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RETINADAS LIVRES,

FORNECEM'SE TAt.O'ES DECWEQIIES

,

S. PAULO, 15 - Não CENAS DANTESCAS NUM GRANDE INOENDIO EM SÃO PAULO - 56 MORTOS louca, uns Iam derru-
há pal�vras que po�s�m E SESSENTA FERIDOS, ba!ldo outros,. e os que
traduztr, com exatidão, calam eram pisados, so-
a imensa tragédia que oficial, entraram no pré- não' teve o cabo Antônio I reram no cumprimento tos desesperados, gritos frendo esmagamento da.
'fêz São Paulo amanhe- dio. Na sacada que dá Duarte Amaral que foi do dever.

"

de pavor da morte, cabeça, do peito,' enfim
'cer sob um, manto de para a Rua Florêncio prensado pela multidão Logo o pânico se apo- transformavam o «28» de toda parte do corpo.
luto e dor. Realmente, de Abreu, () oficial e o espavorida, morrendo derava de todo o mundo. num quadro dantesco, a E morriam ali.
em tôda a história da cabo procuravam acal- tragicamente quando Um pânico tremendo, par de cenas ímpressío- Quando se tornou
cidade não se sabe de mar os presentes. Con- procurava fazer com que que se incumbiu de nantes que oferecia a maior o número dos que
catástrofe que se ase- seguiram fazer descer todos se conservassem completar a sinistra ação ameaçadora das por ali procuravam se

melhe - em dramatící- por cordas várias pes- em calma. O mesmo fim obra do fogo. E todos, enormes línguas de fogo, salvar, formou-se então,
dade e em proporções soas. O pânico, no en- teve o ínvestígaäor Ar- desordenadamente, pro- que a: tudo iam des- um emaranhado de per
- ao incêndio pavoroso tanto, aumentava CQm mando dos Santos, do curavam ganhar a es- truindo. nas e braços. Os que
que, às últimas horas as labaredas que cres- Departamento de Ordem treita escada que dava Talvez das 500 pes- conseguiam livrar-se
de ontem, destruiu o ciam. O cabo foi pren- Pública e Social. Grita- acesso à rua, formando, soas que se encontra- o fizeram de forma que
prédio 259 da Rua Flo- sado pela multidão em va para que a multidão naquele exiguo corre- vam dentro do salão, talvez não saibam des
rencio de Abreu, em pânico, o mesmo acon- se conservasse em cal- dor, um bloco compacto, mais de 300 correram crever.

cuja parte euperíor es- tecendo com o tenente'l ma. Não foi ouvido pela do qual ninguem ,se para a estreita e longa As proporções das
tava sediada a «Socie- Alguns soldados do multidão espavorida sen- podia livrar. Uns fica-I escada, procurando atín- catástrofe foram de tal
dade Dansante 28 de Corpo de Bombeiros. do esmagado pe- ram presos aos outros, gir a rua. Ai, precisa- ordem que, desde logo
Setembro», funcionando, conseguiram retirar o los que desciam corren- com os braços e as mente, residiu a príncí- a cidade foi Inteíramen
em baixo, a firma co- oficial do meio da mul- do as escadas. Foram pernas entrelaçados. pal causa de tantas te tomada pelas infor
mercial «Tecidos Votex tídão, A mesma sorte dois mártires que mor- Gritos lancinantes, grí- mortes. Naquela correria mações. Uma compacta
S. A.». multidão se formou ao

Desapareceu triste-

O
·

E
longo da Rua Florêncio

mente a conhecida n'ovo Secretariado do stado de Abreu, mantendo-se
agremiação recreativa,

' ali, mesmo no avançar
assinalando de modo o Cinco Seeretarfas já estão preenchidas O Dep. Luiz de Souza na Sego Publica da madrugada. Era tanta
mais trágico imaginável gente que o próprio
o inicio dos festejos [u- O sr. Governador Irí- do eléro, grande massa serviço dos bombeiros,
ninos. Uma fogueira neu Bornhausen acaba popular acorreu ao Pa-

T
' · policiais, médicos e en-

enorme envolveu todo o de fazer a remodelação läeío onde os títulares raglca experlen-. fermeiros chegou a ser

salão quando lá se acha- do seu secretariado, ',prestaram o compromis- prejudicado.
vam para mais de 500 preenchendo as secre- FIO legal perante o sr.

•

d
·

d Diversos bombeiros
pessoas. O baile maca- tarías que estavam va- Governador. Gla e um aVIa or lutavam, titanicamente,
bro ia intenso quando o gas até a�ora.· Jaraguá esteve repre- tentando desfazer o blo-
fogo lavrou. Os pares Para a secretaria do Sentado nesses atos pe- I" t co de pessoos formado
foram surpreendidos pe- Interior e Justiça foi los snrs. Artur Müller, pau IS 8 ao longo das escadas.
las labaredas que, de nomeado o dr. Olintho Altino Pereira e Lou- Era -quase ,humana-:
inicio, começarau, a. Ir- de.. Campos, suplente, de renço Gressínger. - mente Impossível tirar
romper da parte dos deputado e Promotor O sr. Governador Irí- SAO PAULO. - In- alguém com vida, dali.
fundos, junto ao gabtue- Público em Lages. Para neu Bornhausen pronun- formações recemchegadas Cordas foram amarradas
te sanitário de homens, a de Educação', Saú.de 8 ciou empolgante díscur- do Rio Claro, neste Es-

aos corpos daqueles que
estendendo-se rápida- Assistência Social, o dr. 'so, tendo falado em tado, dão conta de que se achavam na frente
mente a todos os cantos. Fernando Ferreira' de nome dos titulares no- domingo, qundo da inau- do enorme grupo e, de
No salão de baile aín- Melo e .para a da Segu- meados o dr. Olintho de gursção das novas insta- fora, iam sendo puxa-

da não se haviam aper- rança Pública foi no- Campos. lações do Aéroporto 10-
das, lentamente, arras-

cebido do incêndio que meado o dr. Luiz. de A transmíssão das se- cal, já no final da oeri- tando as vitimas. So-
l f d Q d t d J tarí f' f lt 1 monia, o sargento da aé-
avrava nos un os. souze, epu a o por a- cre afolas 01 ei a pe o mente assim, podiam os

Q d 'h 'á d d F' d M 1 ronautica, sr. José Soa-
uan o c egaram os ragu e que com gran e r. ernan o e o, que «soldados do fogo» dís.

carros do Corpo de brilho já desempenhára acumulava as tres se-
rss de Camargo. da Es- solver o bloco.

B bei
"

terí t f t I t d f I d cola de Paraqueàistas de
om erros, e que os que an enormen e as un- cre ar as, en o a a o Acontece, todavia, que

. -

d � tlt 1 São Paulo, esfacelou-se
se encontravam no ínte. çoes esse cargo. 00 I U ares. cada um que era arras-

.

'

b b Al d' O d f no sölo, tendo morte ins'
rior do clu e perce e- em o comparecr- s nomea os oram tado chegava na rua

f 1 t d lt torí 't' t d tantanea. O sargento Ia-
, ram o ogo que avrava men o' as a as au on- mUI o cumprunen a os, já cadáver.
nos fundos e que já dades, Chefes do Legís- 'notando-se a satisfação zia demostração de dis- Os cadáveres iam

1- d I tí J di 'á' M'l' 1 1 Ih f't positivo de sua invencão
ameaçava o sa ao e a IVO e u rei rIO, 11- Dep. Lu,'z ele Souza gera pe a esco a ei o � sendo alinhados, ao Ion.
ball A ltídã t t t 1 Go d para .salto retardado, queai e. . mu 1 ao em ares e represen an es pe o sr. verna oro go da calçada; e, em

Pânico correu para um
consistia em fechar o pa- t 'á

.

raquedas apös o salto, pouco empo, J se via

canto do salão. Da sa-

H 'D para _,abrir de novo pro.
ali, uma fileira enorme.

cada do 1° andar, atira- omenagem ao r "

vam-se à rua. Os bom- • ximo ao söle. Ao saltar, Um quadro horripi-
beiros viveram então um d

'

d M
porem, o paraquedas fe- laute. Todos os mortos

drama doloroso: viam o Marcon es e attos chou para não mais abrir, estavam transfigurados,
fogo que lavrava e não

caindo o militar de uma muitos irreconheciveis.

Podiam iniciar o comba- Reall·sou-se sábado u'1.
.

t d
.

t q e vicio falou o dr. Mar-
altura de quatrocentos com o rosto esmagado,

à
gIS ra o In egro, u metros.' as rou,pas estraçalhadas.te s chamas, pois se timo, o banquete que a sempre soube ser o ho- condes de Mattos, di-

ligassem as mangueiras população de Jaraguá menageado, terminando zendo da consideração
poderiam afogar deze- ofereceu ao dr. João por ofertar-lhe valiosa que sempre lhe foi tri
nas de pessoas que se Tomaz Marcondes de lembrança dos amigos butada na comarca, quer
,encontravam no salão. Mattos, ilustre Juiz de de Jaraguá. pelas demais autorida-

Necessário era que Direito da Comarca, pro- Profundamente como· des, quer pela popula·
desligassem de pronto I movido para 3a. entran· ção em geral. Resaltou
a energia elétrica. No

I
cia e designado para especialmente a atuação

entanto, nem -isso po- Laguna. do sr. Prefeito Munici-
diam fazer, pois se o

I
A essa homenagem, §1Ul1b1l1Ul (()) ]plT'eC(()) paI e a capacidade de

fizessem o pânico pode, que teve a presença de Alt11\ np.�t.p
9 trabalho e probidade

ria aumentar e o núme- mais de 100 pessôas, Mv ll�ll.lL� dos serventuários da
ro de mortos seria muito represen.tando todas as justica.
maior. Alguns bombei- classes sociais do Muni· Fixado em Cr$ 2,00 Em seguida o sr. Fran-
ros, comandados por um cipio, teve tambem a no produtor cisco Gottardi, ilustre

______.
honrosa presença do sr. Promotor Público da

desembargador Ferreira A COAP acaba de fi- Comarca, levantou um

Bastos, vice - presidente xar em Cr$ 2,0.0 o pre- brinde de honra ao Co
do Tribunal de Justiça ço do litro de leite for- lendo Tribunal de Jmiti·
e atual Corregedor Ge- necido para fins indus- ça do Estado, ali tão

ral, do dr. Eugenio Tau- triais. dignamente representa-
lois Trompowski Filho, A medida teve a do pelo seu vice·presi-
Juiz de Direito de Join- melhor rl'lpercussão nos dente, o dr. Desembar

vile, representantes de meio coloniais, pois é gador Ferreira Bastos,
Guarámirim e Corupá, sabido que, ernquanto a Por último o sr. dr.
'Falou em nome dos manteiga e queijo su- desembargador' Bastes
ofertantes o doutorando biam constantemente de agradeceu a homenagem
Mario Tavares da Cunha preço, o eolono conti- que ao nosso mais alto

Mello, que enalteceu as nua'9a a receber Cr$ .. Tribunal e a ele fora
qualidades de jurista, 1,50 até 1,80 por litro prestada.
chefe de família e ma- de leite. O dr. Marcondes de

--------------------------------

Seminario Sagrado Çoração
Comparecerá as fef;ltividades o sr. Gover

nador Bornhausen

O dia 19,de Julho O Seminário Sa-
é de grande gala grado Coração, de
para os Padres da Corupá, promoverá
Congregação do Sa- grandes festejos nes·

grado Coração, pois se dia, devendo cor

marca o 50. aniver- rerem trens especiais
sá�io .da chegada dos de Rio Neg,rfnho e

prImeIros sacerdotes São Francisco. para
ao Brasil. aquela vila.
Alem disso naque!a,

mesma data é feste·
jado u 50. aniversárío
da' vida sacerdotal do
rev. Padre Guilher·
me.

o sr. Governador
.

ll'ineu 'Bornhausen
comparecerá a esses

festejos, mesmo para
cumprimentar o rev.

Padre Guilherme que
foi seu primeirQ pro
fessor.

Mattos já foi assumir
seu nllVO posto na co
marca de Laguna,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FARMACIA NOVÄ

Paulo ôchíocher - Requer cancelamento do im
posto sôbre uma caminhonete vendida para fóra do
municipio. Alvino Hoffmann - Idem. Erich Ehlert -

Requer transferência para seu nome dos impostos
sôbre Bar e Sorveteria adquirido de Rodolfo Fischer.

Despacho - "Sim"
Arnoldo L. ôchmitt - Requer alvará de "Habite

se" . Karl Heínzle - Requer licença pera construir
um mausoléo na sepultura de WiIly Wackerháge.
Bernardo Grubba Júnior - Requer licença pera cons

truir uma cerca de madeíra defronte ao imóvel de
sua propriedade. Intercâmbio Comercial de Mello &
Meier Ltda. - Requer licença para estabelecer-se
com Escritório de Representações, Consignações,
Comissões e C/Própria. Elisinio A. Hein - Requer
licença para construir um galpão de rnadeíra no

imóvel de sua propriedade. Carlos Müller - Requer
licença pare efetuar diversos concertos em sua casa

residenciàl, inclusive pintura interna. Guilherme Em
mendoerfer -. Requer licença para construir um

rancho de madeira em sua propriedade, bem como

efetuar diversos reparos em .sua casa resldencíal, in
cluslve pintura interna. João Fodi - Requer alvará
de "Vistoria e Habíte-se". F. Frederico Moeller -

Requer licença pare efetuar concertos na cerca exis
tente defronte a sua propriedade, bem como cons

truir outra cerca em tela de arame nos Iundos do
referido imóvel. OUo Diener Júnior - Requer licença
pera efetuar diversos concertos em um rancho exis
tente nos fundos de sua propriedade, inclusive re te
lhamenro do mesmo.

Despacho - "Deferido"
Diretoria do Déeas da Prefeitura Municipal de

leraguä do Sul. em 17 de Junho' de 1953.
OCTACILIO P. RAMOS

Diretor do Departamento do
Expediente, Educação e As

sistência Social

Pr�f�itllra Mll�i�l�al rr� Jara�llá fio �lli r���::q�e�=:-®@I
REQUERIMENTOS DESPftCHftDOS � TODAS AS MOLÉSTIAS DO ftPHHnH� RfSPIRBIÓRIO �

� E ncontram alí�io imediato com o uso do • •
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CONVOCAÇÃO
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ii Empr� Sul Brasileira de Eletrecidade S.A.
!! JH:ArlRIZ:: JO][l"ilITVJI[][,](,]8

�l Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:
ii

1.:,i Uma 'linha completa de motores nacionais 'e estrangeiros de alta e baixa

�: rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50160 ciclos. APARELHOS qE MEDI-
II çÃO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS

_ ii

!! PARA o. LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- H

i:::.:i::I.:
OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações _de ii
uz e força de qualquer capacidade. li

A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de i�
:: instalação de luz e força. iig �

\.�::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:�.:

Sociedade Bolin Cata
rinense, de Poço Danta-

\

Corupá, convida seus as-'
sociados para uma reuni
ão, á realizar-se no dia
28 de Junho, pelas 15
horas, na residencia do
ss. Vitorio Nones.

Fernando A., Springmann

ORDEM DO DIA:

I- Reorganisação ou li
quidação da sociedade.
NOTA: QUem não com
parecer a este reunião
não terã direito a qual
quer reclamação futura.

Nós abaixo assinados,
proibimos terminantemen
te a eritrada de pessôas
em nossas propriedades,
afim de caçar, extrair

r,:::========�, cipós, palmitos etc.
P A R A F E R I DAS, Não nos responsabili-

samos pelo que possa
acontecer.

lrapocuslnho, 12-6-[',3,

E C Z E MAS,
INFLAM.A.ÇOES,
COCEIRAS,I

I

FRIEIRAS"l�
ESPINHAS, ETC.

, �����

Poço
8-6-1953

VITORIO NONES
Presidente

Danta-Corupä;

J;»poibição

LeopOldo Vogel
Erico Vogel
llrmin Hackbardl

NUNCR EXISTiU IGURL
IHiI�!i! �_.-__.------__----_--_

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

Dr. �""""""_.I"""""""""""�

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

CliDica Médica - fJirurgia Geral ..,... Partos

Oonsuttörio; Rua Mal. Deodoro, Fundos

I
(ex-residencia do dr. Renato Walter.
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
Residencia: Rua Padre Francke N. 160.

� 1�7e'�te '" ;;;a'�:
III

�'" ili�" -: "�E$��7t;'-=
. m==rr=.� III !!!Si. "S!a IUI eliDI ES lU. s:::s IUI Ei9 IUI Sie 1[, l!iIi IUI _ '11 e3 ,�!!

Dr. Waldemiro' Mazur8c�en
Inglês

Ensina-se falar inglês,
aulas partioulares.
Preços módicos.
Rua Oél. Procopio Go

mes de Oliveira 378 em

Jaraguá do Sul, Com
Mme. Zanni.

de ROBERTO M. HORST

easa 8. Sa'81
Rua Mal. Floriano n. '152 - JARAGUÁ

Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
����

II
são es melhores e

- mais baratos -

Clinica de Olhos - Ouvidos Nariz e Garganla do

8R� .a.all. ..11
MODERNA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA

Formado pela Faculdade de Ciências Médicas ii

�'
da Universidade do Distrito Federal Serviço FORD Autorisado :1

� �:;�!i�ri!�:��r;i�'����?���Ei�s;ed?i�?� i [::�f�:::�!1 CO::�:::a:o���:�;:,:ar�d:�e:::�:v<i' II
Solda Elétrica e á Oxigênio

ULTRA.SOM - Tratamento moderno e efi- Combustivel e Lubrificantes

iii ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

COJ'Upá neste município, 1:'1'1: Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum-
"'_ bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos,

Consultas das 8112 ás 12 e das 15

áS�18 1""1" inflamação dos seios, dos ovários, da próstata, 1:'1'1: r---�-----------�
as, :::/Afecções da pele, fístulas, vartzes e üleeeas ré-c jl � Farmacia Centarl �
"'-�--"'-� ��_��(!) y 1III beldes. Asma, afecções do estômago, eto., Illl DE J18ILAJlFEEtruI:ANN de C][Am ][/OCDAm ������'-

::: MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento

III :1'1-1" Rua Cei. Emilio. C. Jourdan, H. 62 - Jaraguá do Sul·· S. C.
das Paralisias com reativação das funções

-

Es
'" musculares e nervosas, Atrofias, fraquese fun- ::: � �M I LHO III cional dos músculos 'em geral, da bexiga, or- III � Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, S

1"'1'1: gãos digestivos, etc., "1'1"1 � a disposição do distinto público, apresentando �
::, ONDAS 'CURTAS ': DIATER,MIA - ELETRO- o::: � serviço criterioso e Preços Módicos �
III CIRURGIA -. ELETRO-C?AGULAÇÄO m --__.._--..-.------------�.__

1:1'1' BANHOS DE LUZ - RalOS ultra-violeta e 1"'1: !!I�!�I!!I!�!�I!�!l�!"'!�!!�I!�!!�!I!l!�I�'1I

.

h ..
�"�'-'.I.•_.I_'"_"_'.I.I_'"_'I_II_'.I.I_'�;;;

1'1'1: in�O;�W��ÖRIO _- R u a dos Bomheiros 1'1'1: i� 1-:' Foto Piazep8 1 ii(Jardim Lauro Muellsr] esq. Rua 9 de Março ,- III .
-

iii' , das 9 ás � e das, 3. ás 6 horas . Iii'" Rua màl. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul III!li RESIDENCIA Rua Ministro Calogeras, 350 ::: 1'1 Defronte ao Ginásio São 'Luiz III=.::�E�S��i R��_�=��::-�·· ,_j U •
::m:,;.:::i':;,!::.a do Cabe- .)p:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��.... �i Fotografias ��rca�er:1 tam:ni��:S, de varias ii

Indústria de Calçados CGRsulieo médico ir 81t BIIl.O M.U81111 "H =:
-x-

::::

,Gosch Irmãos S.!. e tome o popllI'ar depur.livo
ii

F d ela Faculdade de Medici�a de Porto Alegre ii III Tem á disposição aparelhos fotográficos ele- ,III
ErL IX IR 914 ii orm;p:r:ções - Doenças de Senhoras - II iii mãesq�����JL�N��R»le�te�ut���la��s.ótima iii

ii Clínica Geral - Parlo sem Dör ii ,ii Veja a exposição sern compromisso. !ii
IßOfenGivo ao o'�Alsmo. Airada. 'H Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa i1 I!I - x _ III... coma UfA IlCõr. Aprovado ee- i,i' ii ;�!;I" Dispondo do melhor equiPamento'l"1'':1mo auxllla� no tratamento da SI- :: Consultório e Residência: ii ,

Flus. REUMATISMO da me. ii Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant ii pode atender a todo e qua.lquer .

_'o

ma oril.,me pelo O. N. S. P. !j�\, _ �::.�:���::�:..��..�:..�:�:..�:..::�.� _ __:?H I_�� c�::'�::!I�:a _�.:.•. ga�me:e. !!�p-I.i _-_._ _ .•.....•..•....•.:::a:._ __••••••••••••••••••••••••_.. 1�_.._._I._,._.,.._,._,._.I_._I._;......,.,iiI

AUX, TRAT. SIFILlS

Machinas de Costura
Alemãs, Japonezas

e outros tipos pelos me

lhores preços v.s. pode
rá verificar sem compro
misso, na CASA REAL.

I IMPUREZAS DO SANGUE?

�rl

OE PESSOAS TÊM USADO COM
BOM RESULTADO O 'OPULt�

DEPURATIVO

Calçados

ELIXIR 914
& SlfIUS ATACA TOBO O OB6ARISlWJ

II � G O

Produtos da:

Caixa Postal, 11

Jaraguá do Sul

Santa Catarina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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. tão de Ordem formulada

I
-

I
pelo deputado Muniz Fal-

.!!!!��������P�O�R��P�A�U�L�O�'�C�E�§�A�B������.���d�qUOfi�de�r�solvida pela Mesa opor-
tunamente, foi a triduna
o deputado Arruda Ca
mara, que durante a ho
ra destonada ao expedi
ente combateu a nova ini
ciatlva do deputado Nel
son Cerneiro, visando ins
tituir no país o divorcio
conjugal.

Faixa Azul, Botafogo e Baependí
os vencedores do torneio promo
vido pela S. E. R� Faixa Azul

I

Antes de tecermos al- representante da Liga anarquia, que elíaz
'

é
gum comentário sobre tambem entrou na dan- notória em quase todos
o desenrolar <las parti- ça. Andava em panda- os jogos de futebol,

--------

das realizadas domingo reco de um lado para dando assim mau exem.

último no torneio pro- outro a prucura de uma plo para aqueles que
movido pela S. E. R. mesa para proceder as amanhã terão que ocu-

Faixa Azul convem assinaturas das sumulas, par o posto que hoje
acentuar aqui a pouca e esta só apareceu as ocupamos.
atenção e falta de von- doze horas. No periodo Resultado dos jogos
tade que dispensam os da tarda foi aquela de- realizados
dirigentes dos clubes sordem. Uma lenga-len- Pela manhã, conforme
mandatarios, na organí- ga dos diabos Os jogos sorteio realizado prelía
sação de seus Iestívaes que conforme tõra anun- ram os segulntes clu
e . até, mesmo em parti- cíado entre Seleto x bes: Botafogo F. 'J. de
das amistosas. Qualquer Baependí, como prelíml- Rio Cerro, Olimpico de
contrariedade há de nar, e Acaraí x Faixa Joinvile e Ipiranga des
surgir, seja la como for. Azul como a principal, ta cidade, cujo os re

Não faz muito tempo o deu tanta da confusão sultados foram os se

público teve ocasião de que no fim ninguem se guintes: 1. jogo -- Olím
apreciar um fato ínte- entendia. O Seleto teí-: píco 1 x Ipíranga O. 2.
ressaute e ao mesmo mou, bateu

J
o pé em jogo - Botafogo O x

tempo lamentável. querer jogar com o Ipiranga O. Batida a se-

Achavam-se as duas Acaraí. Este por sua vez rie de penaltes venceu

equipes em campo, os em jogar' com o Faixa o Botafogo. Para o 3.
jogadores em( suas res- Azul conforme Iôra pro- jogo classificaram - se ---_--.----

petivas posições. O juiz gramado. Em fim ja Olimpico x Botaíogo,
distraído trilou' o apito eram 5 horas e aquela vencendo este pelo es

para o inicio da peleja, agonia continu�:va, sem core de 6 x 2.
e os jogadores caíram que o clube promotor A tarde como preli
na gargalhada. O que é do torneio tomasse pro- minar jogaram Acaraí x
que ha? Falta' a bola. videncia. Todos que- Baependí, vencendo es

Depois de um. corre riam jogár; menos con- te pelo escore de 5 x 1.
corre apareceu uma bo- tra o Baependí, como A partida de honra
Ia que não estando em se este talves fosse entre Seleto IX Faixa
condição de jogo, foi algum bicho papão. Me- Azul coube a vitória

�

devolvida pelo juiz para rece registo aqui a de- aos pínguíns por 4 x 1.
fóra de campo. Cenas .cisão do presidente da A renda atingiu a so-

como esta não deixa de S. D. Acarai que notan- ma de Cr$ 1.700,00.
ser engraçadinha para do não ter mais�fim
alguns, . mas, bastante aquela areng!i decidiu ----------

vergonhosa pará outros. lançar' em campo a sua

Domingo passado no equipe para disputar a

festival do Faixa Azul preliminar com o Bae
tambem aconteceu uma pendi, sedendo assim
serie de contrariedades seu lugar ao Seleto para
devido a péssima orga- disputar a partida de

nísação, O torneio que honra, embora não tenha
estava programado para sido esta a designação
ás 8 horas, foi iniciado dos jogos. Está em tem
ás 11 pois eram 10 ho- po senbores desportistas,
ras e o campo .nem se- de acabar de uma vez

quer estava marcado. O por todas com esta

':A si,F I . L,. I �..

Fogões Económico das
a f a m a d a m a rc a

(REIS) de diversos ta

manhos tem sempre em

stock na CASA REAL.

���"'''' � � � .'. �� '(i)� �� � �� §1aUlll, <DflUl IE lIJlO_Ii� DR. FRANCISOO GOTTARDI . =l &

: Promotor Público . :1
�.' Escritório de Advocacia �:'l MOÇO1 DE 14 a 16 ANOS.

f::=. Aceita causas: Civeis - Comerciais - Co- .B:· Para trabalhar em bal-

f branças � Contratos - Consultas. B cão, precisa-se de um, de

�.
ATENDE:· no Gabinete da PROMO-

'l
preférencia que saiba fa-

JP>nacard : TORJA, sito no «FORUM», diâriamente das : lar o alemão.
1 10 ás 12 e das 14 ás 16 horas. � Tratar com o sr. Lou-
-:;I . li)
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ADVOGADO.

ti Comunica aos seus amigos e aos seus

antigos clientes que está novamente exercen

do a advocacia.
Atende no seu escritório á rua Mal.

D�O-doro da Fonseca, p. 21U. ,

�����������-��

Domingo dia -14 A LutaEm. Oorupä, n/munici-I •

pio: D. Pedro II' 2 x ..

Vera Cruz 2. Agua Ver- A foto mostra,
de '3 x XV de Novem- numa clínica de
bro 2. .um povoado pa-

Pelo -Octogonal raguaio, um gru-
No Rio po de mães e fu-
Sabado dia 13: Bota- turas mães, assis

fogo 3 x Hibernian 1. . tindo uma de-
Em São Paulo monstração sobre

São Paulo 4 x Olimpia 1 cuidados e higie-
No, Rio.

'

ne que devem ser

Dcmmg.o dIa 14: Vasco 2 dispensados às
x 'B'lumI�ense 1. . crianças. A (;llíni-
Em Sao Paulo ca recebe auxílio

Corintians 2 x Sporting 1. financeiro e téc-
No Rio nico do Fundo

Quarta-feira dia 17: Bo- Internacional de
tafogo 2 x Fluminense 2. Socörro à In-

_Em São Paulo. fância (F I SI),
Sao Paulo 4. � Sp_?rtmg 1. agência especiali-

ClasslflCaçao zada das Nações
. P?r p. I! Unidas, que tam-

1. Cormtlans, Sao Paulo béindesempenhou
com O p. p. importante papel
2. Botafogo, Vasco com na organização
1 p. p.

. .,
do serviço. Mais

3. Flummense, Hiberman 10 põstos serão
com 3 �. p. ., inaugura'dos, em
4. Sportmg, Ohmpla com, diversos pontos
4 p. p. . do país, dentro de pouco

It UMA IX'ENÇA ORAVI"'MA
MUiTO PE,,,OO8A PARA A F,..

MIL'A E PARA A RAÇA, COMO
UM BOM AUX'UAR NO TRATA.
MENTO DtSSE ORANDEFLAGELO

I ' USE" I

REUMATISMO
ÉSCRÓFULAS
ESPINHAS
..-ISTULAS
Ú"l. C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

lO ELIXIR DE NOGUEtRA"
CONHeC'DO HÃ 71 ANO.
__ 11M r6DA PAI"'''

Pulmão de aço
fabricado em

ao Congresso Eu-
S. Paulocaristico e ao

Oongresso Meto- S. PAULO - Foi ins-

di
I talado, no Hospital' dasista Clínicas e esré dando

RIO. - Foi votado na ótimos resultados, o prl
Camara, o projeto que melro pulmão de aço fa-

abre um credite de 5 bricado no Brasil.
milhões pera auxiliar a Além de ser de qualí
realização -do IV -Con- dade identica ao esrren.
gresso Eucarlstíco Na- geiro, o aparelho necío

cíonel. Ocupou a tríbuna nal custa apenas oitenta

o deputado Lauro Cruz, mil cruzeiros, enquanto
voto vencido ne : Comts- seu similar estrangeiro,
são de Finanças, que está orçado em cento e

'

reiterou seu ponto de vinte mil. A industria

I vista,
contrario ao prole- paulista está capacitada

to, que, afinal, foi apro- a suprir não só São'
vado. Acolheu-se, igual- !Jaulo, como lambem ou-

mente, é! emenda Rui rrcs Estados.

Ramos, pera que consrl
tua projeto. em separado,
determinando a concessão
de um auxilio de Cr$ ...
2.000.000,00 ao Congres
so Nacional Metodista, a

reunir-se em Belo Hori
zonte.

Auxilias·

-

C�'ÊMIGO" I ITornam r

HO CREOSOTADO
1

SILVEIRP."

&mpra,w IM! ÚIl.I UI:
•

TossM
Relfria�OI
BronquitC1l
Escrofulos.
C?n'li:ll..,�cenç.,

�UG�f�Ll
CONTÉM

EXCELENTES

ELEMENTOS •
TONICOS

i Fósforo, Cálcio, Arseniato

e Vanadato de s ó d i o

Tomco dos convalescentes
Tonico dos desnutridos

v... "o CREOSOTAUO
=: • ':.� �';:-9A::Joa OE .:i.A:)!H::.

.

pela Infância

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificaçã? geral do orga-'
nismo com o

no Paraguai

tempo. (FOTO ONU). -

li)c:::=c::::::::=c:::::::::oc:::::::::oc:::::::::oo:::::::oc:::::>c::::::==:::::::ao::::::::=c::::c::::::=c:::::::=�

0oC::O Celso Branco �ÕO
O Despachante Aduaneiro O
O Matriz: Rua Babihnga, 23 Filial: Praça General Usó- O- Edif. próprio . Telefone, rio, 115 • Edificio .Santa

O 213 - Cx. P., 35 - End; Julia� - Apart. próprio, 32 OTel. .Branco.' Telefone, 4773

O S. Francisco do Suk· S. C. Curitiba Paraná O
O

Importação - Exportação e Cabotagem - Ques-
OIões administrativas

O bem como todos os serviços junto à Alfândega Ode São Francisco do Sul, são executados com pon-
------.----

O tualidade e presteza, dispondo para êste fim O
------:-----'---------------

de umd organização perfeita' com escritórios Torneio·
.

Inicio
O e técnicos. O I,====��===============�II

O Dispõ� de páteos para depósito de madeira O
Terá lugar hoje� Fràncisco Antonio Piccione

}'unto ao quadro da estação e nos trapiches em Guaramirim o I UI'.

O T
.

I I
::M[�D][CO

• de embarque da Ponta da Cruz, bem como O ormno nicio do
armazem para depósito de mercadorias em ge- Campeonato Munici· I Cirll'rgia Geral de adultos e crianças - Clf!.

� ral, junto aos trapiches de embarques na cidade. paI do cor-rente ano.
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras

O
Mercadorias para o exterior do Brasil e Especialista em doenças de crianças

Localidades Brasileiras Atende no
.. rosSEI' .DIIOÚI1D'

O Tradição lie mais de 20 anos, de serviços constantes IIBII [810101110
HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS

00 às maiores firmas do Eltado, e dos estados ,isifth.s� A. (Clara Hruschka)
V (lU

VIII.�l
•

.

�c::::::> � co H. lI[J PA S7A. CAlrARIN�
�c::::::>c:::::::sc:::::::::oc:::::::::oc::::::>c:::::::u::::::=-==-===-=-:=:ae

."ANDE TONIOO

Proibição
Nós abaixo assinados,

prOibimos terminantemen
te a entrada de pessôas
em nossas propriedades
afim Je caçar, extrair eipÓ
e palmitos.

'

Não nos responsabiJi
samos pelo que possa
acontecer.
Rio da Luz III, 15-6-55 .

Artur RoH_ann
Guilherme RoHmann
Gustavo Mathias
Alfonso Kath

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO - DOMINGO, DIA 21-6':195õ - 4
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Deutsche Beilage des "Correio ·do Povo"
I

Ehrung des Herrn Dr_ Marcondes de Mattos

Numme r Am letzten Sonnabend l richtshofes und augen-
fand das Bankett statt, blieklícher- Hauptstadt-

conto der nicht mehr
welches die Bevcelgerung richter des Dr. Eugênio

Illessenden Trinkgelder.
von Jaraguá Herrn Dr. Tautois Trompowski F.,

Meine Briefe wurden nicht Marcondes de
_

Mattos, Rechtsrichter von Join

mehr beantwortet, denn
verehrter Rechtsrichter ville.

.

h I' di E f"
der Komark, der nach Im Namen der Gastge-IC iess re mp enger Laguna versetzt wurde,harrnaeckig und mit ôys- offerierte.

ber sprach der Kandidat

fern Strafporto _ zahlen. " für die Doktorenwürde,
Schliesslich flog ich aus An diesem Ehrenmahl. Herr Mario Tavares da

der Wohnung. an dem ueber 10� Per- Cunha Melo, der die

Aber ich war glücklich" sonen aller � o z I � I, e n Qualitrnten des Juristen,
packle Zahnbürste, ôch- K!assen des MUnJZlPS, des Familienchefs und

relbmaschlne und Papier, wie auc.h. Vertreter aus des vollkommenen Jus

pumpte meinen Onkel an G�aramIr1m und Oorupä tizbeamten, der stets

der von meiner Kreditun� teilnahmen, beteiligte sich wusste geehrt zu sein,
würdigkeit mehr das ge ebenfalla der ehrenwerte hervor_hob .

ringste ehnre, und zog in H e r � Desembarga?or und mit der Versicherung
die Einsamkeit. F�rr�lra Bastos, Vlze-f .eudete, dass die Jireunde
Die Einsamkeit ist ein prtesídent des Staatsge- au� Jaraguá ihm stets

Wochenendhaus,
.

sprich
Bretterbude. Der Besitzer
ist enrzuckr, dass er ei
nen Narren gefunden hat,
der in das Haus ziehen
will, denn innerhalb von

sieben Wochen o wurde
viermal eingebrochen, ob
wohl nichts drin ist. Die
Bude steht in einer Wald

Munizipalpräiektur von' Jaraguá. do Sul lichtung, zwei Kilometer
vom nächsten bewohnten
Haus. Sie hat weder Was
ser noch Licht, nicht ei
nen Ofen. Aber einen
Strohsack hat sie, einen
prachtvoll d r e c k i gen IStrohsack. Und, der Tisch
hat nur drei Beine. Das

Cre.
vierte erzerzte _ ich durch

'IP 5.455,50 einen krummen Ast.
8.570,00 D4õ5,00 ort hause ich also. I

6.550,00 pie :dresse heisst: Sei-

1.700,00 verts IiNng� ohne Nummer.

1 692 00 on arur aus bin ich

1:475:00 nicht gerade beherzt. Des-

2.58õ,00 halb lehnt nachts neben

1.922,50 dem Strohsack eine Axt.

1 õ42 00 Nur so versteht sich. Denn

1 :21Õ'00 solch ein Ueberrest der

4.263:50 germ�nische� Streitaxt

2.405,00 v�rm�Helt seinem Bezitzer

Õ 28000 em Imposantes Kraftge-
'402'00 fühl.

730'00 Ach, Sie haben keine

1.329'00 Ahnung, wie das .ist I

1.õ40:00 Nacht� höre ich die Vö-

714550 iel Im Schlaf ziepen.
'632'50 Durch die zerbrochenen
772'00 Scheiben des Fensters

'Õ.7t3'50 weht die Waldluft herein,
997'50 und jeder Morgen ist

3.180:00 fri.seh und lungfreeullch
275 20 wie der erste Tag im Pa-

15.157:00 ra�ies. Ach, Sie haben

1.70500 keine Ahnung, wie das

918'UO Glueck einem in die Au-

1.0õ2'30 gen springt, wenn frueh

2.770;00 u!ll si.eben ein Hase über

2.791,00 I die Llchtu!1g hoppelt und

2M 00 drueben 10 der linken

4.100:00 Ecke das Rehkitz - ich

250 (JO habe es Neunette getauft
200'00 -:- mit der Mutter im Ge-

750'00 hölz verschwindet. Mittags
1.100'00 siedet die Luft vor Hitze,
3.649:50 di� Flut von Licht lässt

7.861 00 mich taumeln, und, ich

MO'OO schmiege mich selig' an

1.138:00 den Bus.en der Netur.
500 00 Elektrischer Rasierappa
õ37'50 rat, Radio, Cocktails,
712'00 tuerkische Zigaretten, Ge-

4.006:00 s�hwretz von Bekannten,
1 MB 60 die Launen extravaganter
'216'00 Freundinnen: das alles

210:00 si�d nur schlimme Vorur-
28000 teile unserer Zeit Stapfen
200'00 Sie nackt durch das be-
200'00 taute Gras, holen Sie sich

4.738:00 das Wa'5s�r eimerweise - und unendlicher Kraftspen-I mes Mitleid mit jedem,
õ.062,50 nach h a I b s tun d i ge m der erscheepfter Organe, der das nicht kennt.
746710 Marsch - von der Quelle, zerruetteter Nerven. Sie Doch im Vertrauen �e-
'550'00 kochen Sie auf offenem ist ein G,eschenk des �sagt: Einsamk.eit ist �a
200'00 Feuer Sauerampfe"rsuppe, Herrgotts, ein machtvoller �anz. schren, aber allem
700'00 lassen Sie sich den Bart Beweis fuer die. Stärke Ist 51e schwer zu ertragen.

1.9tf7;50 bis zu den Brustwarzen der, freien Natur. Sie ver-
Mein Rheum� lässt mich

20000 wachsen, und dann, ja hilft mir zu innerem GlÜCK d�." Traum .mcht zu ..Bnde
400'00 dann sind Sie am Puls und zum Schluss meines t�aumen. �Jßf�ch lacher·
2.50'00 der Welt I

o

' hch! Und meht zuletzt
26.244'50 Meine Bude -der Ein- Romans. Dort ist die wah- wird mich Nannette -

CrS 1611õ9'00 samkei! ist nich! m�t Gold re Heimat, dort filldp.n diesmal meine ich nicht
. , aufZUWiegen. SIe Ist der Geist und Krerper ihren das �eQkiiz _. zur Ver

(Fortsetzung Folgt.) ruhige Hafen aller Stürme Frieden. Ich habe grausa- nunft bringen.

Hans Demiron:

Das Haus ohne
, Ich habe es satt, gründ-I "Du hast vollkommen
Iich und endgueltig satt, recht", sagte ich. "Der
morgens im welchen Bett Fortschritt ist ein zwei
aufzuwachen, mich in der felhafter Fortschritt. Wenn
Badewanne zu raekeln, die Daunen zu köstlich
mit geradezu unanständí- sind, wird das Aufstehen
ger Musse zu frühstükken zur Qual. Das Aufwachen

j un.d die Zeit bis zum ist so austrengend, dass
Mírtagessen einfach mit ich vor Erschöpfung so

Träumereien tatzuschla- fort wieder einschlafe. Der
gen. Die Fruechte der Zi- Körper sträubt sich gegen
vilisetion sind es im all- jede Tätigkeit.
gemeinen werr, ausgiebig Also entsagte ich der
genossen zu werden, aber Zivilisation. Fünf Tage
dieser Genuss ist mir zu lang murmelte ich: "Heer
selbstverständlich gewor- lass mich hungern dan�

, den. und wann ... "Der hírnm-
"Reiss dich zusammen", liche Vater hatte ein Ein

sagte mein Freund, "sei .sehen. Er gab den Redak·
ein Mann, entsage dem teuren einen Wink, und
Wohlleben und verdrueck die Honorare versiegten.
dich in die Einsamkeit! Es begann ...
Sie gibt dir Kraft, Kon- Ich konnte die Miete
zentration, eínen gesunden nicht mehr zahlen.. Der
_Teint und den Schluss Ober meines Stammlokals
deines Romans." verfeindete sich mit mir à

(
_

� Rechenschaftsberich1:
von t95à

Munizipales Fahrstrassen-Departement.
Gehabte Spesen durch Konstruktion munizi

paler Strassen während des Jahres 1952.
I. DISTRIKT

Itapocuzinho
Jaraguá - Garibaldi
Neu Retorcída
Itapocú Hansa
Ilha da' Figueira
Ribeirão Cavalo
Ribeirão Molha
Ribeirão das Pedras Brancas
Poço D' Anta
Ribeirão Vitoria
Rio da Luz I.
Rio da Luz III.
Rio da Luz Direito
Ribeirão Grande da Luz
Bruch·Tiefe

'

Blanck-Tiefe
União
Hermanns-Tfete
Jaraguázinho
Braço Ribeirão -cavalo
Funil Grande
Stulzer-Berg
Jaraguá Esquerdo
Garibaldi Alto
Rape·Tiefe
Ribeirão Grande do Norte
Rio Cerro Esquerdo
Pedras Brancas
Aurora
Monos-Tiefe
Javali

.

Ribeirão Prata
Ribeirão Alma I
Ribeirão Clara
Ribeirão da Luz Fundos
Ribeirão Rodrigues
Ungarn-Tiefe

o Jararaca-Tiefe
Oacilda
Ribeirão Wendelin
Ribeirão Preto I.
Ribeirão Preto II.
Francisco de Paula
'I'eresen-Tiefe
Três Rios do Norte
Schubert-Tiefe
Mathias-Tiefe \
Martins-Tiefe
Ribeirão Grande doa Luz - Fundos,'
Geísler-Tiefe
Rio Cerro - Fundos
Braço Ribeirão Molha
Macuco Pequeno
Macuco-Grande
Ribeirão Corina
Britador-Tiefe
Três Rios
Pulverfabrik
Barg-Tiefe ,

Ribeirão Preto III. I...
Três Rios do Sul
Angeschafftes Bauholz

/

t rD�eSaDleioe Uß� DankSaUUßI,
Allen Verwandten, Freunden

und Bekannten die traurige Nachricht,
dass es Gott dem Allmächtigen gefal
len hat, unsere liebe Mutter, Schwie
germutter und Grossmutter

Emma Albertina Maria Krause
geb.Kühne

im Alter von 6õ Jahren 2 Monaten und
10 Tagén nach dreimonatlicher schwe
rer Krankheit am 2. Juni zu sich zu

nehmen.
.

Herzlichen Dank allen denen, die
uns in den schweren Stunden hilfreich
zur Seite standen, Sarg und Grab mit
Blumen schmückten, und allen Ver
wandten und Bekannten, die sich in
der Schroedersirasse III versammelt
hatten und der lieben Verstorbenen
das Geleit zur letzten Ruhestätte ga
ben. Besonders danken wir Herrn Pas
tor Waidner fuer seine trostreichen
Worte im Hause und am Grabe.

. Jaraguá do Sul, den 5. Juni 1953
Die trauernden Hinterbliebenen,

5 Kinder und 16 Enkel:

Helmuth u. Clara 'Krause, geb. Lange
Arlhur u. Alzira Krause, geb. Piske
Alfred u. Ida Kaiser, geb. Krause

,
Dietrich u. Helda Brunken, geb. Krause
Albert U. Irma Will, leb. Krause

Was war Dein ganzes Leben
Von Deiner Jugend an
Als Müh' und Sorg' gewesen,
So lang' man denken kann.
Unter Lilien sollst Du weilen,
Treue Mutter schlafe wohl,
Musstest hier wohl vieles leiden,
Doch der Herr macht alles wohl.
Du bist so weit von uns geschieden,

o

Du gutes, treues Mutterherz,
Wir lebten stets mit Dir zufrieden,
Drum ist so schwer der Trennungsschmerz..
Weinend legten wir Dich nieder

,

In das stille kühle Grab:
Niemals kehrst Du zu uns wieder,
Ach, drum weinen wir Dir nach.
So ruhe sanft, auf Wiedersehn.

li • m� 1'11. � IE se U I iJl
ADVOKAT

gibt hiermit seinen Freunden und alten
Klienten bekannt, dass er sich hier wieder
als Rechtsanwalt niedergelassen hat.

,

Zu sprechen in seinem Kontor in der
Rua Mal. Deodoro da Fonseca N. 210.

ein ehrendes Andenken
bewahren werden.
Tief bewegt sprach

Herr Dr. Marcondes de
Mattos, der von der Zu
vorkomrrienheit, die ihm
stets in der Komark ge
zollt wurde, sprach, die
ihm die Autoritrnten und
die allgemeine Bevoslke
rung entgegenbrachte.
Er hob besonders die
'I'setigkeit

-

des Munizipal
prretekten und, die Ar

beitsftehlgkeit und Recht
schaffenheit der Vertreter
der Justiz hervor.
Anschliessend b-rachte

Herr Dr. Francisco Got
tardi, Staatsanwalt der
Komark, ein Hoch auf
den gesamten Staatsge
richtshof aus, der hier
so würdig durch seinen
Vizeprtesidenten, den De
sembargador Dr. Ferrei
ra Bastos, vertreten wird.
Zuletzt dankte der

Herr Desembargador Dr.
Bastos für die Ehrung,
die unserem hcechsten
Gericht und ihm zuteil
wurde.
Herr Dr. Marcondes de

Mattos hat bereits seinen
neuen Posten in der Kor
mark Laguna übernom-
men.

Die Neue Staats

kanzlei

I Der Gouverneur Irinsu
Bornhausen beendigte

I
die 'Umgestaltung

se.inerKanzlei und besetzte die
Sekretariate, die bis jezt
vakant waren.

.

Zum Sekretär des In
nern· und der Justiz
wurde Herr Dr. Olintho
de Campos e r n a n n t,
Stellvertreter des Depu
tierten und Staatsanwalts
in Lages. Fuer Erzie
huugs-, Gesundheitswe
sen und soziale Unter
stuetzung Herr Dr: Fer
nando Ferreira de Melo,
und fuer die Sicherheits
polizei wurde Herr Dr.
Luiz de Souza, Deputier
ter aus Jaraguá, er

nannt, der mit grassem
Glanz schon frueher die
sen Posten innehatte.
Ausser der Anwesen

heit der hcechsten Auto
ritaiten, der Chefs der
gesetzgebenden und ge
richtlichen Kcerperschaft,
des Mílitrers und Vertre
ter des Klerus, eilte eine
groase Volksmenge zum

Palast,
.

wo die Neuer
nannten von dem Gou-
verneur verpflichtet wur
den.
Herr Gouverneur Iri

neu Bornhausen hielt
eine ergreifende Rede,
auf die im Namen der
neuernannten Titelinha
ber Herr Dr. Olintho de
Campos antwortete.
Die Uebertragung der

Sekretariate wurde durch
Herrn Dr. Femando
Melo vollzogen, der drei
Sekretariate vertritt.
D i e Nauemannten

wurden sehr beglück
wünscht, was die allge-
rn e i n e Zufriedenheit·
durch die Wahl des Gou
verneurs zum Ausdruck
brachte.
Jaraguá wurde bei

dieser Gelegenheit durch
die Herren Arthur Mül
ler, Altino Pereira und
L o u r e n ç o Gressinger
vertreten.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sull
REL&.TORIO DO EXE.R«JICIO

DE :t95�
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE

ESTRADAS DE RODAGEM
Despesas efetuadas pelo D.M.E.R. na cons

trução das estradas municipais, durante. o ano
de 1952.

10. DISTRITO
Cr$. 5.455,50

8.570,00
435,00

6.550,00
1.700,00
1.692,00
1.475,00
2.583,00
1.922,50
1.342,00
1.213,00
4.263,50
2.405,00
3.280,00
402,00
730,00

1.329,00
1.340,00
7.145,50
632,50
772,00

3.713,50
997,50

3.180,00 1 _
275,20

15.157,00 •• ...1.705,00

t918,00
Acrodecl t�:���:gooo gra ecrrnen 0.2.791,0 Profundamente consternados comum-

233,80 camos a todos os nossos parentes, amigos
4.100,00 e conhecidos, o falecimento de nosso que-
250,00 rido esposo, pai, sogro e avô !l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H

..�OO,OO Miguel Pizysiznig ...� �:::

1.��:� ��O;�I:o�.O dia 4 de Junho, com a idade IT A C O R O E ß E S I!3.649,50 A famílía enlutada vem externar por com 24-48-80e 120 baixos' ii

7·g8�:gg este meio os seus síncéros agvadecímentos Nacicnais e Extrangeitas IIas pessôas amigas e vizinhos que presta-
1 d h" � '

..

1.�g�:gg ram o seu valioso auxilio e o confortaram O esc 101 - uomeOZI ii
337,50 durante o transe por que passaram, assim e outras marcas, com 1.2. ii

712,00 como agradecem a todas as pessôas que ii 6-8
.

e �2 Registros ii
tgg�:�g ':g:��r:����r;:��aa::�es� t��;���a;al:cf;� 'I! i�����n�0��l6���It?ã� liaté a sua última morada. ..

B d T B d' ::216,00 li an as e azz- an s ii210 00 Agradecem ao Reverendo Padre Vi...
:: Violinos • Flautas • Sa- ..

280:00 cente Schmídt, pelas consoladoras palavras i
..::i..:: xofones, nacionais e extrangeiros. Radios - Vitro- l:::.·.�:::. 200,00 proferidas no cemitério.

las _ Radiolas - Cordas - Palhetas. CORNETAS,
O Ribeirão Grande, 18·6-53. BO ES E f d f200, ° .

Vva. Crislina Pizysiznig e familia !! TAM
.
R e pertences. mim, . tu o, que or ::

4.738,00 li do ramo. Peçam preços e demais informações ao i:.il:.i. 3,062,50 •• • ii Representante:

7.��:� II s. BENTO�t�\���'iX��l�-§S. Catarina ii

!.��[�iMUßAS· ��26.244,50 'I

f
II Dl;. PB D R o RB N GB L II iPrutiteres e �.Cr$. 161.139,00

E t d J
•

E dr' Ornamentais s ra a aragua squer o

(C ) AS PlllULAS DO JARAGUA DO SU_L• STA. CATARINA

í
ontinua no próximo número

A B'BA O E MOS S
Laranjeiras, Pe-'"

l:Executa_se
qualquer serviço de ferra-

�A O ·1 N F A II I V E I S mentes agrícolas pera uso de lavouras,� rt 'e e "e "OAr./"a. "ag'JO n� cegueíros, Ka- nu--v.r Q _... $. C .,. .. c ., ., a --.
kiseí M' Na Prísêo de Ventre como: Machados. Enchadas Foices etc·didO iI, _Dr. Murillo Barreto de Azevedo

· ���:��J:t��t��: \
e F;G°.!:s�ö do '�:.:�sei ras, Dahlías, " E S r o MAG o .

IA.DVOQADO I Caruéliasp" I
C�- :\!. IN r ESTIN OS

_
nlferas, a mel-

ras, etc., etc. F_POlS" A z·j d, V oJXMlI}O-5,
P es-ade'1 es, I ri d'j s-g,e;� es,

Co4Ji Cd:S -d o F j glClrc!.o •

Gezes, Oigestões Penosas,
Dôres no Esfomago, MeSo

.11 �H,.l:rto" Re�o de B'ilis,

-Vende-se em toda parte. )
••1;;;;;;;;---__....;;;;;;;;;;;;;;;;-

Itapocuzinho
Jaraguâ - Garibaldi
Nova Retorcida
Itapocú - Hansa
Ilha da Figueira
Ribeirão Cavalo
Ribeirão Molha
Ribeirão das Pedras Brancas
Poço D' Anta
Ribeirão Vitória
Rio da Luz I.
Rio da Luz III.
Rio da Luz Direito
Ribeirão Grande da Luz
Tifa Bruch

'

Tifa Blanck
União
Tifa Germano
Jaraguâzinho
Braço Ribeirão Cavalo
Funil Gran1e
Morro Stulzer
Jaraguâ Esquerdo
Garibaldi Alto
Tifa Rape
Ribeirão Grande do Norte
Rio Cerro Esquerdo
Pedras Brancas
Aurora
Tifa dos Monos
Javali
Ribeirão Prata
Ribeirão Alma I.
Ribeirão Clara
Ribeirão da LuzFundos
Ribeirão Rodrigues
Tifa Hungaro
Tifa Jararaca
Caeilda
Ribeirão Wendelin
Ribeirão- Preto I.
Ribeirão' Preto II.
Francisco de Paula
TUa Terezinha
Três Rios do Norte
Tifa Schubert
Tifa Mathias
TUa Martins
Ribeirão Grande da Luz - Fundos
Tifa Geisler
Rio Cerro - Fundos
Braço Ribeirão Molha
Macuco Pequeno
Macuco Grande
Ribeirão Corina
Tifa Britador
Três Rios
Fâbrica de Pólvora
Tifa Barg
Ribeirão Preto III.
Três Rios do Sul
Madeiras adquiridas

- "

Escritório no prédio (Dante Schiochet) •

Avenida. Getulio Vargas N. 26 .

laraguá do Sul

r��';';§'I�o=--;;=E'y�i=:;=ll-Y-ÖM-OBR-ri-fE-rRA-DE-Si-rNF-ANH-C'-RAA-'l.i;.; RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 II
:: JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA II Vermifuga suave e de pronto::

:: efeito Dispensa purgante e dieta!ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii SERVE PARA QUALQUER IDADF., ,CONFOR-

!1:!'!I.:i combustível e acessórios. I
..:i.i.:.:: ME o n. 1; 2, 3 e 4

.Lubrificação-carga de Baterias etc. Proteja a saúde de seus tilhos e a sua próprial
ii CONSÊRTO --; RBFORMA E: RBTIFICAÇÃ.O DB AUTO- u Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

I.:,: MÓVBL B CAMINHÃO. i.J.. ' I I emédios

ii !! Compre boje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
:i ii

.
MIIfAIfCORA para o seu tilhinho.

��:::::::::::::.:::�:�.=:�:::�=::::::::�::::::::��::::::�::Jl !-__E_u_m_p_r_od�J_t�;:;..:1:..0.;.:sN�\,..;.a..:�;...0�;;.a..:tt;.ri.;�:..s_M_in_a_nc_o_ra-_

t .
Agradecimento

Profundamente consternados co

municamos a todos os nossos parente.s,
amigos e conhecidos o falecimento de
nosso querido pai, sogro e avô,

.

Manoel Bento Gonçalves
com a tdade- de 52 anos, falecido .ne �
día 8 do corrente.

As familias enlutadas vem exter
nar por este meio os seus síncéros
agradecimentos e manifestar o seu re

conhecimento as pessôas amigas e de
suas relações que as confortaram du
rante o transe que passaram e tam
bem a todas as pessôas que enviaram
corôas e flores e acompanharam a sua

última morada.
Agradecem aos Irmãos Maristas

e, especialmente ao Rev. Padre Matias
M. Stein, pelas palavras proferidas no

cemitério.

Guaramirim, 13·6-1953.

FAMILIA GONÇALVES

Peçam Catálo
go Ilustrado

LeDpoldo Seidel

Corupé

Câmara Municipal
Ata da Reunião Ordinária de 19-5-53

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e cincoenta e treis, pelas sete horas,
na sala do Forum, no edifício da Prefeitura Munici
pal de Iaragué do Sul, reunidos os snrs. vereado
res: Ney Franco, Mario Nícollní, Alfredo Langer,
Frederico Curt Alberto Vasel, Oravleno Tissi, Her
bert Schneider e Kurt H. Hilbrecht. Depois de cons

tatar a presença de número legal, o snt. Presidente
declarou aberta a sessão e ordenou ao snr. 2. se
crêtärío que procedesse a leitura da ata da sessão
antertor sendo -depols de lida submetida ii discus
são e �ubsequente aprovação, o que foi feito sern

emenda. A seguir o snr. 1. secretário leu o expe
diente que constou do seguinte: Oficos expedidos
nrs. 136/53 e 137/53; Ofícios recebidos do snr. Pre
feito, nrs.: 172/53, 119/53 e 181/53 que trazia anexo

o balancete da Prefeitura Municipal do mes de abril
do corrente ano. O snr. Presidente deu livre a pa
lavra e como ninguém a solicitou. passou-se a dis
cussão da Ordem do Dia: Em la. discussão foi
aprovado o projeto de lei nr. 9, depois de lido e

aprovado o parecer da Comissão de Finanças, Eco
nomia, Orçamento e Contas do Municipio, -referente
ao aludido projeto-lei. Terminada a Ordem do Dia,
usou da palavra o snr. Otavlano Tissi, requerendo
que, depois de 'ouvido o plenário na forma regimen
tal, (err, 92 do Regimento Interno) fosse cedida ur

gência pera a 2a. dlscussão do projeto-lei nr. 9 e

convocada nove reunião pera o dia de hoje. Posto
em votação, foi o requerimento do snr. Oravleno
Tissi, aprovado por unanimidade de votos. O snr.

Presidente convocou então os snrs. vereadores, para
nova reunião ás 10 horas do dia de hoje, pera dis
cussão da seguinte Ordem do Dia: 2a. discussão do
projeto de lei nr. 9. Findo· o que foi encerrada a

sessão á qual faltaram os snrs.: Adolfo A. Emrnen
doerfer, Walter Jar�, Alvim Seidel e Willy Germano
Gessner.

(ass.) Ifey Franco, Mário Ificolini, Alfrello Mnger.

������

Dr. Arquimedes Daota$
••••G•••

Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 343,

-

�������

@Ißéõiili�D�- -SE�O��-
R. Mal. Deodoro, 136 - Cx. 19 - Tel. 51 - Jara,u' do Slll

Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com

pleta assistência técnica contábil, jurídica e II
fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi-

1.i!Dços comerciais em geral. II
Corretores da C. Nac. eguros «Ipirangb: operan

do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden
tes Pessoais. Transportes, Automóveis, Res
ponsabilidade, Civil e. Fidelidade.

Sub-agentes da VARIG: Passagens e encomendas.
..,... A COMERCIAL LTDA. -

uma organização as suas ordensl

ElIgênia Vitor Schmückel - economista e contador.

�-������--�--���
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- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - .u
" Capsu las Antisesonic�s IMinancora"

III Em Todas as Boas' Farmácias II
m É um produto dos Laboratórios MINANCORA n
ii - Joinville - Sta. Catarina -

_o.

iii!�!:�!!=i:=!i=i:=�;_I!:=:�=H=iiiiliiiiiliii!!iii!i!!!

A execução foi feita ás 9 horas e 31 mi-
As BOdas de Prata do estio Fischer, esposa do er, G. nutos, hora do Rio de Janeiromado casal Dona Lygla- Rodolfo Fischer e o me- Eisenhower negou o pedido de clemênciasr. Altino Pereira. nino Valérlo, filho do sr.

em favor do casal RosenbergEm Jaraguá do Sul, on- João Lúcio da Costa.
de reside ha muitos anos Dia 24 passa a data WASHINGTON, t 9

.

_ entregue segrêdos atô-Recebemos mais um tatos para vender, com- d d drni
-

t I" d g tll tacerca o e a rmraçao e na a icra II en 1 sr . Urgente _ Foram exe- micos norte-americanosnCúO'�EroRCIdAoL BEOILNEDTUISM_ prar, representar e pres- geral simpatidí) pedlos bseus dJoaniraCHal fermHélnfn, filha cutados sexta-feira as à Rússia. O secretáriolVl tar serviços, seja no co-
altos predica os e on- o sr. ar os a ermann, 20,51 horas, correspon- da Casa Branca inforTRIAL, editado' sob os mércio interior, seja no dade e dislinção, vê iubi- íarmecêutíco nesta cidade. dente às 21,30 horas no mou á imprensa, éstaauspícios da Associação internacional. E s rã o
losamente transcorrer hoje. Ainda na mesma data Rio de Janeiro, na Pe- tarde, que o presidenteComercial de Florianó- apontados sómente os ", ,

t
. .

R dib r B ro vrgesstrno quin o anr- o Jovem u I er u -

nítencíáría de Sing-Sing, Eisenhower se recusarapolis. contatos com produtos versário de seu enlace chardt, filho do sr. Erico o' casal Rosenberg, acuo' a intervir no caso, ape-de interêsse do comércio B h d
"

dA publicação dêsse ör- matrimonial, o estimado urc ar I, propríetarro a sado de haver fornecido sar dos apêlos de ele-catarinense (madeiras, d F Pd' C I
.

gão econômico traz, co- casal Do.na Lygia ,e rei- a ena entra nesta CI- à Ru'ssia os planos atô- mência recebidos defarinha de mandioca etc. � Al P d dmo sempre, variada ma- etc.) ta� Pereira-Sr, tino e-

I
e �. micos. O presidente quasi todas as partes dotéria doutrinária e infor- reira. Ola 26 faz anos o nos- Eisenhower à última mundo. A execução do

matíva. Estampa artigos Como se vê, a publi-
Dona Lygia, filh.é1 d� I so e,sforçado agente sr. hora negou o pedido de casal Rosenberg estásôbre a dragagem dos cação do BOLETIM CO- distinta Familia Freiras, e Lutgero Tepas��, restden- clemêncía formulado em marcada para ás vinte

portos catarinenses, sô- MERCIAL E INDUS- uma dama de raras vlr- I te em Guararnlrtm. favor do casal. horas e trinta e um mí-
bre a situacão do comér- . . , rudes, afeita á prérica do Tarnbern n�. mesma .�âla WASHINGTON,' 19 __ nutos de hoje (hora dos... TRIAL, Já no oitavo nu- b d Ad '10M IICI'O de madeiras (Mesa bem, é so re tu o esposa a sra. eua , u er, A Suprema Côrte de Estados Unidos, corres-mero, representa um fa- -

d d d d IRedonda, Texto das No- emanrlsalrna e mae esve- pren a a
.. es.posa o. s�, Justiça dos Estados Uni- pondente .ás vinte e umator utilíssimo e um guia d

.

A t M II F F dtas Reversíveis do último Ia a. r ur u er! . ,re en- dos e o presidente Ei- horas e trinta e um
Aeôrdo com a Arganti- seguro para os comer- Seu esposo, o nosso co M.oeller, indusrrial nes- senhower destruiram a minutos no Rio de Ja," ciantes e industriais de d dna), sôbre os serviços de Santa Catarina. amigo de tenros anos, sr. ta C.I a e. última esperança dos neiro). Ao tomar essa
assistência do comêrcio Altino Pereira, coletor-te- AInca?a mesm,a d�ta espiões Julius e Ethel d e c i são, Eisenhower
e indústria; faz, resenha deral, é um cidadão exem- o,sr.. Alvíno Hadhch, In-

Rosenberg de salvar-se convocou o secretariado
dos atos legislativos e plar, um verdadeiro arni- d�strtal em ESfrad� Itap?- da cadeira elétrica. Com da Justiça e o consultor
executivos, além de des- Remedelaçãe go de seus amigos que cu e, '!lembro do Dlretório efeito, o Suprêm.o r-r- [jUridico da presidênciatacar as obrigações dos são todos que o conhe- MUnICIpal da UD�. . bunal Federal denegou da República, que ocontribuintes para o mês cem. A todos os ,amversan- esta tarde os três últí- aconselhou a rejeitar o
de junho corrente. Aler- MI·nl·ster·tal Registrando com trans- antes �s cumprtme�!os do

mos e desesperados re- apêlo de clemência, Em
ta a classe quanto às bordeute júbilo o feliz "Correio do Povo.'

cursos do advogado do sua justificação" Eise-últimas exigências do .I aconteclmento, "Correio
Casamentos: Realizaram-se casal para adiar a ele nhower disse: «talvez aBanco do Brasil, Oomis- O sr, Presidente da do

_

Povo" c:u�primenta ontem na sala das audi- trocução deste. Foi re- traição dos Rosenbergsão de Marinha Mercan- República assinou àe-I eíeslvemenre o ditoso ca-
enctas os seguintes casa- jeitada também a dúvida tenha aumentado ímen

te, , COFAP etc. etc. e eretos exonerando o sr. sal, augurando-lhe venru-
mentes: Adolfo Utech com manifesta pelo ministro suravelmente as proba-aduz parecer sõbre o Souza Lima de Ministro ras.
a srre. Walli Reinke; Vló- do Supremo Tribunal - bilidades - de guerrapagamento do yENDAS da Viação e nomeando ror Víergurz com' a srta. sr. Wiliam Douglas - atômica. Talvez u casalE CONSIGNAQOES nos para esse cargo o sr. Mais uma apreensio. O lila Alvlna E. Grützrna- sôbre a legalidade do de espiões tenha conde.

distrato.s sociais.
-

José Americo de Almei- DIPOA e o fisco Esla' cher e Leopoldo Schü- julgamento do cas�l. nado a morte no :mundo
da, governador 'da Pa- dual, apreenderam num cker com a srfa. Alrum Com éssa decisão, os inteiro_ milhões de sêresAlguns dados estatís- raiba; o sr. 'Horacio caminhão de uma firma Hafermann. advogados do casal Ro- inocentes. A execução�ticos sôbre o 'movimento Lafer de Ministro da de Jaraguá mais um con- senberg, esgotaram to' de

.

sêres humanos :éportuário, e o da expor- trabando. Desta vez as 40s os recursos judiciais coisa grave. Mas malS

1�lauçsãtOramParaas pOa'geI·xntaesriofrl·� Ftual·zdeOndpa'e·lqoU9sr.fOoisswUbalsdtio- caixasdco�linham Iingcuiç� N. S. de Fátima para salvabr Julius e grave .alhÍI�da éd pe�sare se estmavam a url· Ethel Rosen erg da ca- que mI oes e seresnais. Aranha e o sr. Segadas tiba. ea Florianópolis deira elétrica. poderão ser mortos di-.AsOPORTUNIDADES Viana do cargo de Mi· Os produtos .
foram re- A seguir, anunciou se retamente pelo que osCOMERCIAIS aparecem nistro do Trabalho e que metidos sem o respetivo FPOLIS. - A Imagem oficialmente que o pre- espiões fizeram: o casalclassificadas e indicam o foi substituido pelo sr. despacho e foram lavra- Milagr'osa de Nossa Se-

sidente Eisenhower re. Ro,senberg gozou de toestabelecimeBto de con- João Goulart. dos os autos de infração. nhora de Fatima deverá
cusou clemência ao das as vantagens judichegar em Florian'opoHs casál Rosenberg, conde. ciais que a lei dá aosAniversários': Transcorre dia 4 de Julho proximo. nado, como se sabe, à

I
cidadãos dos Estados

hoje a data natalícia da O 'Pevo catolico da
cadeira elétri,ca, por ter Unidos,

menina Maria Anita, filha Capital prepara-se inten-
do sr. Ney Franco. samenIe para oferecer-Ibe ---------------------
Ainda na mesma data o uma recepção' grandiosa,

:- 'jmenino Leonél, filho do devendo o programa
SF, João C. Srein, comer- constituir espetaculo de
cianre em Estrada J�ra- fé e de entusiasmo reli

g'uá. gios_? jamais visto nesta

Dia 17 fez anos a me· I CapItal.. _, ,

nina Iria Maria filha do . No dIa fi a Imagem fara
sr. Bonifácio Petri. uma visita ao magestoso
Tambem dia 17 festejou tempI? de Nossa Se�h�ra

seu aniversario natalicio de FatIma, do sub-dIstrIto
a srta. Ivone Grimm, filha d_? Estreito, onde lhe �e
do sr. Ricardo Grimm, rao prestadas excepclo
Dia 20 a srta.

I

Irene nais homenagens.
Nagel, filha do sr. Oscar Nota-se e� . toua.s .as
Nagel, .

residente em Es- �amada� sociais,. _JubIlo
trada Francisco de Paula. Inrraduslvel pela vIsIta da
Amanhã o jovem José "Virgem Caminheira".

da Maia, filho da Sra. ..:........ , , _

Maria Cezarina dos San
tos e enteado do sr. João
Maria dos Sanios.
Tambem fazem anos

amanhã o sr. Afonso
Scheibel e sua esposa
Dna. Waltrude'S ScheibeI,
proprietário da Pensão
Familiar nesta cidade; o

sr. Heinrich Kopmann,
comerciante nesta cidade.
Dia 23 a sra. Olga Mey

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANCORA
Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgant� e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a ::,ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios .

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

.

E um produto dos Laboratórios Minancora
I

'

L- _.J_O__I_N__V_I_I_-_L__E �

CONTRA CUPA,
QUEDA D�S CA-

,IIW
BHOS f DEMAIS

AfECÇOES DO

COURO CABELUDO.
T6Nléo CAPilAR
POR EXCELÊNCIA

I

(())
.

Sal li))ã((}) (Marca Registrada)

Virgem Especialida,de
dia ClAo WIETZEl 'KN�lU§IilA\l JonIDlwHlie

torna a roupa branquissima!

<:>�SÃ� yIRCCA,
. '.

j ESPECIALIDADE •

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


