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T. DIOGO

eeu por mais de 30 mí-
I

Aqueles dois amigos Tiro Rei, mas, ELAS
nutos em palestra amí- tornam a encontra-se, íní- PREFERIRAM ir ao Bai-

gável e cordial. ciando desde lógo o elas- le Público ...
A todos. com quem síco bate-papo. - Bom, velinho, gôsto

Qonversou, disse do ssu
- Que

.

me dizes do não se deseute ...
desejo e mesmo prome- Baile Público de domín- Assim falaram!

teu, estar presente á go á noite, com aquele E lá se toí cada um

nossa Jaraguá, por oca jazz de Joinville? para o seu lado, comen-
síão da Festa do Dia do - Estava prä là de tando com os seus botões:

Colono, já. tradicional, bom ... �omo tinha gen- --:- Se os rapazes. da
pois que nos anos que te embrlallada... Quan- SOCIedade, vão 80S Balles
esteve á frente do Go- tas brigas ... E que pau- Públicos, é porque tem

verno do Estado, sempre leira.... a!gum motiv�. tod� esp�·
aqui compareceu por

- Mas, - dlZ_ o outyo - eíal, Ma�, os brotínhos'',
ocasião do ,25 de Julho. em compensaçao, muitos as candidatas á debutan-

O 'Snr. Irineu Born- dos "brotinhos" e moças tes e as moças, cujas
hausen é o atual Presí- que freqüentam o Bae- presenças enfeitam os sa

dente do Diretório Re- pendi, e o Gremio das Iões da melhor socieda
gional da União Demo- �rqui�iae, lá estavam de Jaraguaense, como'

• crática Nacional e será dívertíndo-se á valer. o Baepenäí e o Gre-
provavelmente � candi- _ E, sabes maís, .. re- mio,

.

indubitávelmente
dato udenista ao Senado truca o outro _ até uns

os Clubes de Elite, é
da RepúbIica nas pröxí- "brotinhos" que vão DE- de. pasmar, .pois nêstes
�as eleições. BUTAR, dia 6 no Baile Ba.Il�s

.

Püblícos estão
Ao partir .para Join- de Gala do Gremío, com- sujeítas a terem que

ville, disse-nos do imenso pareceram á "gafieira", dançar com qualqer in
prazer que teve em rever e dançavam com a "tur- dividU? que tenha pá
velhos amigos e corre- ma" toda, sem reclamar. go o Ingresso, sem po-
ligionários. derem recusar-se a isto,
As ostes Udenistas com

-' É de se estranhar; e D}8smo a passarem por
Dentre os livros que temos lido úlrímamente, esta visita do Presidente pois como sabes, havia séríos e grandeg,:exame�.

merece especial referência, pela honestidade e propô- do Partido em nosso Es. no Baep�ndi, u� formi- Trocar um ba!.le. Sp?l-
sito com que fôra escrito - VERDADeS E CON- tado, tiveram fQrtalecidos dáyel. baile, altas, com aI, :por" uma Gaflelr�
CEITOS de Ulysses Trajano, edição dos Irmãos Snr. 'rineu Bornhausen os seus propósitos e a dOIS Jazz, s�n�o um tam-,

Pública é. de se Iastí-
PONGETTI Edlrores - Rio _ 1964. I sua unidade, prometendo bem de JOInVIUe, como mar ..

: Eníím ...

,

Se� A�ror,' psicólogo pro!und.o, estigmati�a e Ao término do Almoço, muito trabalharem pára
encerramento da Feita de ASSIm pensaram ....

retrata, as vezes com mordaz rroma - no esforço foi saudado pelo presí- o engradecimento da
de induzir-nos à prática do bem - os que transi- do C. A. Baependí e pelo UDN em nossoMunicipio,
gern com a honra, com a honestidade ou o pudor, do Snr. Waldemar Grubba abalado que ficou com a

me��o modo qu� não perde de vista os tmpostores, que I,lQ ,fin,al q-e" S:ll� ora: morte
..do.. in�.sq':lecivel

est�pidos e m�ldiZ0l1te�. •

r

:.
' t;1io, erguéuum brinde ao chele Artur Müller.

Nada escapa, enfim, a sua arguta pereepçao. insigne Oatarínense
.

Tornemos, ao acaso, para juízo do leitor, algu-
.

mas dessas VERDADES E CONCEITOS: Antes de sua partida,
"Na órbita da instrução superlor, conceder di- que se deu ás 14 horas,

ploma de saber a leigo' no assunto é transformer fez uma visita á resldên
urna nulidade consciente numa outra nulidade maior cia do Snr. AdolfoEmmen.
e' incosciente. doerfer, onde _permane-

o �or. Irio!u' BornhilUl!O II:!========
\

Dililou JílfilgUiÍ ELES FALAM._.

Domingo pela manhã João
.

Lucio da Gosta, Municipal, que tambem
Jaraguá do Sul. recebeu João José' Bertoli, Au- ali se encontrava a con
a honrosa visita do Snr. gusto Silvio Prodoehl, e vite do C. A. Baependi.
Irineu Bornhausen, ex- delegações de amigos e Ao meio dia, participou
governador do Estado, correligionários de Re- do Almoço de Confrater
que aqui veio, em earác- 'torcida, Corupá, Barra uízação havendo junta
ter particular, a fim de do Rio Cêrro e de outros mente com o Prefeito
rever os amigos e aisis;. recantos do nosso muní- Waldemar Grubba sen
tir as festividades do Ti· eípío tambem foram re- tendo-se á cabeceira da
ro Rei, patrocinadas pelo cebidas pelo ilustre vi- mesa, metendo-se em pa
Clube Atlético Baependi. sítaate. lestra com 08 presentes
A chegada de SS. deu- Mais tarde, . dirigiu-se e em particular com os

se ás 9 horas quando ao Clube Atlético Bae- velhos atiradores.
grande número de ami- pendi onde visitou as

gos e correligionários já dependências do Clube,
esperavam em frente a havendo dado Tiro ao

redação do nosso Jornal. Alvo, prestígtando às tes-
Na residência do Snr. tividades que se realí-I

Lourenço Gressínger, re- zavam.
cebeu em palestra amí- Nésta ocasião, teve
gáveis, os vereadores oportunidade de manter
Mario Nicolini, Fidélis palestra com o Snr. Wal
Wolf, Francisco Modrock, demar Grubba, Prefeito

J\utores e Livros
JEFFERSON DAVIS DE PAULA

-x-

Nas rel?lções sociais, é de boa conveni�ncia
não confundir o esperto com o inteligente.

-x- ".

Nãó há impostor .mais caricato do que aquêle
quev empresta a si próprio as qualidades pretendidas.

-x-

Há criaturas tão desmoralizadas que só encon
tram alívio para as suas chagas morais, infamando
o bom nome e a honra alheios.

-x-

São inumeráveis os seres racionais confundidos
entre as multidões humanas, que têm a mentalidade
do jabuti, as atil'udes do asno e a moralidade do cão.

-x-

Há indivíduos que nos movimentos próprios só
se diferenciam do mUl.lr por atirarem os coices tam
bém com as patas dianteiras."

-x-

MÁRIO QUINTANA, festejado autor de A Rut.
dos Cataventos, Canções, Sapato Florid�, O Apren
diz de Feiticeiro, nos brindou, em edição da Editôra
Globo - Pôrto Alegre -,. 1961, com ESPÊlHO MÁ
GICO, belíssima coleção de quartetos: verdadeiras
jóias poéticas, rocadas, tôdas, de alta filosofia.

Melhor do que qualquer manegírico, falam os
seus próprios versos:

"(XVII) DA INDULGÊNCIA
Não perturbes a paz da tua vida,
Acolhe a todos igudlmente bem.
A indulgência é a maneira mais polida
De desprezar alguém."
"(XXVII) DO ESPÍRITO E DO CORPO
O espírito é variável, como o vento,
Mais coerente é o cqrpo, e mais discreto ...
Mudast� muita vez de pensamento,
Mas nunca de teu vinho predile:o .. ."

"(lXXIX) DA CÖN;TRAÇÄO AO -TRABALHO
Forcejares assim dessa maneira ...
Olha! Só aos basbaques impressiona,
A êsses que. vão espirar, nos barracões de lona,
A ingênua exibição dos hércules de feira .. :'

"(lV) DO ESPETÁCULO DESSA VIDA

Impossivel seit-á que m�lhor 'existia,
Enquanto o mun'do assim' se distribuir:
No palco a Estupidez, para ser vista,
E a Inteligência na platéia, a rir .. ."

A proxima visita do
Snr. lrineu Bornhausen,
está sendo esperada com

grande ansiedade pelos
pastidários do Brigadeiro
Eduardo Gomes.

.Jlf. JDElR.A.LDO

•
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I' A G O R A P A RA B R O N T A E N T R E G A II Tomemos público de

II· A U TOM Ó V E I S ii que é proibido caçar nos

II •• terrenos de nossas pro-O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz dé I

Da KW
ii priedades, situados emDireito da Comarca de. Jaraguá do Sul, Estado de II ,li Francisco de Paula, semSanta Catarina, na forma, da lei, .etc... \1 ii o nosso consentimentoFAZ "SABER aos que o presente edital, comI;· ii (Art. 10., § 20. Código deo präso de trinta (30) dias, virem ou dêle coube- li II Caça).

'

cimento ti'ferem, que por parte do ex-gerente 'àa II P feit d t Ih DKW f
.

truid Il
firma falída' supra mencionada, sr, IRINEU PE- II er ei o nos mrmmos e a es, o. OI cons rUI o II Jaraguá do Sul, 29 de
TERS, foi requerida a públíeação por edítal, da II dentro das exigências -de nossas condições geofisicas. j1 Maio de 1967.
sentença que julgou extintas ãs obrigações da mes- ii

.
Um carro räpido e de fa'eil manejo no trätego, ii Bscar C. O. lauel

ma, forma do Art. 137, 'Paragrafo 6°., da atual lei ii li Alfredo Meyerde Falência, cuja sentença é do têor seguinte: II, seguro e resistente na estrada. II Leo.oldo Michel
"Vistos, etc... Atendendo a que a firma falída I li Huuo IluelComercial e Industrial Garibaldi Ltda.", pagou par- I n' tmllio Weldt
te das IU.S dívidas, [ulgo extintas,' as res.pec.tivas ii Em Exposição e á Venda nos II , _

obrígações; no teôr do art. 135, inciso II, da lei It
.

!!
falimentar. Em consequência, declaro encerrada a II Revendedores Autorizados ii
falêneíavpcr esta decisão, para que se produza os '11i .T R I N KS & C.I A".

II
legale e devidos efeitos. Cumpra-se o disposto no r
artigo 137 parg. 6°. do citado estatuto falimentar.]
"ex-lege". P.R.I. Jaraguá do Sul, 29 de junho de R 15 d N b 6'23 C' p' t I 231956. (a) Paulo Peregrino Ferreira. Juiz de Direito. ua . � ovem ro, aixa os a ,

Para que chegue noticia ao conhecimento da todos J O I N V I L L E

�:n��t:����,d��e�:�:oa�i;a�M�:�!�a��S:���.f!:: �::=:::=:::::==�:::==::::::::::::::::::::::::=:::::::::==:::::::::::::::"::::=::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1,
e publicado no Díärto d.a Justiça e imprênsa local.'

.. . .... ."'"�._. . . ..._=__ _.__ ....

._.1Dado e passado nesta eídade de Jaraguá do Sul, :::!i-------
...-----...'t'-....----_---:--:-----

..

::-- --�--- -- --.-.-----�.
aos onze dias do mês da abril do ano de mil no- ii E >; S I B' -I

-'

d EI t· íd d S A Ti
.vecentos e cincoenta e sete. Eu, 'Amadeu Mahfud, Iii mpr. u rqsI eIra e e reei a e.. II
escrivão, o subscrevi. (a) Paulo Peregrino Ferreira. II ::M:ArH.IZ: JOINVILLE ii.
JdUiz te Direito." Confére com o original, do que ii Para a nóssa distinta treguezia mantemos' em estoqu�: ii.ou e.

Jaraguá do- Sul, 11 tie abril de 1957.
' II Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa li
.lI rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS. DE_ ME.DI-. � -. __ IIO Escrivão - AMADEU MAHFUD ii çÃO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais; ARTIGOS ELETRICOS. ,j,1

, , II PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- . ii

!II; OS, de ARANDELAS,! ,MATERIAL ELETRICO em, geral para instalações de !l
jj==:::::::::::õ:::::::::::::::::::-.::::::=::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::r.::n , i luz e; força de qualquer capacidade. Contadores OE a prazo; . U

:::õ' �:II _. _

"
'

. II
II . II' II

. A nossa seçao de instalações atendera com presteza a qualquer pedido de i;
II .' -

•

� 1111 instalação de luz e torça,
.

_ II
I!I! Irlnspó�es Béreos Cl11rlneose �ß' III"---��--�---��-------------?
i!' II U U u..

I'
11 ••• ••• ._-------(!

ii TAC li
'I ' II I===!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�""""""''''''''''''''''''''''''!!!!!!!!!!!!!!='''!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�I Resultat der WahlenI, ,Agente local: SÉRGIO THOMSEN ii Dr. Francisco Antonio Piccione ----__.__

II -. Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" - II ::M:::enICO
ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca fi Cirurgia Geral de adultos e eríançae CU--
II (enfrente à Prefeitura Municipal) ii nica Geral - Partos - Operações -
ii II . - Moléstias . de Senhoras e Homens.

J li 'Aceita encomendas e ,cargas pera qualquer li EspecIalista em doenças de crianças
li localidade do país, com fréte pago e a pagar n Atende no. HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS

II e reembolso. ii (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs, HOSPITAL
I II JESÚS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs.
n Vende peseagens aéreas da TAC e Cruzeiro ii co_upA, _. 8ANrA CArA:R...INA
li do Sul, à vista e crediário, para qualquer li
II .

li
ii localidade do país. II
11 li

III ATENDE à venda de passagens aéreas ao i.li
II exterior, pela ôcandínavían - Ibéria - Swissair.

!l

'I Informações Departamento de Turismo TAC !I.
I . II
:::", /.. _,:,::;
- :::::::::.r::::::::::::=====::::::::=-..:::::::::::::::::::::::::::::=::==:-.:=::==::::==:f

EDITAL
fBIßncia - Comercial e ,Io�uslriol fiori�81�i Udo.

MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras,' Pe
cegueiros, Ka
kiseiroB, Maci
eiras, labotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etç., etc.

::>eçam
- Catálo

go �lustrado
LeopOldo Seidel

Corupä

MILHOES
OE PESSOAS Tb USADO CO.
BOM RESULTADO O PGPUUI

OEPURATIVO \

ELIXIR 914
a SIFU ATACA_ D ....S.
o ort...... aaoo. o CoraçAo. o
a.tomaio. .. PulmM. a Pela
Produz 00rN noso..........m..
Clamo. eecu..... Queda do Cabe
lo anemia. a Abortos.

CoAsu1t8 o mtlGilco

DOMINGO DIA 166-1967

Fernando A. Springmann

UDN'8 -

�AGROS�
.

FRACOS ;.,
,

. Tot

V'ANAOIOl

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

CllDiea Itédlea -' Cirurgia Geral - Partos

Consultório 8 Residência: Rua Preso Epi
tácio

.

Pessôa n. 206 tex·reaidencia de dr.
Alvaro Batalha).

.

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

__ III_I I_III_I .. _III_IU_IPI_. '_I" _ ..._n'_I.

- Atend,e chamados de dia e a noite -

Apotheke "Sobulz"
JABAGU.A DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

t indicado
nOl cuos de
fraqueza. pali
de!l, magreza e
fastio.
Em SUIl Iõr-

.

mula e n l r Il m

V_nadalo de
sódio. Licitina, Glicerof08fatol,
Pepsina, noz d� Cola, etc. de
ação. pronta e eficaz nos caS08

-de fraqueza e neurastenias. Vana
. �liôl é indicädo para homens, mu
lheres e orianças, sendo lua fór
'mula licenciada pela a.dde ·Pu·
blica.

PSD-PTB 3
Einen niederschmetternden und unénrastperen

5iell erreichte die UDN in den Wahlen am 12ten.
Mai dieses Jahres. In den 11 Munlzlpten, in denen
die -Wahlen stattfanden, siegte die UDN in 8, erwählte
3 Praefekten und 47 Vereadores, 'waehrend der Zu
sammenschluss PSD - PTB 2 Praeíekten und 30
Vereadores erreichten.

Ilfl:":::::::lr===;®sio=iEYiER';I:::::::�.�.ii:: am�:;:��::::�:����;,�;;:�r�·d����t. ���r��'::'fi I !i=!�� =:h;'*e:���
_ __l. Wahrscheinlich das Rheuma!'1 IIli II Neue Statistiken zeigen, dass Ein bewaebrtes und mit Er·

." RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 li mehr Menschen infolge rheu- folg gebrauchtes' Mittel ist To-11,' II h H h d h b E
.

Ast ma· aemorr OI" en matisc er Stoerungen ar eits· gaI. s hilft sowohl bei Gelenk-I' JARAGUA DO SUL STA. OATARINA IIII -

.i.l
. unfaehig wer den als' durch und MuskelrheumatismuB, bei

II,! Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii
Wir werden darauf euf· Juckreiz Ekz(!me, Fissuren. Tuberkulose. Daher erfordert Ischiaa, Hexenschuss, Nerven-

..

,
combustível e acessórios. u merksam gemacht dass gerade das Rheuma besondere 'schm�rzen als auch bei Erkaelt-

ii
L b f

-

d B
' !i öie Tabletten

. Haedensa (Pomade) be- �fmerksa..keit und fruehze)· ungskrankheitea. Togai beseitigtill,l u rI icaçao-carga e aterIas etc. ,fi. ruhigt schützt heilt So- ttçe' energisch�
.

Behandll!D�. d!e Beschw:erde'.1 uad beslert

,
"Eufin " .' .

! • Diese besteht In erster LlDle die BeweglichkeIt. Da dur ehli CONSÊRTO - REFORMA B RBTIFICAÇÃO OB AUTO- II fortige \yIrk�ng, beque- in einer Regelung der Lebens- werden Arbeitsfaehigkeit und
ii MÓVBL B CAMINHÃO. ii der C. F. BOBHRINOER me ApplikatiOn. Formel weise und der Entfernung ver- Wohlbefinden bald wieder her-
n ii & SÖHNE, Mannhein, das der BaedeDsa - Gesells" steckter Krankheitsherde, falls gestellt. Machen Sie vertrauens-
ii EI bekannte und altbewaehr- chaft Berlin. Zugelassen sich solche an Zaeh.nen, Mail· v�ll ehien Versl!ch!. Sie werden
I' SER'VIÇO RÁPIDO E GARANTIDO I:

..'
' dein und sonstwo Im Koerper nicht enttaeuscht sem. In allenli·· ii te Asrhma-MJUel, wieder I bel den deut'8chen Kran. finden lassen. Ferner spielen Apotheken und D r o g e r i Cl n�:::::::::::.=::::::=:::=:::::::::=::::::==::::::=::::::::::::=::::::=::::::::::::::li überall erhaeltJich sind. kenkassen. Waerniebehandlung, Massage erhaeltlich.

Zur Kenntnis unserer Leser geben wir die offl-
Dp.' Reinoldo Mupapa zlellen Resultate bekannt: \
--

II II � I Buaramirim - UDN 1.648, PSD 1.i20, PTB-PRP
ADVOGADO 174. Die UDN waehlte 4 Vereadores und der PSD 3.

=�====' ltuporaogB - UDN 996, UDN (Dlsstdenren) mit
E critório ao lado da Prefeitura Kolli.gati�n �62, PTB 634, PSD 904. Die UpN wählte&I

2, die DIssidenten 2, der PSD 2. und der PTB 1

L JARAGUÁ DO SUL _J Vereador.
'

, Capinzll - UDN 2.450; PSD-PTB 2.086. Dite
���� UDN weehlte 4 und die Aliança Social Trabalhista

3' Vereadores.
Piraluba - UDN 1.380, PSD- PTB 996.
Taoa.ri -- Die UDN waehlre 4 und die Aliança

Social Trebelhísre (PSD-PTB) 3 Vereadores.
Taió - UDN 798, PSD-PTB 1.138, PRP 302.

Die Aliança weehlre 4 und die UDN.3 Vereadores.
Deseaoso - Die UDN waehlte den Praefekren

Anronio da Cunha Lemos und 7 Vereadores.
lIó -- UDN 869, PSD-PTB 257. Die UDN

waehlte den Praefekten Paulo Paludo und 6 Verea
dores. Die Aliança waehlte nur Einen.

Lauro Müller - UND 1.266, PSD·PTB 653. Die.
UDN waehlte den Praefekten Flávio Rigghetto und 5
Vereadores, und die Aliança nur 2.

Vidal Ramos. - UDN 485, PDC-PSD-PTB 841.
GewÇlel)(t wurde Francisco Agostinho Koering, vom
PDC mit unterstuetzung der Aliança Social Traba
lhista. Die PDC waehlte 2, der PSD 2 und die UDN

, 3 Vereadores. ,

Ubirlcl - GewaehIr wurde als Praefekt Dr. Ed
mundo Rodrigues, Kandidaten der Aliança Social
Trabalhista mit Unt�rstuetzung des PSP. Die Kolli
gation waehlre 4 und !iie UDN 3 Vereadores.

'

.I0III0 o.popllliar depule"vo'
�

111- - -,,.

ELIXI R· 914
"_"_."_.'._111_."-"'_11'- '.11'_" .... _ •• - Iii

"oIensIVo ao orpll1$mo. A.Fada. I
.

.. como UfA Ilcôr, Aprovado co

.mo auxiliai ao trat2m.nto da SI-'
FILIS. REUMATISMO da m...

ma orle.m. pelo O. N S. P.
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Proporcionam bem�estar gera'.
facilitam a digestão, descon
gestionam o fígado, regulari-

zam as funções do fi·.·

Foi na Santa Ceia que mais a uma sociedade
Jesus instituiu o Sacra- corropida do que uma
mento da Eucaristia di- tradição de amôr e res
zendo : Fazei isto em me- peito cristão. Não deve
moria de Mim. servir de estimulo para
Todos os fiéis antiga- nos a sociedade, moder

mente com grata recor- na que apresenta a mu

dação pronunciavam a Iher fumando em público,
palavra ceia para a úl- o atentado ao pudor ob
tima refeição do lar cris- servado numa praia de
tão, para recordar eom banho, ouvindo por todos

Iil- __ iii!! _ il!iiIlI._�l!I8ltWJiII8i11888�__SB. distinç_ão e fidelidade o os lugares que passamos
• FOTO PIAZ·ERA I

q�e foi. instituido·.e pe- afraze"pMDeusdo Céu"

I dldo feito aos crl8taos profanando assim o 2°.
DBFRONTB Á· PRBFEITURA - JARAOUÁ DO SUL por Aquele que sofreu mandamento de Deus e

Fotorrafias em Oéral _ Fotocopias de DocumeDtol _ po� am.ôr a huma�idade'l outras . c�is�s m�is que
Filmes e Material Foto - Aparelhos e AcelSórios I HOle Dlnguem malS quer o bom crlstao nao deve

. . .. pronunciar apalavra ceia, imitar a fraquesa do pró-A pedido. ateDd� a doml.�o e tambem porque a sociedade a ximo. envaidecido q'ueem localidades 'nZlnhas ll!l. • •.• ' ,

II! granfmagem, o mdlvlduo pouco a pouco perderá
moderno não diz ceia, o senao de verdadeiro
diz em vez de ceia,janta, é cristão.
feio é atrazado, é moco- Não me julgo com isso
rongo quem, diz ceia. com o direito de atirar
Pois bem; e' o que São a primeira pedra, mas
aqueles que trocaram a na qualidade de cristão
palavra ceia por janta, que nem por isso deixa
qual foi a vantagem que de ,ser um grande peca
apresentam aqueles que dor, lanço aqui este apelo
se, �n"ergonham de pro- a bem da nossa tradição
nunciar este nome que cristã.
concorre para enfraque-
cer com a extinção dessa
palavra uma tradição em

1?: 4
••
• ..;c.·.ft•••• ..;�.·••4'..·.J••••••••• •

••
•
••
•
• .: Q� � ..�::� que JeSU8 fe'z um pedido.

'It
VlfDiea de OUtOI • Ouvidos - lariz e Garganta �l Não será assim que o

.

� DO BIt.. •••al.. •••• =1 cristão da uma prova de
• MODBRNA E PRIMOROSAMBNTE INSTALADA il fi�elidade, porque não
i A melhor a"'arelhada em Santa Catarina i

.

.fOI na Santa Janta que

�
t" Jesus instituiu um 'sacra-� Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" g mento, e sim na Santa

= - J O I N V I L E - 'B Geia.Éo quadro da Santa
llo ..

C
.

�.:�r-:,..···.·.,c •• ·.,r·ft·· ·'�r· ··.··,.··.··.··••,:\•..•••• ,. �:::t: ela que se vê na casa
do cristão, e é com pesar
que a palavra ceia já foi
extinta por muitos fiéis,
mas continuarei sempre
denominar ceia a última

Vermifugo suave e de pronto refeição do dia como uma

efeito Dispensa purgante e rueta' demonstração de fideli-
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- dade cristã. Não devemos

ME Ide envergonhar-nos nun-.

o n. ,2, 3 e 4 dPt' úd d tilb ca e pronunciar a pa-r? e)� a s� e e seus os e � l>ua própria! lavra "Ceia", de bel'J'.arEVitara mUitas doenças e poupara dinheiro em

Iremédios as mãos de nOS80S pais
Compre boje mesmo uma. l.OMBRIGUEIR!

e nem .de tir.ar o chapé� I.
MIIANCOBA para. o Seu tilhinho. I

ao �uvir o smal da Ave·

S I. Maria, Quem se enver-; 81gU811E um produto dos Laboratórios Minancora gonha com essa atitude
______J_O_I_N_V_-_I_L_L�E;..... ...! é o fraco que obedece ... •.

•
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Baependi e Acaraí participarão do campeo
nato de profis,sionai, da la. Divisão do Estado
Realizou-se sábado dIa campeonato da segunda I rabens os maiorais do

8 do corrente, na· sêde divisão. futebol jaraguaense. Res
da Liga Jaraguaense de Ftnalmente após mar- ta agora que Baependi
Desportos, a tão espera- ehâa e contra - marchas e Acara1 correspondam
da reunião cujo único deliberaram marcar o os anseios dos despor
assunto prendia-se à par- torneio inicio para o pró- tístas de nossa cidade e

tícípação de equipes de ximo dia 7 de Julho, no possam assim virem a

Jaraguá do Sul no cam- gramado do Clube Atlé- disputar o super-campee
peonato da la, divisão Uco Baependi em Jara· nato que irá apontar o

4 x 3 o resultado final de inter-municipal _ Melhór resultado Je profissionais do .Es- guä do Sul.
.

verdadeiro campeio es-

um empate - Bôa arbitragem de H. Liet _ Out N't s
tado .de Santa ç�tarma.. Estão portanto de pa- tadual.

arry I Z ras o ,a Na citada reumao que
.

Escreveu �OH. contou com a presença ---------------------1
Em disputa da Taça intermédio de Keiser aos teve, não sendo entretau- do sr, Osni Mello, Pre

"Contador Sérgio Thom- 12 minutos. Cresce a par- to favorecido pela sörte. sidente da Federação
sen", preliaram como prl- tida em movimentação, A segunda partida, fl- Catarinense de Futebol,
meira partida da série me- com ambas as equipes cou difinitivamente mar- ficou deliberado que a
Ihor de três. pontos, na dando o máxi!l\P em bus- cada para o dia 7 de Iu- zona norte contará com
tarde de domingo último ca de um melhor resulta- lho, em [onvllle, no. cem- seis conourrentes, sendo
na localidade de Barra do do, quando Michel cobran- po do Glória, na partida Baependí e Acarai de
Rio Cerro, os quadros do do muito bem uma falta de honra de seu festível. Jaraguá do Sul; Atlético
Botafogo F. C. e do Glö- próxima da grande área I A arbitragem do eneon- e Ipiranga da Liga Frau-

.

ria F. C. de lolnvllle, mi- marca o terceiro tento dos Iro 'esteve a càrgo de Ha- cisquense de Futebol e
lírante na primeira divisão visitantes, aos 16 minutos, ry Líete com ótimo traba- Juventus e Cruzeiro per-
da L.J.F. cabendo novamente ao lho facilitado pela bôa tenceutes a e n ti d a d e l
O inter-municipal que

mesmo Michel, em ldên- conduta dos elementos em riosulense. Diversos ou-

ao findar doe noventa ml- tlcas situações assinalar campo. tros aasuntos concernen-

nuros, apontou a vitória o quarto gôl, que ao final, DADOS TÉCNICOS I
tes à realização de tal!

do time visitante, propor-
seria o da vitória aos 27

DO ENCONTRO
certame ficãram assen-

cionou um espetãculo dos minutos. Kelser aos 36 tados, como por exem-

mais interessantes, onde minutos, estabelece em di- Local: Barra do Rio plo as cótas para os olu.
a "dança" do placard, flnltlvo o marca.dor a�s!- Cerro, campo do Botafogo. bel. excursionallte�. As

empolgou o público regu-
nalando o terceiro e últi- Juiz: Harry Líetz da Lí- equipes de n�ssa Cidade

lar que compareceu a pra.' mo tento. pera os BOldfo·, ga Iereguaense de Des- quando prelíarem em

ça de esportes do· alví- ·gU'e�s,e�.·
. portos.. . I

São Fr�ncl8co do Sul

negro Riocerrence. Ven- . Vltorl� portanto do Glö- Roenda. e-s. ��O,OO. recebe�ao Cr$. 5.�OO,OO
ceu .0 Glória pela conta- na, que ImpresslO�ou bem, .1. tem�o.: Glörla 1xO - e .na"Cidade de RIO do

gern de 4 x 3 mes-se o mas voltamos a dizer, que Plnal : Glörta 4x3. Sul vr$.10.000,OO, o mes
Botafogo tives�e igualado se o Botafogo tivesse em-'

. Marc�dores para o Glö- mo acontecendo �uando
o marcador estabelecendo parado o encontro, este ria: Grílo (2) e Michel (2) os clubes déssas Cidades
um empate esre seria o seria o melhor resultado e para o BoJafogo, Keí- nos visitarem. Outro as

resultado ri-tais justo do do prélio, pois méritos ser (2� e. Ho�pe.contra. pe�to gr�ndemente de-

encontro, pois a igualda- PrehmlDar: As�, do Bo- batido fOI o que se re-

Ide de forças foi patente, tafogo 4 Garlbaldl f·C. 2. fére.a confeoçao da res· A 5ANTA C E I A ,I
tanto na etapa inicial co::, Quadros .. BOTAFO- p.ectl'Ya tabela, bem .as-
mo no período ;final. Só- GO: Mario, Dedi e Téilr- I!llm as.datas qu� seriam POl JoiO JIIU4RI0 AYROSO
mente aos 39 minutos da

.

cisio; Renato (Lombardi), aproveItadas, f 1 C an d o .

.. _

e:éJpa inicial é que m�vi- Walte .e Borbioha; ,Olivio, des�e logo acertado que
mentou-se o placard, com André (Renafo) (Zico), o. clt�do campeonato. se-
um tento favorável' ao Bugênio, Kei8�r e Zico rl.a dls):!utado _de. qUlnze
Glória, conqnísla'do pelo (Onésio).. em qumze. dias, dand�
ponteiro direito Grilo. - O·[Ö"IA' .

(
.

désta maneira oportuDl-
Com este marcador ter- �

,- �7"
h MK I

: Mk.ala... Rubi: dada para serem reali-
. ..

.

f d
. �

II no) a CIDS I e Hoppe, d
.

f'
. .

mmou a pnmerra aze o PARA 'I.i \..� __
.

I Silvino (Tavares), Orlan'"
za OB os Jogos o I�lals

encontro. '� \\� III);: ,/ ,II� 'do e Egom' Grilo Feijão pelo certame das bgas
� (diP �

H
" , . . .

Na etapa complementar, I � oppe II, Michel e Dori- regIOnaiS, que passariam
. novamente Grilo aos 4 .;;;;1//1/11 val (Fischer), : portanto à denominar-�e
minutos aumenta o mar....

cadol' favorecendo os vi- PRISAo DE VENTRE
sitantes com 2 x O. Rea- -

gern mais a esta altura os ESlOMAGO,FiGADO E INTESTINOS
locais, e numa confusão
estabelecida d meta dos
JeinvillenseB; Hoppe assi
nala contra sua meta o

primeiro gôl dos Botafo
guenses isto aos 10 mi
nutos. É novamente 0_

Botafogo que movimenta
o placard. estabelecendo ·

...�....IIIIIIiiIIt�ii
o -lento de empare por

ESPORTES
PELA TAÇA "CONTADOR SÉRGIO THOMSEN"

. O Glória de Joiov.ille derrotou o Botafogo.

Direçio. de J. Andrade Co/.boraçio de WOR

Fest. de São
I

João,
Para comemorar condignamente a tradi

cional festa de São João, o Clube Agua Verde
fará realizar no próximo domingo, dia 23, uma
grande festa à caipira.

Haverá no local, um animado baile cai
.plra, realizando-se mais um dos tradicionais
"casamentos caíplras", alem de grande foguei
ra, batata assada, pinhão, quentão, etc.

Local da festa: Campo do Clube Agua
Verde em Esrrada Nova.·

•

Dr. Murillo Barreto de Azavedo
I ADVOOADO I·

Escritório no prédio (Á Comercial Lrda)
Rua MarechalDeodoro da Fonseca N°. 122

laraguá. do Sul
,

tf.:::::::::::::::::::::::::::::�::::::=:::::::::::::::::::::·iC-....::::::::::::::::::z;:::::::::::::::::::=t
II ]l))l. EIKCIHI IAlUfM!NN II
II li

. �i MEDICO CIRUBGIAO II
li Formado pelas Faculdades de Medicina das. Univer- ii
ii II

ii sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
..

CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II
CLINICA GERAL ii

II
II
li

COllsultório e residência: ii
Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 ii

, CONSULTAS: !!

I,il! Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II
li

Ij Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas IIii I

i Atende chamados tambem à Noite ii
n ..

II

�:::::::::::'=::::::=::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::-.:=::::::=::::::=:�ji

{f.::;;;::::::::-:.:---::::�::::.::::::==::.:eu'"::::===:=:=:::::::::ii;;==::::::=::::::::'.�
li •••••e •• UI e _ U 11-- II
ii '

I!
II Il

------.-.------------ II JARAGUÁ DO SUL - Il
ii

li Medicamentos e Perfumarias
li Simbolo de Honestidade
II Confiança e Presteza:I

ii A que melhor lhe atende
II e pelos menQres preços
� J'�::::-.:::::==========�::==::::::::==::=-t=====�

Longa pratiea em Hospitais EUlopeBI

·Dr. Waldemiro Mazurechen
CA.SA DE SAUDE

Rua Prel!lidente Epitácio Pesôas N°. 704
\

(antiga residência d,e Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto� . Diathermia Ondas curtas e Ultrã·curtas
- IndQtotermia • Bisturi-détrico - Eleçtro-c�uterização

- Ráios Inira.vermelhos e azuis.

O ANJO PROTETOR DE �EUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA
.

MINANCOßA

SANGUENOL
CONTÉM

!
, I
I ,

EXCELENTES
ELEMENTOS TöHWDS

\

Fósforo. Cálcio, Arseniato
e Vanadato de $ Ó á i o,

Tônico dqs convalescentes
Tônico dos desnutridós
Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados, Magros, Mães

I

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificaçõö geral do orga-
nismO COrh o

! I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



:

o Velera,no Atirador HENRIQUE GEFFERT Sagrou-s�
, .., ,

'

Rei do Tir,o ao, Alvo DO "SCHUTZENFEST" do C� A. Baependi
ßSSfMBlflß fifRßl 'fIIRßORDlnflRIß,CORRElO DO POVO CONVITE

As abaixo assiDadas�: sócias da Associação
-------------,--------------------,-------- de Proteção e, Assíetêncía 'à ,Maternidade e à In
ANO XXXVIII - JARAOUÁ DO SUL - DOMINOO, 16 DB JQNHO DB 19ö7 - SANTA CATARINA - N. 1.943 fância de Jaraguá do Sul, com fundamento no
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! art. 11, parte final do parágrafo 2°., vem de con-

vidar a diretoria e as démaís sócias em dia com

Registro 'Civil residente neste distrito, Lo O C' A ISa Associação para uma Assembléia Geral Extra-

Aurea Müller Grubba, Ofidal
em Itepocusínho, IUha de ordinária, a realizar-se segunda feira, dia 24 de
Carlos Zerbin 8 de Ma-. Junho de,1957, às .15,00 horas, no salão do Clube

-

do ,R e,g ist r o
'

Civil, do rta Bonomíne Zerbl'n
'

. Iniversárlos: Fazem anos do .sr, Edgar Schmitt, in- AtlétI,'co Baependi, "a,f,im de tomar conhecimento e
I('. Distrito da Comarca Ja-
raguá dó Sul, Estado de Edital N. 4.219, de 12,6.07. hoj� os srs. Santos Toma- dustrial em _Rio .Molha. deliberar sôbre a seguinte ordem do dia:

Santa Catarina, Brasil. Alphonso Bosshammer e sellí, protessor em Duas
.

A todos os a�lversa- 1°. - Eleição da nova diretoria.

Amanda Jung M.amas. e Leo.poldo, P. d.a rlan,t,es os.cumprlmen"tos 2°. - Assuntos de interesse da Assoetação.
faz saber que comparece- SI d t 1 t d C d P 3 • E dl

-

'ã d
ram no cartório exibindo os EI b '1' It

. I va, In us ria nes a CI- o orreio o ovo. 0. -1 sxame, iseussao ê aprovaç o 08
e, rasr elf?,�? erro, dade.' balanços dos exercíoíos de 1965 e 1956

documentos exigidos pela lei lav!ador, ,domlcllI!ldo. e Dia 17 a sra. Àmanda lascimento: O lar do feliz e do parecer do conselho fiscal.
afim de se habilitarem para residente neste distrito, da Costa cunhada do sr, c�sal .

Dr. Osny Oubas NOTA: Não havendo número legal na hora
casar-se: em Jaraguá-Alto, filho de Manoel F. da Costa, in- D AqUInO e de sua �xm�. aprazada, haverá 2a. convocação, trinta minutos

Edital N. 4.215, de 5-657. Hugo Boashammer e de dustrial em Itapoousínho esposa 1?na.. Erece Oll- após, quando a Assembléia deliberará com qual-
Erich. Bähr e

Anna Bosshammer. e a8 meninas Iria Maria, ve�r� D Aquino teve a'
quer número.

,

EI b '1' lteí Iílh d Do 'fá
.

P Ielíotdade de ver nascer '

Blfi�a yölz . d aé, t.rasldeO]ra!C�ol' edlara, ti. alIo sr'f'lh D1d OlO Je. mais uma ínteressante] Jaraguá do Sul, 14 de Junho de 1957.
Ele brasílelro solteíro om s roa, nn I ia e lI. e oa, 1 a o sr, o-

r h
.

b I P, d i Oü th '

operário, domi�iliado � residente. neste distrito, sé Weiller.
.

�aro In a que na pia a- rene e r n er
I,

residente neste 'distrito, em Jaraguá-Alto, filha de Dia 18 o jovem Políbío tísmal �tt�eberá o nome Hildegard Leutprecht Schmitz

á Estrada Ribeirão Molha Alberto Jung 'e de Lina A. Braga e a srta. Tere- de VâDla. ,
Ilka Schulz

filho de Arnold Bähr � Brotzki Jung. zinha Peters. Parabens a.nova Ja!a- Oti/ia' Ersching Nlc.�Jini
de Marta Bähr. .

. Aniversaria-se hoje a guaense e aos seus díg- aisela Ersching Muller

Ela brasileira solteira Edital N. 4.220, de 12�6-57. srta. Nelzita Klitzke, tí- nos pais. ElIa Narloc!,
industriária doiniciliad� Walter Jorge Bruch e 'lha do sr. Emilio Klítzke.] Casamenlas' Realizou-se fdete Ma;{!!-Ilch'êlz i
e residente �nesta ciEda.dáe, I EIA:na �o.r,tolbt�it' industrial nesta cidade. ontem os s�iuinte8 cas�-I Ó:��::aHor�t er op

á. rua P�esld.ente pít
.

- e,
.

rasr eIr�, .s� eiro, Dia 19 o sr. Alexandre mentos: Ar.tur .

Murara Elisabeth R, aressinger'
CIO Pessoa, fIlha de Emí- operário, domícílíado e Koehler funcionário apo- com a srta. Paulína Leu- '

'

li? Völz .. de ElIa Dunke nesta ci�ad�, á rua�re8! - sentado' e a gentil srta. nert; WoIrgang. Karsten
-�-�---

Volz. "dente EpItácI? Pessoa, fí- Rosemary Loss, filha do I c�m a s�ta. Elfl Bau�
Ed't 1 N 4216 d 11 657

lho de Frederico Bruch e sr. João Loss fotografo garteI; "aldemar Saehít

E
I.a

h :ÊI' b
e

h"
. de Irma Bartsch Bruch. nesta cidade.

'
com a srta. Wally Rüde-

nc Ils:g�Ch::�t er e
Ela, brasileira, solteira, _ Dia 20 o jovem Rafaél gar; Modestino Yunkes

Ele brasil�iro' solteiro do�éstiéa, 'domicil!ada e TOQl8selli; a srta. Irene com a srta Maria M. Gas

lavrador, domi�iliado � reSidente l!esta Cld�de, Nagel e- os srs:. Alfredo da e Bruno José Te.odo�o
residente n�ste distrito, á,. rua P�esld�nte Epltá- Bruch e Otto Baumle. com a srta. EflgeDla
em Garibaldi filho de CIO Pessoa, fll�a de An-

D' 2'1 tiM'
SansoD.

. .

'
. gelo Bortolotti e de' Ju- .Ia .

,a lU a. arla
Emlbo Descher e de HIl·

r v 1 B t 1 tr ADIta filha do sr Ney
-----....,..----

da Boshammer Dascher. 18 oge or o o I. Fran�o residente �a ci- an.-_"<JJo_oo«Jo'_...._m

Ela, b.rasileira., 8.0.1teira,· E para que chegue ao co- dade d� Porto Alegre,' o
d é d I d

Lure seus males e poupe seu
om stlCa, omici 18 a e ohecimenfo de todos,mandei menino Leonél filho do bom dinheiro comprando na

resid�nte neste �i8trito, passar o presente edital, que sr. João C. Stein, comer- FARMAGIA NOVAem RIO da Luz, fIlha de será publicado pela impren- ciante em Estrada Jara-
Le�poldo �chmidt e _de sa e em c�rt6rio onde será guá e o sr. Julio Maffez- de BOBEBTO Mo BOBST
Frle4a Geiler Schmldt. afixado dUlante I) -di�s. Si zolli, funcionário feddral. a que dispõe de maior sorümen.

Edital N. 4,217, de 11-6-57. alg�em soub�r de algum im- DRI!2 O sr. Hei�rich to na praça e oferece seus artf.

Eu enio Fedi 8 I pedlmento acuse-o para os Kopmann, comerciante gos à preços vaBtajosos

J!&na Burger ,

fins legais.:,' ne8�a ,cidade � a me�ina R�a Mal. Deodoro ,3 • Jaraguá

, Ele, brasileiro, solteiro, AUR EA MULLER GRUBBA Dehbet 'l'erezInha, fIlha���

lavrador, domiciliado e utidal
residente neste distrito,
em Jaraguá-Alto, filho de ========,

Migul'll Fodi e de Cata
rina Erhardt Fodi.

, Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e Pela presente aviso aos

residente neste distrito, meus vizinhos, proprie
em Jaraguá-Alto, filha de tários de animais, 08 le

Miguel Burger e, de' Ma- tenham em seus próprios
dàlena Burger. terren08, de vez que de

há muito venho sofrendo
Edital N. 4.218, deJt2.6 57. sérios prejuizos em min-
Bernardo Ponste.in e has plantações. O desres-
, Yolan�a.ZerbIn . peito 80- presente aviso
Ele, �rasIleIr�, ��lt8Iro, importará medidas ener

sap.atelro" domlcll!a.dt;> e gica8 por minha parte,
resldent� ne�te .dlstrIto, por cujat! con8equencial
em G�rlbaldl,.· .fllho de nio me responsabilizo.AntOnIO PonsteIn e de '. .

T-hereza Wolf. RetorCIda, 7 de Junho
Ela, bralileira, solteira, de 1957.

/

doméstica" domiciliada e VALENTIM TISSI

economisà-ae .tempo e dinheiro'. '

Mo'ASSAS

AlIM,ENTtC.tAS:

SEMPRE

AS MEL"OR'ES
Proibição

PUREZA,
A vida vura eleva-se à vitória ...
é manso lago com seguro pôrlo;
sôbra o qual, se fará a tragetória
como um soberbo cisne, calmo e absorto!

,

Permutá-Ia, é ceifar a haste da glória;
,é fazer dessa vida um mar revôlto I ...
B a alma clemente, então, sôbre a ilusória
onda errante, terá o desconfôrto t

-

l!i • a 1_11.11." ii :1 '1IE!l.

IFebres (Sezões, M,alárias, I
. ImpaludIsmo

IMaleitas;' Tremedeira
_: 'OURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas Antisesonicas 'I
Minancora" I- Em Todas as Boas Farmácias

B qual cisne alvacento, sobre as águas, �;; L b
'

Inunca derrameis lágrimas de máguas,
um produto dos � oratorios MINANCORA

gozai o amor sem paço e a altiva paz I - Joinville - Sta. Oatarina _
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Fugi dêstes prazeres materiais ...
que são tal como a flor dos laranjais
que ao perpassar das auras se desfaz!
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PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇÖES"
C 0 C E I R A ,5,
F R I E, I R AS,
ESPINH.AS, ETC.
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Lavando COn1 Sabão (ll,re. BegtBtrada)

'Virgem Especialidade
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


