=================a�
PARA FERIDAS, I

E C Z E M A S,
INFLAMACCES,
COCEIRAS,
F R I E. I R AS,
E�SPINH.AS, ETC.

/

COIIRI CISPA.
UEDI DOS CI·

BELOS E DIMAIS
InC�afS DO'

.

'''''�I':>.:
.:.:.<: :�
. .':.

,
,

"

TÖNICO CAPILAR

POR ExeEdNCIA

'I
'

Lavando com Sabão

Virgem Especialidade
da ClIAo WElz1Et HNJI)[J§IJRlAl JOlllDlvUle

(Marca Registrada)

I economisa-às tempo e dinheiro.

\

I
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