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- . Ilri, �m magnifico Schow e monumental Haale no Baependl
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Orgão de maior pen�tração -rro Intertor do ,nordeste 'catarinense,

PTB tem
cad,didato

Recebemos e agradece
mos a seguinte circular:

, Florianópoliá : Ern ex

"e'ssiva, manífeetaçêo .
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o Partid� Trabalhista Bra
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.Corupá. seu Prêfeilo
e seus 'Vereadores

"

HO'M"'E'N"AG'C'M POS'TUMA Na oportunidade foi
, ". ' " ��!'�' .

"" '

'_I eleito,
o novo Diretórip

.

'

. t �" �
�,

, I . Municipal, composto de
As personelldédes , --.50 membros, o qual ele-

que- morreram tragi-, 'geu pera dirigir os déstt-
cemenre no desastre nos do Partido na Capl-
aéreo ocorrido em' ral do' 'Bstado a seguinte
Curitiba, serão ho- , Comissão Bxecutiva': Pre-
menageedos no dia sldente, Syrth Nlcollelt ;
16 de Junho, quando 1°. -Vlce, Dr. Cesar ôeäre;
transcorrerá o prl- . 2°. Vice, João Nilo Vieira;
'meiro aniversátio da 6°. Vice, Altino D. Cabral;
-tragédia. 4°. Vice, Altair -Odail Ro

drigues; Secretário Geral,
Dr. Naldy Silveira; L ôe
crerérío, Dr. Moacyr Pe
reira; 2. Secrelário. Vàleci
Nunes; Tesoureiro 'Geral,
Pedro Medeiros; t.Tesou.
retro, Oscar Vasques; 2.
Tesoureiro, FránCisco Xa-
vier Pinf.eiro.,

' '

vontade, pois o Prefeito carinho dos assuntos vi
eleito, sr, WILLY

�

GBR· tais da sua comunidade,
MANO' GESSNBR, ldea- com um verdadeiro senso
lista como é, - assumiu de responsabilidade, e que
o govêrno Muníctpai, exi igualmente num gesto de
míndo-se de receber os elegância e idealismo pela
honorários' que todo o administração da coisa
político, visa. Sim meus pública,' declinaram dos
senhores, - êsse Prefeito, seus honorários, em' bene- .

caso único em todo o ficio do' seu valososo
Brasil, que muito embora Município. .

trabalhe com denôdo e - Parabéns CORUPÃ,
coragem pelo seu Municí que o exemplo 'dos seus

pio, não quer. receber um filhos, possa atravessar
centavo de remuneração'l o Brasil de Norte, a Sul,
afim de não onerar os como um clarão, servindo
cofres da sua Prefeitura, de nobre lição aos pohrt
- e a sua .deseesombra- cos profissionais, que. Ií-
da aumde não fica restri- zeram dos cofres do Mu-

fi UDn t 'b lfi JaAnl'O \lOfi' ai"':

ta a apenas lssô, porquan- niéípio, do Bstado 'e da ra Cl Cl II III
'

to .dureute çínco mêses Naçã� o seú meio de vida.
\

.

,

,

'

I • I

consecntívos contribuiu Bravo r' Muito' bem, sr. .

' ,

",' O Diári,p O'ficial,
. 9:QmAi!}..b.��rj),g-º--,�'t��ºI�:P�� Wllll G..G�S:�'IR:�"'�1�"��.f{1lIWl"••""���"";:'� � O.�. ,,(jiçaQ80, cam uma"1Toaçao 'de DravbSf"'M1íffö'1J-em,�· �oo pá ro es'tarn

< .u.&..&., ., �,<

1 mil Ii!rps -de gasolina abnega_dOS vereedores, pa, os e�l.a.tllfos; .do

���s:�' 'c��!���6:�a �� '''Escreveu: ];t11aDuêl " ÔÓ.n a c�i�ç'â� do ,Mu· bôà vontade e 'do' espí-] �r�v:,���oQ�%���,
ma de trinU! � dnco II! i I

, P6;�t�, ..,�do. nieipiQ de C<!�"pá,� ,ç��-, rito de sacrifício. Graças' cujo err. 10 assim
cruzeiros.' 'Curttíbe, mato-de 1969. se�uel!te,elelç,ão �'o I_)!I-:, a vontade de trabalhar se enancíe: O;Movi •.

A geDfe nora ,ao chegar ' melrO Prefeito,' gbvêrno .

., "'. '.
'

'menta'· Popular Pró'
àquela Cidade, o seu .es-. , e povo, de ex·Distrito de. umá, d�s,. caract�rl��lcas Jânio 'QuaÜ'1'05;' fun,.;'.
pírito de luta, a atemosfe- "-CO'RReIO' DO' POVO''' J�raguá ,mant�m 'i'��rta� do rref�lto sr. Willy

. dado em 28 de abril'
ra de !sãô idealismo,' que .garante,·o· seu a#unéió. dos Q8 relogios' para o Gessner, o novel govêrno de 1959;' na Capital

.. a
.

est� impe,lindo. pára o bem e8�ar c�)J�lUm. �Lu-., atende as reinvidicaçõ.es . do Estado de Santa
'progresso, e que' �vetá '�CO'RRBIO DO' POVO,; tando com dIficuldades,: populares, ,estaildo mar�' . Catarina, t,erá como
de l�vá."la a figurar num é!ssegura a, eficiê,n.cia 90 conseguem remover' os.

d
;' .

er 7 d finalid.ade precipua .a
. hUuro JIiuilo" próx,irnQ e.n· �eu p:-oduto.' obstacúlo$, através da' ca o para o la' (}

arregimeo.'é;lção." de '

. tre os' ·prinei.paiS MURici·
'

corrente
I

o, áto inaugu" pess'oAas. e. entl'dadesquanto! assumiu de início ' .,
. .',

b I d d d Pios catarinenseS.<

I
ral da; primeira obra de que propugnam' pelauma responsa i i a e- e A ...

novecentos e setenta, e 1"NãO terminari� �sle meU' _' Gllna'Silo I. PRO'YI'DE.N;C.IA',�,
.

VURlt?, I-baI ponte l�ôbre 4dCae,uitrHaÇãdoe sdeau cpadn'rdoi: ,dois mi') cruzeiros, provin- igeiro comenlarlO,' sem' , " ' o 10, sa e, que Iga a '.

da 'Je seu tempo' de In� me referir a Câmara Mu- Estrada .Rio Paula.. Para no .à Presidência da

tendência, dos tempos qué nicipat' de C o r u p á, � Dias 13' é 14 de Junhe, Gra�de ,Festa Popular com�morar ess.a . grata Rl>pública e p,ela vi-

esteve sob a jurisdição dó àqueles bravos e destemi- efemeride fGi elaborado .. tó�ia da mesma cano

progressista Município de dos veieadores que; im-
.

Em comemoração do 4Qo. aniversáriO de programa de festivida- didatur:a, bem como'
Jaraguá do Sul. buidos da tesponsabiHda- fundação do Estabelecimento de ensino. Pres- des, com inicio às 9,46 partiCipem de uma
Entrefanto� esta respon· d� que lhes pesa aos tigiemos a festividade para que a irmandl;lde horaEl e que se estenderá campanha moraliza·

sabilidade, não intimidou ômbros, tOIIlam parte réli- possà saldar' as '- dividas da nova ala do' pelo' resto do. dia. Colllo dora dà 'vida pOlítica
aquele punhado de homens· giosamente às reuniões. prédio Ginasial. se vê, a UDN trabalha estadual e municipal.
cheios de fé e de bôa d� Câmara, tratando com em Corupá.

"

Desprendido exemplo de
bem servir sua rerra,' en
contrei nos homens pú
blicos do novo Município

, de Corupé, Sta. 'Catartna,
- Cidade simpática, emí
ga e acolhedora, povoada
por homess do trabalho,
gente sem vaidade e ex

tremamente bôa.
- Este M.unicfplo recérd
nascido, começou suas
atividades' antônomas, já

.
como um adulto, - por-

No Jardim Guabi
rotuba as ruas prin
cipais receberão -Of)

.

nomes do gOVerl;Jador
Jorge Lacerda, sena
dor Nereu Ramos 'é
{jeputado- Leoberto
Leal.

'1 P.re/eitQ Willi G. Gessner

Hoje, a expressão de um modesto funcionário público EA LES N ANO SA-O D'E NAOA
com o caso dos dentistas formados e prãticos. Queriam era

municipal énseja um segundo artigo, tal a receptividade '

'" confusllo . .. queriam sensacionalismo barato. Bem sabem
que teve o título no seio dos nossos amigos pessedistas. , ••,. os nosso!!! ilustres 8JIligos do PSD que o caso dos dentistas
EIes que "nllo são de �da", sentiram com o artigo que o

.

(n)
é éaso intimo entre os próprios interessados e cuja SOlUçA0

sapato lhes servia.
.

'
.

. está. entregue às mllos do lIMo. Juiz de Dil'eito da Comarca.
Abriram, então, as baterias pela rádio local. Màs .

.
Nilo ignora.m os nossos desleàis II.dversArios ás pro-

, silo' de nada que "promovem" uma densa cortin,.a de fuma"a po ta Üld f ita d li
'

t imaproveitaram apenas o titulo. O resto, como confessá o . y s s. ecorosas e s, queren o gar um acon ec ento
locutor "preferimos silenciar". A verdade ficou intocada e para se esconder das verdades sem defes&. Ao enTez ,de com outro' e, através de eOnversas as mais oondenãveis
é isso que nos agrada, porque, de fáto nada havia que

admitir que há b)sàtisfaç�o no partido pessedista, que ,seus Clueriam provocar choque com a Magistratura Jaraguàense.vereadores de fito nada fazem, que fogem na hora da FeHzmente temos algo d h ad J guá émerecesse reparo.
.

. votação, que no M ni i
.

d f I d 1 ti .'
e onr o em ara ,que o

.

Logo é verdade o que 8� disse. O pO:V'o também vidade, que os sUPI:nt;là�\':er:a��ra:ê�� Ei� 0:e3:c:� Judic1ãrio e de cujos constantes acertos nllo nos cansamos
tã t d il tr r- de batel," palmas. Acostumado ao seu princípio de austeri-,compreende tais manobll8s, o 'o gos o os nossos us es ao comando mal orientado, êles (_lue não slo de nada, dade, nllo deu ouvld.o ao canto 'da sereia e daí a insatlsfa-adversários. Provou-se que a Dustre bandada do PSD não passam por cima de tudo isso e vão falar em pellseguiçAo "iS i b Idl d fi t

trabà.n"a que apenas se limita a pálida defesa aos átos do a um modesto funeionário, l'uRtamente àquele que hápouco
yuoo, a quas· re e a os us res pessedistas-, que assim

� ,

ã d d "'R ,..... t d t se lançam num. programinha a desvirtuar tudo quantoseu Prefeito, que "nllo so, e na a. ea.uußB e, em e er- a.in4_a o queriam ver nos' tundos das grades, que obrigaram encontram pela frente. É a cortina de fumana do engano,D,lÍnados momentos' o silencio vale ouro. Para encobrir uma a fuldr na calada .da noite para não ser. processado pela d i tifi ã É f d d
Y

sé'ri� de verdades, por exemp�o. Para desviar o incontido JustIça, que falaram tratar-se de criminoso (ladrão de
a. m s caç o. a uma9a o engo o, tão ao sabor e dos

''''so da opini"o pública, que a· tudo assiste, que medita e t ó i)' in Sil i Ôb tr f i
seus princípios. E porque nllo são de nada, lançaram-se'U co au 010 ve s e assass o. ,enc am s re um ou o unc 0- apressadamente na terna feir últi j ....

que tra"a a sua idéia. Põe, então, os nossos ilu�tres adver:- Bário (este municipal) .que .foi, de fáto perseguido nos s"'us
y" a ma a utluucar a segunda

y
d t d trata F I

" vergonhosa corrida da maioria. Lançando uma cortina desári�s políticos a funcionar o ecan, o ex gema. a ar., vencimentos, deixando-o atDazado por' mais de doze meses. fumaça, apelaram para os "bons" servi"os do gerente damaisJ alto DUlD determlDado as.uDto para desviar a Pre!' y

atenção do outro que lhe. prejudica. que 08 IDcomoda. Nlo sabem os nossos ilustres amigos do PSD que o
eitura pal"$ que este fizesse a convincente defesa. Não

'.

Quem ouviou o palavrório do programa "sob a res- ComiSl1ário, com o qual se banqueteiam presentemente para
contaram a fuga espetacular dos vereadores pessedistas,

, pODsabiHdade do PSD" percebe o quan$o O' pensamento !mar os seus efeitos inco�essáveis, nllo foi até hoje motivo que a principio queriam largar o pé pelo corredor da

dêles é traído. Ao envez de responder aos termos do artigo, de crítica por parte dos udenistas, destas como o recebeu Câmara e, finalmente, envergonhados, desfilaram pelo ple
apljoveitam o titulo da' dolorosa verdade para falar em dos pelilSecJistas que hoje lhe batem consoladoraníente nos .nâri.o, em demanda da salvà,dora porta" diante de assídua

pe,seguição, em vinganças, em mesquinharias ... para falar hombros. Confundem os nossos Dustres adversários os assililtência. ,Não contaram 'que os vereadores fujllo,� se

dos dentistas e esUlbelecer relação por conta própria entre termos coDfiauça com perseguição. Nenhum udenista encontravam o vice-presidente da Câmara e o "dono do

êles (dentistas) e o delegado. . falou mal do respeitãvel sr. Conilssário. Os pessedistas, no PSD local. Nem siquer disseram dos motivos que os levou
.

Como andam mal 'informados os ilustres pessedistas, entanto, se abalaram para Itajai e desenterraram um volu- a fuga precipitada, vendo a ausência ocasional de sua

cOmo silo traídos no seu pensamento. E silo traídos porque moso processo, com' o qual queriam praticar a sua "vJn- tabua .salvadora - o ilustre Presidente da Câmara. Nada
"não são de nada".'Do contrário reagiriam com maior com- gançazinha", E como notaram que o pensamento lhes traia disso contaram. Porque não são de nada. Lançando /fumaça
postura, com. melhores argumentos. Dizem que os udenistas cOm argumentos que não convencem, �aram o afastamentó dos esfumaçados crâneos, preferiraIIl. "baixar" (tal qual pai
desviam a atençllo dos acontecimentos e são ,êles c1be não do sr. Comissário da Delegacia (que é cargo de confiança) (Conclue na úllima pdglna)

\

\

, ,
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Edital 'N. 4653, de 27 5·59
Ewaldo Beumgärre! e

.. Laura Kamke Zasrrow
,

Ele, -brastlelro, solteiro,
lavrador, domiciliado, e

residente rieste distrito, em
Francisco de Paula, filho

. de Artbur Baumgärtel e

11
de Hulde Baumgärtel.
'. Ela, brasileira, solteira,

:io;;;;;;õiiiÕiii�õiiiÕiiiõiiiÕiiiõiiiÕiiiõiiiÕiiiõiiiÕiii""õiõiiiõiiiõiiiÕiiiõiiiÕiiiõiiiÕiiiõiiiÕiiiõiiiÕiiiiõiôiiii;õiiiÕiiiõiiiÕiiiõiiiÕiiiõiiiÕiiiiiiiiiii: doméstica, domiciliada' e

residente neste dlstrlro, em
Francisco de Paula, filha
de Waldemar Kamke e de
Anna Mathías,

'

"

..
'

CORREIO DO POVO SÁBADO· DIA '6�6-1959

Sn�. NEY

I· Aniversários ·1

FRANOO Registro Civil

Artigos domésticos de Vidro "PIREX"
Tijelas - Formas para pão --:- idem
para doces.v-> Travessas redondas e

ovaes de diversos tamanhos.

Lereníeires, Pe·
ceguelros, Ka
kíseíros, Maci
eiras, Iabotíca
beiras, etc. Ro-,
�éira8,' Dahlías,
Camélias,

-

Co-
.

niferas, P�lmei
-ras, ete., etc.

Le�poldo Seidel II
.

'

Corupa

____tI

MILHÕES
I '

""7' '. \
.,

_

,

"

OE PESSOAS ltM U.SADO COM
10M RESULTADO O POPUW

OEPURAnVO

Edira-I N. 4.654, de '.27·559
Dário Stinghcn e

.

Otilia Demarchi
Ele, brasileiro, solteiro,

pedreiro, domiciliado e
residente neste distrito, em
Rio Cêrro, fllho de SHvino
Stinghen e de Matria Stifh.
ghen;' .

-

.\

ela, brestleíre, soheira;
doméstica, domiciliada e

residente neste dísrrlto, - em

.Rio �êrro, filhq Re Jo..a9.
Demarchi e de Ema' Stin-
ghen Demarchi.

-

6101!N o pop.la, d"purauv. Edital N. 4.�55, de t.�6:-E9
EL I.X. IR 914 Cópia de Edital de pio:

clamas de C�sament(f, re
...........- .,......,. AfP'acaa. cebida do Oficial do Re
NI GOIH ,IHR I"r. Aprovado 000 gistro Civil de Luiz Alves.
lnO .xllaar DO ............to da SI -

I Alvaro Schiochet e
Ffu•• REUMATISMO da m.. Irma Maria Lunelli
... or...... p.l, O. ti S. P. Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador,' domiciliado ,e

residente nesre distrito, em
Ribeirão Grande do Norte,
filho de M a x i m i I-i a n o

Schiochet e de Ida De
marchí Schiochet.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente em Luiz Alves,.
filha de .Angelo Lunelli e

de Esperança Mecheluzzi
Lunelli.

E p;ra que chegue ao co
nhecimento de todos, mandeí
passar o presente edital que
será publicado pela imprén
sa e 'em cartório onde será
afixado dur ante I 'i dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

fins legais.
AUREA MOLLER GRUBBA.

Ottcial

o Plpele, • Baoo.. CoraçAe..
........ oe Pul a Pe••
�... Ooree "" O ..

�. c.a Queda,,do Gabe-
le AIKHtos.

. CGMU"'Oßl�

--------�------�
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.

•.. Illeta r���8��a C!!r����,a d,�}!��� t TOdl!lilßll!igl!I P IRANG,A, campeão do velor de Cr$ 20.000,00, vendida pelo sr. joao ! Es hat den Herrn ueber Leben und

Turneíe In.·ct o de 1959 _Maioc�
..

t, correrá no prímelre domingo do mês Tod gefallen em 23. Mai unsere liebe Muner,de agosto de ano. Sehwíegermutrer GrossmuUer und Urgross-Os. bilhetes não vendidos, pedimos en- mutter' -

Bôa apresentação do quadro Ipirangais1a.· V.iá-IOS
..

para a Casa Paroquial de Messeren- � .Juliana Schüssel Finta
. duba até o próximo dia 19.' � .

� renda som?u Cr$ .2.040,00, considerada fraca

I .A extração correrá conforme oe bilhetes

�
zu sich zu rufen. Sie starb nach einem kurzen

Realizou-se no dia 24 entusiasmo, especialmente vendidos. aber schweren Leiden im Alter von 72 lehren
und 4 Monate. Wir danken allen die uns inpl passado, o Torneio a última partida em que

I�DominO'__....Opro__.....ximo_a=fest_aanu_al,!
den letzten schweren Stunden bei�eSJiJDdenInício da la. divisão de o Ipiranga bateu de ma-

do Sagrado'" Coração de jesús na. Matriz de haben. das Grab so reich mit Blumen schmueck-a m a d o r e s da L. Ja. D. neira categórica o seu
Messaranduba. ten und der geliebten das letzte Geleit haben.sagrendo-se campeão do adversário, o Aval, após Wir danken ferner Herrn Ioäo Gascho fuermesmo lJ S. E. Ipiranga. 60 minutos de luta em que seine trostreichen Worte im Hause und em

A ordern dos Iogös foi sempre foram os
: coman-

Grabe. Die liebe Verstorbene hlnterlless ihren
a seguinte:

dados de Baloquinho que iÍ:========--=:::=--=:::====--==:::=� Gemahl, Estefeno Finta, 7 Kinder, 21 Inkelpredominaram na cancha, '11' U und 5 Urenkel..

Avai E. C. O x Agua chegando ao final com o Representa'çêes V.·to'ríaVerde O (por penalldades marcador acusando com II ° n jarag�á do Sul, Mai, 1959.
v e n c e u o Aveí); E. C. ínteíra justiça o placard Üll D. I' Die trauernde FamiliePi:lfaná x Garibaldi F. C. de 3 tentos centra um do

I(venceu o Garibaldi por Aval, que, começou bem, II ..... E I a SI..•
II

Estelano und Ag.t� Vogel
O) I .

B f
'.

fi' II ! M.ria und Antonio S.lai1 x ; plraDga X ora ogo! para mostrar cansaço SI- II Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 José und Ir",a Ra./ol
.

(venceu b Ipiranga por co; entregando se, no final, II
JAR GUI' DO SUL Santa Oatarina

n
1 x O) ; Avai x Garibaldi ao valoroso esquadrão II A

•
'

II OUo und Maria dos S.ntos
(Aí .

II - CI.ra und Artur Koerstenvenceu o va por pena- tplrangulsta.
.

Allonso und Crlstln. Planlscheck.lídedes) ; Ipiranga J!: Avai Perabens, portanto, aos 'I Aub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu Iii!(venceu o Ipiranga por diretores e logadoree do "
•3 x 1). Ipiranga, pela bonita taça t; - Jeeps -. Peruas - Automóveis DKW

tI
...---------- 1-------

Conetdersndo-se pelo ofertada pela L.ja.D., e!i T d t s í P I WENN MAN VON 8TEIlWENespecto técnico, os logoe que continuem assim para li r a t o r e s e. eSQ 1 r a e neu. li
em si, foram fracos, sal- os restantes jogos que vão \\-:::::::::-':==:::===::-M-::====:::==::'-::==:::P SPRICHT •••
vendo-se no entanto, pelo ee iniciar em breve. di n n i. Allgemeinen voa nicht geblut, und wenn dana

Brillanten, Halbedelsteiae. und 1II0ch so eil!! Stein da durehge
anIleren achoellon Di�en. Da.n drueDkt wird, - na, fragen Sie
gibt es,eie Sorte Steine, von mal jemanden, der einmal eine
der man ,ar ,icht 80 gern Oal1enltelnkolik hatte!
s p r i a h t, und die'man aoch Ja, werden Sie, Iragen. kann
we.irer �er. hat, o.l1enlltel.e man denn da gar niehts dage
naemllcb..Wissen Sie eieeatUcb gen tun? Nun. wenn die Steine
wie lIIiele Steilte zustande koas- eret einmal grOI. lind, dann
.... ? Nun das ieht relat!v hllft allenfall. Morphiúm oder- Que o DosIer e o - Que o Mario Donini Elcritório ao lado da Prêf.ililra eiaiacb. f!s f a e. g t ziemlieb schlimm.ltenlallll ein operati-Maba ficaram na qulnta- anda "roxínho" para se bar.l.1 an, nae.lich meist .it ..-er BingrUt Wa. man sehr

feira, dia 28 p. p., a tarde JARAGUÁ DO SUL ei.�r OallenltauUDg. entweder, wohl tun kann, ilt aber, zutransferir para o Agua
I
weil lIIurdl. iriendelneD .eu••e- verbindern, dass lie ueber-toda, DO campo do Aceraí, Verde, onde .arranjou um' ��-�...........�""I�"""ho��-....-��_.II"o.(r=1 reJa Druck, oft durcb Stubl· .haupt erl. die.e gelaehrlichenafim de presenciaremo, verbaertuDi 'Werara.cht, d i e Groe.sen erreichen.1Ian kannjogo propalado entre o broto e que alluarda só- Oalle.wege abieklemmt wer- naemI1ch datoer lorgen, dass

Baependi e Seleto e nada ... menle vencer seu contrato !'!!!!!!!!!!!!!!!!!--------------I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II.. 'dea, oder weil ebeadieae Oalle.- einmal die Gallenwege "ent�
Q 'p I' P A i wete chnch Fr_dkoel'pCr, vom stopft" werden und .omit die- ue o au o

.

app, com o cara. . .

Darm her einiellrunge., lieh Gallenstauung
.

aofhoert, zumanda doidinho para des- , ,"i1M I"'!..ROS
.

ventopft baben, oder einfacb, andem, da•• durch eine krael-cobrir q�em é este têil de ".",. .Que-..,a turma .de vi- I ::-�r"�� ...... �.
,. weU die leber ·zu viel O.Ue lige, efne� DurehspuelungGiovaoi Caroli e alé agora ciados em apostas do Bar ,ir

� produziert. Aus der in der gleichkommenden Entlerung
d C t

.

a qu·nl-.·.{.P:..... ,� . Oallenbla.e, geatluten OaUen· der Gallenblase der gefaehr-na a... aarIDense, n 1 ..
-

.;P. R CO' fl•.,keit beginnen nua einige liche G:r1es8 und kleinere- Que o O c t a c i I i o feira; dia 28 do mês fiodo, '�f po A . S ';;'<'>lj' Beata.dteflto 'aulZukristallisieren Steine hinausbeloerdert wer-marcou um belo _tento em 'já tinha feifo sua "fé�i- -.,.. '�i/" wie Zucker aus starkem Syrup. den. Wenn man diese vorbeu-
Mafra . no jogo com o nha"· foram a tarde para Zuo.echlt bildeD sieb kleine gende Behandlung periodisch,
O

" .

B' d A i . �V>ll'1N A,0'1'.0 l.
.

Kristaellche., wie Sand, der etwa jaehrlich,
.

olier nochperarlo em que o ae- o ca_mpo o c a r a
.
e
'. 8 o gen a D D t e "OaUengriels". besser halbjaehrlicll durqh�pendi 'mixlo

. perdeu por' ficaram comando piadas Dielc' Grielskoernchen ibrer. luehrt, dann vermeidet manÕ X 2. Até api Dada de até o eS.curecer, para .pas- seit. wirken als "KristallisltioDS- nicht I1qr die Bildung von
mais, porém, ·0 belo lento sar o temp.o se esquecen� .:e indÍcado k-eime", lIie ziehen. sich aDS Gallensteinen, sondern man
foi co.ntra. sua.s

próprias

I
do completamente do fim DQI casos de der Fluessigkeit weitere Sub- beseitigt 8,uch noch eine Reihe

fiaqi1eza. pali· stanz heraull und koenneD so anderer, durch die Gallen-rêdes . .. dando assim a que os teria levado até
�, magreza e

.

allmaeblich bis zur Oroesse eines stauungen verursachte. Be-vitória do Op�rário. lá . ..'_ l_tio. Huehnereill heranwachsen. Sol- schwerden, zu denen z. B. oft
Em lua rór' ehe Steiae- jeder Oroesse kann hartnaeckige Kopfschmerzen,

mula eDln ua man. llnre Z�it mit sich her- Uebelkeit! besonders
i
nach

V&D&daw de umlchlti,pen, ohne etwas davon etwas fettem Essen, in schwe-
_.1.:1:_ Uel' OI'_....I zu m e r k e n. Etwa jeder 6. reren Faellen Gelbsuchtáehn-....w... tina, I.....vaOlfatoa, Menlch leidet an Oallensteinen, liche Zustaende. lind, dies nicht,Pepetoa. DOI � Cola, etc. de oft weisso er es nur nicbt. Er als geringstes, die sprich-
e.ção prOllta e eficu noe caSI)8 merkt es erst, wenn einer dieser wQertliche "galige" Gemuets-
de fraquesa e neuraateniu. Villa- Steine auf die unglueckliche Idee verfassung gehören. Ein gutes
4iói 6 iDdicado para bom••• mu� kOQlmt, den Weg in die freiheit und bewaehrtes Mittel zur

.lheres e orl·A "n"'- �ir. anzutreten. Die Oallenwege sind Durchfuehrung einer solchen \
-r- w.. lu fuer solche .Objekte naemlich Gallenspuelung ist Steinonit.mula licenciada 'peIa iadde 'Pu-

blica.
.

Destà sociedade aca- Henrique A. Janssen; 1°.
bamos de receber o se- Tesoureiro: Heinz Püt
guinte ofic,io em que hos tjer; 2°. Tesoureiro: Os-.
comunica a ··eleição .

de waldo Nieis, Reeleito.
nova Diretoria a cujos Conselho Fiscal:membros desejamos mai-

Presidente: Guilherme
ores triunfos em prol •

dessa Sociedade: Presi" Spengler.
dentede Honra: Fran - M em b r os: Frederico i:i;;;;oiiiiiiiiiiiiiii.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii
cisco Modrock; Presi Barte], Alwino Konnel,
dente: Alfredo Mohr, Re- Gustavo Henschel, Er
eleito; Vice-Presidente: wino Menegotti, Edmundo
Max Bauer, Reeleito; 1°. Hanssen.
Secrbtário: Heinz Bartel, Suplentes: Guilherme
Reeleio; 2°. Secre.tário: Menegotti.

ESPORTES
Escreveu: G/OVfJNI C�RÓLl

OllEM, MAS EU HIO AfiRil

Sociedade de Atiradores uPROGRESSO"

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA. DE SA.UDE

Rua Presidente Epitácio Pelôas N·. 704:

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto� _ Diathermia Öndas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Eledro-cauterizaçlo

- Ráios Infra-vermelho's e azuis.
.

(f=:::=:':==�:::;:O::::::_-_::'''''-=:::�-=::::'-=====--=::."�
II 1••••CI. ule••••·· II
II - JARAGUA DO SUL -

IId
fII Medicamentos � Perfumarias
IIP .

Iii Simbolo de Honestidade ii
n Confiança e PrestezatIIii A que melhor lhe atend� IIII .

e pelos menores preQos II

���====--==�:===:::=======:::=_'_.J)

Dp. Reinoldo Ku.a••

I ADVeGADO I

Apotheke "Sebulz"
JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den gering.teD Preisen bedient.

brIngt r••ch� and sIchere Hilfe bel:

Gicht.
Rheuma.

Hexenschuss,
Kopf.. und

Ischias, Nervenschmerzen,
Erkällungskranklleiten

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A ILOM8RIGUfiRI MINANCORA TocaI lilst clle Harnslare and beWirk� die A'UIHll&ldllnC dar schAd
licben Ib4ßlthellSstofie. Keine unlagenelunen Aa:b.n�s(heinungen.

·.Eint.c� An_Dduog und OosieJIuog in lila"" von Ta&le'hn. Welt
.

Ober c1000 Alente. bestätlg�J>· dl'e hervo�e. ",*,»enstillon-de und
lIelJ<ade Wldl.uag. von TogaI.. NehmeD Sie dal'tu vutr.aunsvolJ TogaI!

Vermifugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dIeta!

'SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a loua próprial
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre hoje mesmo' uma- LIDlllUEIBA

.

IUIA.COU para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

JOINVILLE

Dr. Marille Barreto �e Azaledo
I.'ADVOOADO I

Escritório no prédio "A Comercial LIda"
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°.122

lar.,uá do Sul

:JiC'.trIl
4
••

:j;•••••••� \ •••••••4•• ;}I••4••••4••�� ••••••••••w i·L
i Vlfnie. ele Olhos - Onridos - lIariz e Garganta i

� M��eR'!·; p������ �!!!A· �li A melhor aparelhada em Sallla Catarina i
� Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" !
: - JOINVILE - !

..� �! :: a,a .,.aft- ". • •••·.� ,
••

,
••
t a.a a.a ,··t ·ft··.· ··.·�r .•.... ' ,1:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'. ,o,

'E. a' MAIORIA continua c o r r e n do da'
MINOR�A. E em desabalada carreira fogem'
pela porta dos fundos, os preclaros, os emi
nentes, 08 salvadores e os improdutivos
vereadores, do PSD.

,

'

.

'

Segúnd�-feira, às �0,20, foí dada a pa�ii'da !
E, como partiram... Até agora não se sabe
quem chegou na frente. 'Alguns ficaram
na "frente" da Prefeiturá ouvindo as "taqua
radas" do Schmoeckel e do Muríllo, além daS'
.verdades com que o Victor 08 mimoseou os

integrantes do páreo.
'

, Com maís algumas "corridas" como estas,
ELES acabam não "chegando" male na Prefei
tura para . a� Sessões da Câmara. Ave, Crédo!

,

E, p'or falar em "páreo" teremos amanhã
na raia da Sociedade Hípica a corrida, entre
os Parelheiros do Xadéco e do Vitório Lasza
ris. Dizem- os entendidos que muita alfafa e '

milho foi gasto ultimamente, e que 08 tempos
são de "rachar" cronometro,

, Moritar� o cavalo de propríedade .do Xa-
déco o Luiz Rigoni, e o outro animal será

, montado pelo Béquínhovque foram contratados
,

especialmente na Gávea.
'

\ _"!

SÁBADO,' 6 DE JUNHO DB 19õ9JARAOUÁ DO SUL '(SANT� CATARINÂ)A.NO xt,

Bles não são de 'nada � .'. 'Oelellcia HOliliar de Pllkia de' Jlralld dI SII
(Conclusão'da 10. pagina) aorrAL' N. 1 '

d� SantorQuma, vítima pare justificar uma covardia. ,'O Sr. Arnaldo OUo Schulz, 10. suplente em,
D�s�é!a� que um suplente (quama, honre) �� Eterna exercício, no uso de suas atribuições

'

:

Vtgllanc.la_re�olver'!. íezen das suas, botando ,o.qu�z , Leva ao conhecimento de quem i�teressar posse,na
..

Presldêncla e �Ie (suplente. da Eterna VlgIlanEléI que' lerá inicio no próximo dia 8 do corrente mês, oe bolo das festas, em de�ermlDada� rod�s de bolão) emplacamento de veículos a motores, com duraçãona Secretaria. Bem se ve que neo sao de nada. até o dia 20 de julho do corrente exercícío. •

Embora muitos dos ilustres vereadores pessedistas Os proprietários dos veículos supracitados, de
tenham mafs' de quatro anos de vereança, ainda não verão apresentar, no ato de emplacamento; o ceruü
encontraram o art. 53 do Regimento Interno que é cedo de propr!edade, o talão de pagamen�o do im-

_

claro, quando a maioria foge: "Na falta ou ausência posto da Prefeitura, comprovante do recolhimento do
dos membros efetivos da Mêsê a Câmara tunctoaarã írnposto sindical, êste para veículos aluguéis e rrans

sob a'
.

d-
.

d d
,'",

.

'd' ,Id" � portes de. cargas, e a carteira nactonel de habilitação.
__--'-p_re_s_1 encla ,o verea or mais I 080, entre o� Aquêles que não emplacarem seus veículos
presentes; 'secretariada pejos dois menos idoso, etc'�. 'dentro do prazo mercado.iesrão 'suíetroe as mulfeäde
Óra, -rodos seberntcu deviam saber): queo ,Gumz' é acôrdo c,oru"o Código Neclonal de Trânsito.' "

o rneís idoso e o 'Sthmöckel e o Baüer' os menos 'i OJicenciamento é,feilo nomunicíplo .do domt-
idosos, Não há necessidade de malabarismo nem cilio do proprierérlo,

'

ser muno inteligente pare chegar a essa ,cOQciusão. "

..
As, ,repêJrtiçóes

.
públiçfj,s deve��Q apresentar. ,P

,

..' , . ,

'

_ ;,' , ,certificado' de proprledade.. ecompeuhado de ofício,
,

, Os no�sos 'Ilustres adve�sarJos .. que sao durt;» de ca- dando os dados necessérlos a identificação dos
, ,,:0 Schmoeekel, tem sido chamado na rá;

'I
beça' nao deram pela corsa e acharam que ISSO era I mesmos. O emplacamento das bicicletas terá iníciodio de SUPLENTE, como se isso fôsse demé..

'e'

golpe. Mas .golpe de que? Golpe de cumprimento do após do dia 20 de julho do corrente ano.
'

'

rito. Mas os responsáveis pelo programa se
, ,Regimento da Câmara, óra essa. E não fizeram os .Jeregué do Sul, 6 de junho de 195�. '

, esquecem de que ele é SUPLENTE à "sêgunda vereadores da UDN concurso de oratória porque '

.potênoía". Suplente de Vereador e Deputado.' desse estágio já passaram; antes cumpriram fielmente ' ARNALDO OTTO SCHULZ
Isso é que doi. �. (vôte H!) I ri sagrado compromisso de exercer com ded'icação e

!.o. Suplente em Exercíclo '.,

Diz a "curra" do PSD pela ZYP - 9, de i
lealdade o mandato que o povo lhes confiou. Està':; .t1'::=::::::.::;:::=:::::::::::::::::::::::::::=::::::===,=;::==::::::=:::::::::�

que, um PSOSTE teria os mesmos, votos que, vam prhe�entes, estavam cum.p,�indoIQ mandato e d\ê� ii ' Dr.:' Orlando ,Ber.nardino '1Ii ••,.'obteve o chmoeckel para Deputado, Será' qu-e .Ies nen um fugiu de 'sua responsabi ldede. Debaterem � '"
' ")' . '

!iouteo . candidato burlesco como o "Eterno' n�o 'com o, erdor que lhes cerecreríze, os' proleroe ,na 'iI" ,ÇJl'tí,.gião·Dentist� �
, ,',!, 1::.:'teria os mesmos votos -que ele teve" tendo, à. ordern do dia para �ar uma' satisfação de �e.us �10S 'ii I'

lhe forrar os: "coeiros", os cofres da Preíeítu- à compacta ésstarêncla e ao grande número de fun- II Raios' X ...!...' Infra Vermelho - UJtra Violeta II:!,ra pagando telefone para os trolheiros, Tubos' cionários que ingratamente a 'rádio local chamc;>u 'de II. - Pr'6 t'e sé"':': 'Clínica - 'ç i r u � g i a - 11
de Ciment() pára todos os que -queriám, escl'Í- "claque ii bater pálmas". Depois de nobilitante ciasse h ' '--:,'. ' ':

'

, '.' '" li
turas, gratuitas; ClisllIDentos por conta, idinhei- � ��' funCionários, passaram a "claque" e, agora" mais II,. �orárl0: pa �lda�e, todot:! os dIas (menos !!

ro à rodo, 'chapa branca trabalhando, e ainda uma vez humilhados< na sua miserável condição, de II ' . H'
,> seglmd� e se�,t�, feira) ." " .u

as promessas e os gritos do PrefeitQ?, "barnabé,.amarram a, calça pára não calr-a,barriga.I!, " ,Das 7 à�,12 e ;da:§i'1'4"à's:19:horas:',�i!�
fogo !!éáOar�:r��.��oq�:r��� ��:a l:s d�e��:� At�.,quapdo? A fumaça, como se' vê, ê daquera� que I '==:::::=:::::::::====::_-=:::::::::::�:�J���:::�::���.:��Jk,
votos!' '>: " "",' um sopi'o;1desrai, B mais Uina vez 'o modesto' fun-

"

�. '08"":1",'"0',(e>', 'R[CfTlo�l�,:E, o "eterno" que teve uma de sulis "àsas" ������Q�-'�:���:��rlicgks tb�:nshã� �:!�:�:eJ:�!�: Vende-se '

' •. ',�", ,,'�;
cGrtadàs, e que perdeu para o Clemenceau, o R": : 'b'

.

h"
'

"" Co'" {�
,-

lugar de "gerente" da Prefeitura, passou a 'l'
EVI SINSVAL,

I ,Ummotor Olin.
ece e ,ojcr 'a ,,'

�,;:.
dedicar-se de corpo e alma à intriguinbas é " 'C' '1' .• 11"
disque-disque soltando aqui e ali 'balões de'

.' tom á gazolina r.vange lca aVIstla a;::
d �el ===-IIIJI::III::II__• para qua 1 que r

I,' ' '.'�;;--';'"

��s:��e�iía de�J?istar a gran e mágoa! Coita-
"

F' b
-,

s er v i P. d, tratar gr""ade " :declamado,Jâ�;
I

,', (Sezões, Malárias, 'i ,.

Tem gente se metendo em camisas de "e" res Impaludis,lIlO néata redação� , ?t{ari'a,NasoimeBtót"ul'lÍ�,
onze varas, procurando comprometer autori- ' Mal�itas. Tremedeira gra�d�, e�ín�essão do"'�47'.:
dade cODsütuida no Munic1pio em Cambalach,os;

,

- OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM �, ''"'''''(t� oUal NaciQna.l o:nos, "ai�i;
Breganha8, e ,vantagens em proveito pessoal. 'e hO,��riage�r,: em a' I!loit��,
Cuidado, muito cuidado!

-

"

, apsulas Antisesonicas �:: ��:�e::Je�o:';':�: a:: de"hojs; nó amplo saliio':;
M."nancora"

'

FARMACIA ',NOVAlda Comunidade,Ev'jnlg�';',
licll Lutheraóa' oom' um

ii BOBEITO •• BOBS,T, reoital, que, por si s6
,

A que dispõe de maior<aortimeD. oonstitue um sspetá-colo
Laboratórios MINANOORA to na praça e oferece aeua ar-ti· ao espírito de, todos

_ goa à preçoa vantajosoa
'

quantos a sabem assistir.

I Rua Mal., oe,od,oro 3 • Jàraguã .

\ "
'

.:=.""'!ÍlRi ---=IaI...------1!CI1a m... ..-� �--.. �......._� A dlsHnta deolamadora,OH! Wald,emar t Vai s8ir a tela protetora
0;' ,

, '"
_

"'--"""'uJ��
acompanhada que vem

da Ponte Abdo'n BatI·sta ,VoceA e""tá esperando 'AC:- ----------.•••--..••-----••...•. - ..- ---.- --------.-- - - ..

� 00"m a'pr'e'ol'ável asservo,.

•."
f{'
-.--.---------- •••-.---.-----••-.-.- ••..

-···--------------·-··---···-·-··11 '

que a p'onte caía, ou que alguém caia déla? i,' ]R �
Ci<

tO J])) t
P o ( ii está fadada a reoeber em

Ainda existe a 'TELA lá no Almoxarifado?' i I]l ntTh ar4]) ß 4]) PTrn dJlrn4]) ii a noite de hoje nos salões
qualquer dia eu fico brabo e, "te taco o cambuí". II ,<tI.l \lJI� tal I1taL ' �llll <tU. (ßI. ii da Comunidade Evangé-

II' II lica Lutherana os oalora·
"O Prefeito queria MAIORIA para poder 1 D .,. O •ny OQ. b a s D' Aquin 'o II sos,suoessos a que faz jus.

administrar. Maioria e.e tem. Mas não na Câ- II II
mara. Pois ELES não aguentam o' galhO e fo- II CIRUBGIA.O DENTISTA' II Em a pr6xima ediQão
gem ante os argumentos da MINORIA. U 'Consultório': Rua Mareohal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnaok) "daremos maior publioi-

lO .. dade ao aoontecimentoD. ARAQUE li JARAGUÁ DO SUL (Telef. 220) ii de Maria NasoimeIito em

�:::=:::�'!:I;::_:..:::m::::::::::::,:::=::::==:::=--=:::::�==:::::_.;::::::::;:===---:.....=:�:::===Ji a nossa cidade.,

- Joinville - Sta. Catarina -

Mariana (de Corupá) - Não me sobrou
espaço para transcrever aqui as tuas linhas.
Você não perderá nada por esperar ..Enquanto
espera, ponha as tuas parbas de molho,' pois
as do teu vizinho estão ard�ndo! '

.

Ern Todas as Boas Farmácias

� um produto dos

�=================a�
PARA, FERIDAS, ,j,

E C Z E MAS,
IN FlAMAÇOES,
,COCEIRAS,
FRIEIRÀS�
,ESPINHAS, ETC.I

,

,

,

f
,

COIIRA CISPA.
OU,IDI DOS CI·

8flOS E DEr..IS

AUCCOfS DO"

OURO CIBRUDl
,I:,

"

TOI-IICO CAPLLAR

PO� EXCELÊNCIA

Lavando com Sabão (Marca Begtstrafa)

Virgem .Especiálidad� ...

) ;
,

da Cli!o WEllIEt' IN]J}U§IlRlÂlL ... JoiJl1lville
o ideal para cozinhá, lavanderia e lavadeira,' port�IÍto não deve faltar em casa' alguma.
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