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11.1 JARAGUA DO SUL .l.!Santa Catarina

A explosão da fábrica de ,polvora 10 mortos e _,;12 feridos, todos operários O
enterro das vitimas - O inqúérito - As condolencias recebidas - O Prefeito

.

elogia funcionários - A Legião Brasileira de Assistencia au"ilia
as familias - Outras notas

A fábrica ços de corpos humanos. A seguinte, a, expensas da
� cena era dantesca. Logo Prefeitura, saindo os cai-

A fábrica de pólvora sí-
acorreu o 'povo e diante iões Iunebrçs do Hospitalnistrada, foi instalada nes de gritos das familias que São José, tendo a acom

te municipio em �912, por iam chegando, somente a panha-Ios cerca de três mil
Henrique Rappe, que a .

d ld d O t d
construíra em Ribeirão energia as autorí a es, pessoas. en erro e

poude manter ordem;e Olindio Cunha foi feito peGrande da Luz. Na primei- tomar providencias para las 5 horas da tarde, pois
ral guerra mundial, foi remoção dos feridos. somente pelas 16 horas do
ocupada por forças do Não queremos aqui rela- día 6, foi o seu corpo en
exército (13°. B. C.), por tar o que de horroroso ali contrado na lagoa exísten.
ser o proprietário' estran- vimos, entre.' pedaços de te no local da fábrica,geiro. Assim mesmo uma

corpos humanos jogados a estando seu corpo muito
noite voou pelos ares, nu- mais de 500 metros de mutilado.
ma tremenda explosão, o distância e feridos carbo- / Os revdos. Padres AI
que então foi dado como nisados e com, os íntestí- berto Jacobs, vigário da
áto de s�botagem. -

. nos a mostra, eram carre- paróquia e Pastor Waidner,
PosterIOrmente,! o. que gados para o Hospital São da oomunídade Evangelí

re�t?u da explosão, fOI ad- José, onde os três médicos lica, que já haviam assís
q�IrJdo pelo �r. Augusto drs. Benne Knudsen, Wal. tido os feridos no hospital,Míelke, que a Instalou no demiro MQ.zurechen e Fer- fizeram a encomenda ten
local onde atualmente se nando Springmann, auxí- do ainda no cemitério
encontrav8;' fundos da Rua liados pelas zelosas enfer- municipal falado o revdo.
Abdon �atlsta. O SI'. Au- meiras trabalhavam sem Praeses Schluenzen, em
gusto �:helke a vendeu ao descanso, procurando todos comovida oração, acen
sr. Rel�?ldo Rau o quaí a

os recursos pára salva- tuando a unidade do povo
tr�ns!D�tlU' aos atuaís pro- mento de uns e_ curativos de Jaraguá em torno da.
príetärtos S. A. Pernambu-

em QU�OS, quela tragédia. "

c?, Powder Factory, c0I!l O povo de Jaraguá, com O sr. Prefeito Municipal
�ede em Pernan;tb�co e que seu prefeito a frente, deu mandou transportar o corpotem como adminístrador e

nesse dia uma demonstra- de Tescher para Pedra de
representante geral ne�te ção de sentimento humano Amolar" em Corupá, ondeE8ta�<? -8; eonceítuada ;flr- e união nunca vistos. residiam seus pais, afim
ma JOInvIlen�e Oomércío e de ser ali sepultado.Representações Douat S. A. Os mortos As sepulturas dos íníe-
Era �erente em �araguá O trabalho arduo das lizes operários foram to-

da tabríce o sr: �?Ilherme autoridades e do povo, talmente cobertas 'com
Spengler, que InICIOU 'se�s identificou logo o tamanho lirios pela população.trabalhos no' estabelecI· da tragédia e suas vitimas.
mento desde Ribeirão Gran- Faltavam 7 corpos, pois
de da Luz, sendo zeloso e os demais estavam no

cumpridor rigido dos seus hospltal. Começou então a

deveres. A produção diá- juntada dos pedaços e a.
ria' éra de cerca de 100 identificação pelo sr. de-
.qullos, pretendendo a fá- legado Coppi e seus' auxi
bríca eleva-Ia para, 800 líares, sendo os restos
quílbs, ficando assim a transportados para o ne

terceira ,do Brasil. Estava- croterio do hospital, para
se mesmo fazendo o ser- recomposição.
viço de terraplanagem e 'Os mortos foram os se-

construção de casas 'para guintes: Leopoldo Tescher,
engenheiro eadminiStrador. solteiro, natur�l de Jara··

,

As construções, para guá com 25 anos de idade;
efeito de, segurança e li- Arnoldo Pere,ira, casado,
cenciamento da fábrica são, com 27 anos, deixou viuva
pruvativas do Serviço de I e 1 filho de 15 dias, nat.
Material Belico do Exérci- Blumenau; Alfredo Franke,
to, que mantinha constante 36 anos de idade, casado,
fiscallsação. deixou viuva e 5 filhos

menores: Reinoldo Jung,A explosão solteiro, ,24 an08, natI. de
Pelas, 10 horas, deu-se a Jaraguá; Leopoldo Bruch,

explosão, que abalou não 51 anos; deixou viuva e 4

.sómente os arredores da filhos menores, nato de
fábrica, como a cidade, Itoupava; Rauli Bruch, 16
sendo mesmo ouvida a 50 anos, natI. de Massaran
quilometros de distância. duba; Çeverino da Luz,
Três detonaçõe. seguidas. natural de Massaranduba,
Passados os ,primeiros com 29 anos de idade,

instantes que ,deixaram to- deixou 6 filhos menores;
da a população abalada e Ernandi João Fernandes,
sem noção, olhou-se para natural de Araquari, com

o ,lado da fábrica,
I

onde 18 anos de idade, deixou 3
duas expirais de fumaça, filhos menores; Hercilio
Iguais as que �e veem' nas Pereira da Rocha, solteiro,
revistas por explosão de com 36 anos de idade, na
bomba atomica, se eleva- tural deste Estado e Olin
vam para o céu. dio Cunha, solteiro, com

As autoridades, tendo a 18 anos de idaie, natural
frente o sr. Prefeito e o de Jaraguá do Sul.
sr. Delegado' Isidoro Copi, O enterro
se dirigiram de automovel'
para o' local, onde logo na O enterro das vitimas
entrada; deram com peda- foi realisado na manhã

As condolencias

Logo após' o
:

desastre
esteve em Jaraguá o sr.
Emilio Mahnke, ilustre Pre
feito de Guarámirim, que
veio não somente trazer
seus pezames, como ofe
recer quaisquer recursos

dependentes do municipio
que administra.
Alem de visitas, pessoas

e cartões o sr. Prefeito
recebeu Ol' seguintes tele
gramas:
Florianópolis, _6 - La

mentando, desastre de que
me deu noticia telegráfica,
rogo vossencia apresentar
em meu nome condolen
cias familias das vitimas e

prestar aos feridos toda
assistencia. Sauds. (a)
Irineu Bornhausen - Go-
vernador.

'

Florianópolis, 6 _ Acu
sando recebimento seu

telegrama em que me co

munica explosão fábrica
polvora, causando mortos
e feridos, venho trazer
minha solidariedade na dô...

e no luto que envolveu
famílias nosso Jaraguá do
Sul. Sauds. (al Luiz de
Souza -' Secretário Segu
rancß Pública.
Jaraguá,.7 - Diretoria

administração e corpo fun�
cionários Banco Inco, pro·
fundamente serisibilisados
ante lutuos08' acontecimen
tos ontem verificados nossa

cidade, externam, laborioso
povo �araguaense, inter-

médio voss excelencía,
.

manílestação seu profundo
pezar, Sauds. Cordiais (a)
Oswaldo Heusi - Gerente ..
Heinz Barg - Gontador,

Curitiba, 9 - Vinculados
diversos .môdos Jaraguá,
queira (transmitir povo essa

cidade nosso pezar grande
catastroíe. (a) Max Wi
Ihelm DE - MIO Ltda.

Porto Alegre, 7 - Asso
ciamos sincéro pezar tão'
lamentavel catastrofe. Ro
by e Walter Stuber.

, São Paulo, 9 -' Receba
população esse munícípío
meu profundo pezar la
meqtavel ocorrencia. Sauds.
(a) Senador Gallottí.

Florianópolis, 10 - As
sembléia Legislativa Estado
Santa Oatarína, a requeri
mento Deputado Waldemar
Grubbà, manifesta seu pro
fundo pezar pelo' faleci
mento operáríos fábr1ca
Pernambuco Powder.' Ro
gamos em nome Legtslatívo
Catarinense Vos sen c i a
aceitar e transmitir famil�a
jaraguaense nossas con
doleneías.

-

(a) Volney Co
laço Olíveírar=- Presidente
Assembléia Legtslatíva Sta.
Catarina.

'

Blumenau, 10 - Em nome

Governo e Povo Blume
nauense venho expressar
lhe e a população desta
cidade nossos profundes
sentimentos de pesar pelo
luto com que foi coberto
Jaraguá pela triste ocor

rencia de sexta-feira últi
ma. (a) Hercilio Deeke - .

Prefeito Municipal.
Rio, 9 -_ Envio a essa

cidade por intermédio
'prezado amigo expressão
vivo pezar pela trágica
explosão que enlutou Ja
raguá vitimando bons e

laboriosos cidadãos. (a)
.

Jorge Lacerda.

Blumenau, 10 - Exter
namos a Vossencia e seus

municipios nossas sentidas
condolencias pela catas-
,trofe que veio de enlutar
essa cidade. Respeitös�
mente Associação Comer
ciar e lnd. Blumenau. (a)
Frederico Carlos Alende -

Presidente.
Rio, 9 - Tomando parte

pesar pelo trágico aconte
cimento enlutou Jaraguá,
peço obsequio apresentar
meu nome condolencial
familias sofreram tão rude
golpe. (a) Ivo D'Aquino.
Varginha,,9 - Associan

do-me profundo pesar Ja
raguaense pela morte
conterraneos explosão fá-·
brica polvora queira ,trans
mitir sentidas condolencias
Familia enlutadas'· com
promessa minhas orações

sacerdotais. (a) Padre Ber
nardo Emmendoerfer .

Blumenau, 12 - O Ro
tary

.

Olub de Blumeneu
associa-se aos sentimentos
pela catástrofe ocorrida
nessa cidade. (

O sr. Wolfgang Weege,
Presidente da Associação
Comercial de Jaraguá, re
cebeu o seguinte telegra
grama: Associação Comer
cial Jaraguá do Sul,
Jaraguá. «Associação Co
mercial e Industeíàl de
Blumenau, expressa ilustre
coirmã manílestação seu

grande pezar pela catas
trofe enlutou essa cidade.
Frederico Carlos Allende -

Prsaídente.>
Tambem o sr. Senador

Carlos Gomes de Oliveira,
de visita em n08SO Estado,
esteve na neite de 9 do
corrente, na residencia do
sr. Prefeito Municipal, pe
dindo para receber e trans
mitir as familías das viti
mas o seu profundo pezar.

Socorros da LBA

A Comissão Municipal da
Legiãe Brasileira de Assis
tencia: senhoras Adélia
Müller, Edith Franco Ei
Otília Nicolini estiveram em

todas as casas dos mortos,
levando o auxilio da Legião
as famílias.

Outras notas

Essa é a quarta explosão
verificada na fábrica de
polvora, sendo a terceira
no atual local. .

- Em portaria Rue pu
blicamos em outro local, �
sr. Pref�ito Municipal man
dou elogiar os fllnci:onários
li! operArios que trabalha·
ram extraordinariamente
nos socorros as vitimas.
- A delegacia de policia

está procedendo ao inqUé
rito, tendo nomeado peritos
para apurar a cauSa da
explosão.
- O CIube de Bolão «26

de Maio», mandou entregar
a viuva Bruch, a impor
tancia de Cr$ 500,00. Lee
poldo Bruch e Rauli Bruch, -

ambos perecidos no desas
tre, trabalhavam a noite
naquele clube, onde er�
guiam os paus do jogo de

,

bolão, afim de auxiliarem
o sustento da familia.

O inquérito
A delegacia de policia

abriu o respectivo inquéri
to, tendo nomeado peritos
os srs. Otto Frjtz Brosig,
engenheiro eletricista e

Hans Beyer, mecanico. Pa
rece afastada a hipotese de
curto circuito na instalaQão
elétrica.
O inqUérito está sendo

acompanhado pelo dr. Frau·,
cisco Gottardi, Promotor
,Público da Comarca.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DOMINGO, DIA 15-1t-19M-

Prei'eilur� ,Mu�icipal de Jaraguá do� Sal

,�

gocíer, de acôrdo com o fixado nas tab�las .do cõ- 2õ�00 por �ada 160 horas de trabalho ,efetivo, 'des-
digo tributário, taxa geral., zona, ou cidad�.· :presadas as frações de horas em cada mês.

§ 2. - Os mascates de Iezendas. e suas con- Parágrafo único, - Os operários com mals de
. L ,E I N R. 1 1

fecções continuam sujeitos a taxe especial e demals 160 horas de serviço rerêo sua gratificação aumen-Autoriza a instituição de FUNDA- disposições da Lei Dr. lã, de 5 de Maio de 1948.
.

tada pera Cr$. i60,00 por cada 100 horas, a partirçÄO MUNICIPIOS CATARINBN- Art. 4. - As licenças são sempre individuais de 1. de janeiro de 1964.
,

/SBS OB COMBATB A TUBERCU- e deverão, ser portadas pelo .licenciado Art �. ;:- Ao Tesoureiro inativo, Pedrêo "Z"LOSE. Art. 6. - Bstij Lei entrará em �vigor 'na data 's�rá dada .uma gratifiéaçãQ mensal de duzentos
, I ARTUR MULLER, Prefeito Municipal de Iara- de sua publicação, revogadas as díspoetções em cruzelros (Cr$. 200,00).

- •

guá do Sul, no uso das suas atribuições. contrário. Art. 10., -, Os artigos 1., 2. _e'§ 2. do Art. 3 .....
" Faço saber a todos os habitantes' dêste Muni- Prefeitura Munlctpel de jaraguá do Sul, em, 6 8., 7., 9. e 11., desta lei entrarão em vi�or dêsde o
clplo que a Câmara Municipal votou e eu sanciono, de Novembro de 19M.

, dia 1. de julho de 1953, e oe demals a partir, de 1-
a seguinte Lei:" Artur MUller - Prefeito Municipal . de janeiro de 1964." ,

.

Art. 1. - É o Governo do' Municipio autoriza- .cta�ilio P. RaMOS _ Diretor do Dep, do Exp. Art. 11. _ Fica ri Prefeito Municipal autoriza-
do a instituir no' prazo de noventa' díes, com os Amelio Qladros - Bscriturário "S" do a abrir crédito necessário pare fazer face a des-
Municipios de São Francisco do Sul, Arillquarí,'" -

pesa no corrente exerctcto.
Ioínvlle, Gua�lmirim'Ijaragul� do

....Sul,. �ao Ben�� �o L E ,I N R.' 13 Ariur Mueller _ Prefeito MunlcípelSul, Campo i-\ egre, raíópo IS, CanólD as - e ,or o Considera de utilidade pübllea a
' DetaeiliD P. Rimos _ Diretor do Dep, do Bxp,Llníão, uma fundação com o patrimônio próprio,
At' • dE'

,.

"S'"denominada Municipios Carartnenses de Combate a Fundação da- Casas dos Professô- n DIlO ua ras - scnturano, '

f
. res de Santa Catarina.Tuberculose, destinada á construção e ao .runcrona-

ARTUR MallER, Prefeito Municipal de Iera- _,menro de hospital, com o mfnimo de cem (100) Iel-
b Tabela a que se. refére o Art. 1., -da Leitos, especíallsado no tratamento da tuberculose. guá do Sul, no uso de suas atri uições.

§ 1. - O plano e a orientação científicos pera Faço saber a todos os habitantes do Munlcí- nr. 14 de 6 de Novembro de 1953.
a finalidade -de Fundação, a que se refere esta Lei, pio que a Câmara Muntcípal- votou e eu sanciono a

Situação Antiga I Situação Nova
poderão ser delegados ao Departamento de Saúde, seguinte Lei:

=====:=======:====='='========;�do Bstado de Santa Catarina.
_

, Art. 1. - riaa considerada de utilidade pública Ir. de . elas- Ir. de CI•• -
§ 2. - A locellsaçêo do hospltel será em um a Fundação da Casa dos Professôres de Santa Ca- CargO! Cauelra ses Cargos Carreira, ; sés,

d
'

F d
-

d
.

d tarina -' o lar dos Proleesôres estaduais, municipais ��,,�=,===;=.===;';=X�.====:;==�=:=:=====;::=::=='==�Fdos municipios a esos a un açao e etermtne a
e particulares, inválidos e "esamparad08, sediada e 1 TçesOUreIro 1 Tesoureiro Z.:

por técnicos do Departamento de Saúde, obrigando-
em funcionamento na Capital do Estado. 1 ont.ado! .

X. 1 Contador Z.
se o ;v(unicipio, indicado' para séde do hosplral, a

Art. 2. _ Esta leí entrará "em vlgor: ne data de 2 Escrlturärlo ,X. . 2 Escriturário Z.doar o terreno necessário.
'4 Idem' U. 4 Idem X.§ ê,

�

- O Governo do Munlcíplo 'serei repre- sua publicação, revogadas as disposições em con-
Id

.

I, S'.' 2, Idem U\�I trérío. »Ó»

(

2 emsentado, no aío da" instituição da Pundação, pe o
j

,

d S I 6 1 Idem R. 1 Idem T.Prefeito Munícínal ou por pessôa por este nomeada Prefeitura Municipal de aragua o'
, U; em'

Id" Xl·' .. Idem R� de Novembro de 1963. . '$r 1 em. .

em procuração especial.
Artar MUller _ Prefeito':Mujlicipâl -' �':- ! 1 ' Fiscal' X. t Fiscal ". Z.

. § 4. -'- A Fundação terá séde e fôrQ no MUni-
Oetaeilio 'p: Ramos � Diretor dô Dep. do Exp. ã Idem.. U. ã Idem X.clplo que 'fôr escolhido para a consrrução do hos-:
Antenio Quadros • Escriturário "S"

, 1 Carcereiro
.

Q. 1 'Carcereiro SSl.'pital pelos municipios 'constituintes da Fundação. t ", f...·
'

..... ,', 1 Z�)ador. Cernir. Q. 1 Zelador Cernir.Arf. 2. - A Fundação será instltuida com, os �

1 Idem S. 1 Idem' I.bens já rese,rvados atrav�s da dotação de uni por, L E I N' R.f'� 1 4 ,'�
.,' -.., 1 Port. Zelador S. 1 Port. Zelador U.

cenro (1%) sôbre a receita de impostos, orçada dos Reestrutura o· quadro -dê 'Fú'n�i<?n4-' 10 Motoristas' - S. 10 Motoristas S.
'IMunicipios, '

,nésta referidos rios e dá óutras próviaêÍJciaS�"
"

1 Pl!of'i�Ed. Fis\Ca T. 1 Prof Ed. Fisica V.
e o esfatu)o deverá prever ii possibilidade de novas ARTUR MULLBR, Prefe.ito"M.unici.pal-de�jara- 16. Professôres .J K. 16 Professôres M.
doações, seja por entidades públicas seja, por parti- guá do Sul, no uso de suas �tribuições. ,7 Idem ,I. 7 Idem K,culares, ,� a constituição de suas fontes de receita ,- Faço sabér a todos os habi.tantes - d��te Muni- ,

"

não sö pelos recursos 'q�e auferir dêsses bens e de cipio, que' a· Câmara Muni�ipal votou"e eu .sancionO' EXTRANUMERÁRIOS
sua aplicação, ou de suas atividades, como ainda a seguinte Lei: ,I,� ( ,

...
'

",
• ,

Ref. ',':, 1
�'

pelas subvenções, e auxilios, que receber do Govêr-' Arf. 1. - Ficé!m modificados, �e, ac�r�o com 1 XX ,

no, Estadual, ou Govêrnos Ml!lnicip�i�, ou do ,Go," a tabela anexa, que cQl1stitui part�' ,integrante, desta 'INAT.IVOS
.

vêrno 'FederaL • '

, , 'lei, as carreiras do q9adro perillj:ln�nte dos 'funcio
,

-

Art. 3. - À' Fundação será dirigida ,pór um n'áríps, d'os pr:.ofe.ssôres; dos 'extr�riuP1erários e "é:io�
diretor-geral,' assistido por 'um constlho,.;ditetoF, inativos dél prefeitur� Municipal!

' "

".

'

,','
composto' d� çinze: (1U membros: .','

, ',: ,�, ,,' "

.

� )�rf. 2. '-:' ficam, aumenra�a.s as segumtes re

§ 1. -:- O Duetor-geral sera eleIto Pelo e ,den-. fer,enclqs nas e�çalá� dos, salanos' dQs e:stranum�-,
tre os membros do conselho.diretor. .

""ários. '

. "

,

,
; § 2. -' Cadä MUl'JiciHio, ade� á Fu�dação, Relereneia

,

'eaeimento �en.saL VelClmento laual
designará u� membr() efetivo e seu suplente, para XXI,. . 'Cr$. 1.200,00 Cr$. 14.400,00
o conselho-diretor, para um mandato de (4) guatro XXII '« l,ãQO,OO:,"' _ «_ 16.600,00
anos, podendo ser reconduzido. .,' 'r - . XXIII « 1.40,0,00 �

« ,16.800,00
Art. 4. - O' projéto do E_statuto,. el�borado XXIV « 1.õOO"QO,. «18.000,00

N -R. " 7 Opelo:diretor-geral, com ,a assistência do conselho- XXV
�,_ > "«, 1.600,QO' :, «19.200,00 ,i' PO R,TA R I A

diretor, será submetido, á áprovação dos Prefeitos Art. 3. - Os motóristps� é tratoristas percebe- 'Artur Müller Prefeito Municipal de Jataguá doMunicipais-membros da Fundação, ouvido o
'

com- rão, além dos vencimentos consignados nésta lei, I Sul no uso da� suas atribuições. .petenfe representanté do Ministério Público do Es- mais dois. cruzeiros por hora de efetivo trabalho Considerando que os escriturários 9ctacilio P.
tado' a quem ,cabe bem as' atribuições fiscalizadoras com os vefculos. Ramos Emílio da Silva António Quadros, o zela-previstas em. léi. �', . .

§ 1. - Nã� serão c0It!pUfada� as horas em dor W�ldGmar Serapiá</ de Moraes, os motorist�sArt. ,6. -- A Fundaçao exercera as suas atlvl" que o veículo estiver em concerto, nao obstante ,0 Mathias Ruysan e Athayde Machado, os operários
, dades, conformando-se com as disposições de leis, funci()ná�io ter que, acompanhar e auxiliar os repa- da turma permanente João Nunes, José Cordeiro,
e lhe serão re,conhecidos os previlégios atribuidos ros a serem feitos.

-
.

,. . António Zosino',Pereira, José' ROsa da 'Silva. Ma
ás instituições de utilidade pública, e aqueles que, § 2. - No corrent� ano, percel>erao os funclO- tias Rosa, Gardino Pereira, António Rita e Erme
em matéria de comunicações, transporte e sêlo, as- nários dêste quadro a gratificação de Cr$. 200,00 lindo Corrêa de Negreiro's, prestaram{j serviçossisíem as repartições públicas. municip�is. . I mensais.

'

_ A

"

,

• 6xtraordinários por ocasião da' explosão. da fábricaArt. 6. - Fica o Executivo aut�>rJzad? a abrir ,Arr. 4. - Enquanto oao for n�meado o d�rcet�r de pólvora; "

crédito especial para cumprimento desta lei:. efetivo do Dsparlamento Agro-Pecua_rlo,_ o funCIOna: Considerando que com êsse proceder, demons-
,Art. 7. -_ Será 'reservado no estabeleclmento_ a rio que estiver respondendo pela ,dlreçao percebera 'traram não sómente perfeita noção. do dever fun-cada munici'pio cön�tit,uinfe,' um número de leitos gratificação igual. aos demais diretores. '

. cional, mas também senso de humapida��;
"

pro.porcional aos hablfan!�S de c!lde u�. ,

Art. 5. - Fica. �leva_do para !rezentos cruzeiros Considerando que, por êsse desv�lo, se tornaram
, Art. 8. -- Esta Lei entrara em vigor na data (Cr$. ãOO,OO) a gratlflcaçao dos diretores de Depar- credores da estima dos concidadão.s e merecemda sua publicação, revogadas as disposições em tamentos.

. -....'. que conste tal proceder nas fichas de inscrição,.contrário.
'

c ,
Art. 6. - Fica o. Pre�elto MUiJl�lpa} .autorlzado r e s o. I v e: elogiar Oil referido.s funcionário.s' ePrefeitura Muriici!Jal de jaragua do Sul, em 6 a prOIQover por !'1�reclmento! o. funclonarlo que se operários, o que deverá copstar dos assentamentos,de Novembro de 1963. desracar no servIço ,pela aSSIdUidade e defesa dos de sua vida funcional. Registre-se e publique-se.Artur MUlter - Prefeito Municipal interêsses dé administração públiéa.

Dctaeilio P: RamBS -, Diretor do Dep. do ·Exp. Art. 7. - O intendente-exat-or terá vencimentos
I.
Prefeitura .Municipal d� .Jaraguá do Sul, em 10

Intonio 'uadros - Escriturário OIS"� mensais de Cr$. 2.000,00. rae No�embro de 1953.
ARTUR

'.

M'U"LLER
'

Art.. 8. - Aos operários das furmas perQlanen-
L E IN'R. 12 /

'

tes será dada anualm,ente uma gf.atificação de Cr$. Prefeito Municipal
Regula a licença pará ii profissã!» de
mascate e vendedores...ambulant�s.

: 'ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Ja:-a-
�guá �o SuJ, no uso das suas a�ribuições:. .'

Faço saber a todos os habitantes deste Mum
Cipio que a Câmara Municipal votou e eu sanciono
à seguinte Lei:

.

,

, Art. 1. - As licenças para ,mascates e pom-
.

beiros, dependem de 'autorisação do' Prefeito Muni
cipal, pedida em requerimento instruido com provas
da existência legal da firma e do licenciamento das
'Fazendas Federal e Estadual, no que lhes fôr apli-
cável. '

���ti:������:.t��l�:����:?:m;il���ú:���� I ··;;;;�a�i-;;C-;ntr;;-llbebidas'. ,
� 'DE :H:AFEH.1H:AN::N d:: C][A. LTDA. .

ßml"DO precisa de uma.§ 1. - São considerados pombeiros os' .que Rua CII. Emiljo t. Jalrdlo, I. 62 - Jaraluí do Sul - S. C. ' ������osd:h���a�e� .

, boa bicicleta, ounegociarem em compra e venda de gado bovlDo�
um bom rádio, então vásuino, caprino, equinos e aves.

Ir 'tÕ' F'seherI Arf. 3. - O ImpQsto será pago em uma só Drogas nacionais e estrangeiras, ,encontra-se, den rio I hoje mesmo consultar os
quota quando o contribuinte não possuir bens imó� a dispOSição dó distinto público,' opresentando Rua Marechal preços Bem compromisso
veis no Municipio.' serviço criterioso e Preços Módicos Deodoro; 204 na C A S A R E A L em

§ 1. - O calculo será feito por artiwo a ne- � _�_..,_'W;_ _ .", _-,!!!!! __ _..,.,_"- __ _..,..__..,. Jaraguá do Sul.

.- �.'.. ,"

Ref.
XXUI

1 Tesoureiro, Z. ' 1 -Tesoureiro f

1 Fiscal I U. 1 Fisc'al'
1 C(lrce��iro Q: 1

;

Carcereir.o
3 Professor "I. ; li 'ã. ;Professo;', '�À, ;:

Prefeitura' Municip,a'l de laraguá do Sul;' em J6
de Novembro de 1963;

".

1'- � ':

. ,

ARTUR NÜLLER
Prefeito Muniêipàl

,�================��.
PARA FERIDAS,
ECZEM'AS,
INfLAMAÇOES,
C'QCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPI N H.A S, ETC.

�..==============�.

IProclUlra = se
,

.

digersos
\

'S A P A T E I R o S
para montagßm

I,
'

e mais 2
TALHADORES
\'

.

Aprese_ntar-se na

Indústria de Calçaios
GOSCH IRMAos S/A.

Véndo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DIE EXPLOSION DER PULVERFABRIK 10 TOTE UND 12 VERLETZTE, ALLES ARBEITER
Die Beerdigung der Opfer - Die Untersuchung - Die erhaltenen Beileidskundgebungen - Der Preefekt lobt die Anges-

tellten Die Brasílíanísche Hilfsiegion unterstützt die Familien - .Andere Nachrichten
beim -Eingang Stücke mens

chllcher .Körper lagen. Es
war eine' noch nicht dagewe
sene Szene. Bald lief das
Volk herbei und- bei dem
Sehrelen der eingetroffenen
Familien konnte nur die Ener

�ie der Autoriräten die Ord
nung aufrecht erhalten und
für die Fortschaffung der
Verletzren sorgen.
Wir wollen hier nicht da

rüber beríchren, was Fürch
terliches �ir dort sahen, Un
ter Stücken menschlicher
Körperteile, die über 500 Me
ter Entfernung fortgeschleu
der waren, und verbrannten
Verletzteu, deren Eingeweide
heraussahen, wurden alle
Verletzten zum Hospital São
José befördert, wo die drei
Aerzte, die Doktoren Beno
Knudsen, Waldemiro Mazu
rechen und Fernando Spring
mann, unterstützt durch eifri
ge Krankenschwestern, uner
müdlich arbeiteten, die einen
dem Leben zu erhalten such
ten, die anderen heilten.
Das Volk von Iaregué,

mit seinem Präfekten an der
Spitze, lieferte an diesen Ta
ge einen Beweis von mensch
licher Gesinnung und nie
gesehener Einigkeit.

Die Tot�n
Die mühevolle Arbeit der

Autoritäten und dês Volkes
erkannte 'bald die Grõsse
des Unglücks und seiner
Opfer. Es fehlten 7 Körper,
denn die meisten waren im
Hospital. Es' begann dann
die Zusammenholunq der
Körperteile und die Identíf ..
zíerung .durch den Herrn De
legado Coppí und sei
ner Helfer, worauf die Reste
in die Leichenhalle des Hos
pitals zur, Zusammenfügung
gebracht wurden.
Die Toten waren folgende:

Leopoldo Tescher, ledig, in,

Jaraguá geboren, 23 Jahre
alt; Arnoldo Pereira, verhei
ratet, 27 Jahre alt, hinterlässt
Witwe und 1 Sohn von 15
Tagen, geboren in Blumenau;
Alfredo Pranke, 36 Jahre alt,
verheiratet, hinterlässt Witwe
und 5 minderjährige Kinder:
Reinoldo Jung, ledig, 24 Jah
re alt, geboren in Iaragué;
Leopoldo Bruch, 51 Jahre
alt, hinterläset Wilwe und 4
minderjährige Kinder, gebo-'
ren in Itoupeva; Rauli Bruch,
16 Jahre alt, geboren in Mas
saranduba; Ceverlane da
Luz, geboren in Massaren
duba, 29 Jahre alt, hinterlässt
(; minderjährige Kinder; Er
nendl João Fernandes, gebo
ren in Araquari, 18 Jahre alt,
hinterlässt 3, minderjährige
Kinder; Hercilio' Pereira da
Rocha, ledig, 36 Jahre 'alt,
geboren in diesem :Staat und

Hercilio Deeke - Munizi
palpräíekt.
Rio, '9 - Drücke dieser

Stadt durch Vermittlung
des verehrten Freundes
lebhaftes Beileid aus zur

tragischen Explosion die
Jaraguä in Trauer versetzte
und gute und arbeitsame
Buerger als Opfer forderte.
(gez.) Jorge Lacerda.

'

Blumenau, 10 - Drücken
Ew. Exzellenz und Ihrem
Muuíaíp=unser mitfühlendes
Beileid aus zur Katastro
phe die diese Stadt heim
suchte. Hochachtungsvoll
Handels und. Industrie-'
Vereinigung. (gez.) Frede
rico Carlos Alende - Pras
sídent.

Olindio Cunha, .ledig, 18
Jahre alt, geboren in Iara
guá do sul.

Die Beerdigung

übermittele mein Mitgefühl
i'P Sclímerz und Trauer
die die Familien unseres

Jaraguá do Sul heimsuch
ten. Grüsse (gez.) Luiz de
Souza - Sekretär der
öffentlichen Sicherheit .

Die Fabrik

Die unheilvolle Pulverfa
brik wurde' in diesem Muni
zip im Jahre 1912 durch
Herrn Heinrich Rappe in Ri
beirão Grande da Luz erbaut.
Im ersten Weltkrieg wurde
sie durch Heereskräfte des
13. Iãgerbatatllons besetzt, da

,
der Eigentümer Ausländer
war. Eines Nachts flog sie
durch eine erschütternde Ex
plosion in die Luft, worln
man. einen Sabotageakt ver-
mutete. _

Was von der. Explosion
verblieb wurde hinterher durch
Herrn Augusto Mielke erwor

ben, der sie an dem Ort, wo
sie sich noch heute befindet,
in der Strasse Abdon Batis
ta, installierte. Herr Augusto
Mielke verkaufte sie an Herrn
Reinoldo Rau, der sie an die
augenblicklichen Besitzer,
die S. �. Powder Factory,
die ihren Sitz in Pernambu
co und als Verwaltér und
Hauptvertreter für diesen
Staat die angesehene Iolnvil
lenser Firma Comercio e Re
presentações Douat 'S. A.
hat, weiter verkaufte. Der Ge
rent der Fabrik in Jaraguá
war Herr Guilherme Spren
gler, der seine Tätigkeit in
der NIederlassung in Ribei
rão Grande da Luz begann,
der eifrig seine Pflicht erfüll
te und die tägliche Produk
tion von, circa 100 Kilos be
strebt war auf 800 Kilos zu

bringen, wodurch die Fabrik
an dritter Stelle in Brasilien
steht. Er selbst machte auch
die Landplanierung und Er
bauung der' Häuser für den
Ingenieur und Verwalter.
Die Bauten zum Zwecke

der Sicherheit und Erlaubnis
der Fabrik sin� dem' Dienst
für,Kriegsmatenal des Heeres
unterworfen, der eine ständi
ge Ftskaüsenon unterhíelt.

Die Explosion
Gegen 10 Uhr geschah die

Explosion, die nicht nur die
Umgegend der Fabrik er

schütterte, sodern auch die
Stadt und selbst in einer Ent
fernug von 50 Kilometern
gehört wurde. Es erfolgten
drei aufeinariderfolgende De
tonationen. Nachdem die er

sten Augenblicke vorüber wa
ren, die die begrifflose Be
völkerung erschütterte, sah
man tn Richtung der Fabrik,
zwei Rauchspiralen, ähnlich
denen, die man in den Illus
tríerten von der Explosion
der Atombombe sah, zum

Himmel steigen.
Die Autoritäten, an der

Spitze der Präfekt und' der
Delegado Isidoro Copi, be
gaben sich im Automobil zur
Unglücksstelle, wo gleich

Die Beerdigung der Opfer
• fand am folgenden Morgen
srert, welche Ausgaben die
Präfektur bestritt. Die Särge
wurden ,vom Hospital São
José abgeholt und von circa
dreitausend Personen beglel
teto Die Beerdigung von A
lindo Cunha fand erst um 5
Uhr nachmittags srerr, denri
erst gegen 16 Uhr des 6. d. M.
wurde die Leiche in dem bei
der Fabrik befindlichen Teich
gefunden, der Körper war

sehr verstümmelt.
Der Hochw. Pater Alberto

Iacobs, Pfarrer der Parochie,
und Herr Pastor Waidner
von der evangelischen Ge
meide, die schon den Ve
runglückten im Hospital ihren .

Beistand liehen, hielten die,
Grabreden. Aus s e r d e m

.

sprach noch auf dem Muni-.
zipalfriedhof Herr !>räses
Schluenzen in bewegtenWor
ten �und hob die Einigkeit
des V.Dlkes von Jaraguá an

gesichts dieses Unglücks
hervor.
Der Herr Präfekt lless die São Paulo, 9. - Empfan-

Leiche von Teeeher nach ge Bevölkerung dieses
Pedra de Amolar in Corupá Munizips mein tiefes Bei
transportieren, wo dessen EI. leid zu bedauernswertem
tern wohnen, um dort beer- . Vorfall. Grüsse (gez.) Se-
digt zu werden. nator Gallotti.
Die Gräber der unglückli

chen Arbeiter wurden ducrh
die Bevölkerung vollkommen,
mit Lilien bedeckt.

Dt«: BeiJeidskundge
bungell.

Gleich nach dem Unglüok
traf der verehrte Prseíekt
von Guaramirim, Herr
Emílio Mahnke, in Jaraguá
ein, der' nicht nur kam,
um sein Beileid auszuspre
chen, sondern auch seine
Unterstützung durch das
von ihm verwaltete Muni
zip anbot.
Ausser den Besuchen

von Personen und Bei
leidssohreiben erhielt der
Prtefekt folgende Tele
gramme:
Florianopolis, 6. - Das

Unglück, von dem ich tele
grafisch benachrichtigtwur
de, bedauernd, bitte ich
E'V. Excelenz, den Familien
der Opfer in meinem Na
men mein Beileid auszu

sprechen und den Verletz
ten jede Hilfe zu leisten.
Grüsse (gez.) lrineu Born
hausen '_ Gouserneur.
Florianopolis, 6. - Be

stootige- Empfang Ihres Te
legrammes in dem 'mir
ExplOl!!ion Pulverfabrik mit
geteilt wurde, die Tote und
Verletzte v8nursachte und

Jaraguá, 7. - Direktion,
Verwaltung und Beamten
schaft des Banco Inco, tife
erschüttert von traurigem
gestern in unserer Stadt
erfolgtem Geschehen drü
cken arbeitsamem [araguä
enser Volk durch Vermitt
lung Ew. Exzellenz tief
empfundenes Beileid aus.

Herzlichst (gez.) Oswaldo
Heusi - Gerente. Heinz
Barg - Contador.

Curitiba, 9 - Vielartig
mit .Jaraguâ verbunden
wollen Sie dem Vólke die
ser Stadt unser Beileid zur

grossen Katastrophe über
mitteln. (gsz.) Max Wilhelm
DE - MIO Ltda.

l1ilfe der LBA

Die munizipale Kömmis
sion der LBA (Brasilianis
che Hilfsiegion), die Damen
Adélia Müller, Edith Fran
co und Otilia Nieolini waren
in allen Hseusern der Ver�
storbenen und liessen .den
Familien die Hilfe der Le
gion zukommen.

Porto Alegre, 7 _ Fühlen
uns verbunden in aufrich
tigem Beileid zu bedauern
swerter Katastrophe. Roby
und Walter Stüber. Andere Nachrichten

Dieses ist die vierte Ex
plosion, 'die, in der Pulverfa
brik stattfand, die dritte am

augenblicklieben Ort.

Durch Verfügung, die wir
an anderer Stelle veröffentli
chen, ordnete der Herr Prä
fekt an, die Beamten und Ar
beiter, die ausserordentlich
bei der Hilfe der Opfer ar

beiteten, zu beloben.

Die Polizeidelegacie hat
mit der Untersuchung begon
nen, es wurden ôachvertãn
dige zur Feststellung der Ex
plosionsursache ernannt.
Der Kegelklub "26 deMaio",

ubersandte zur Aushändigung
an die Witwe Bruch den Be
trag von Cr$ 500,00. Leo
poldo Bruch und Rauli Bruch,
die beide beí dem Ung-Iück
umkamen, arbeiteten beide
in jenem Klub, wo sie die

- Kegel aufstellten,. zwecks
Beihilfe zur Ernährung der
Familie.

,

Auch der Herr �enator
Carlos Gomes de Oliveira,
auf Besuch in unserem

Staat, war am Abend das
9.d.M. in der Wohnung des
Herrn Präfekten und bat,
sein tiefgefühltes Beileid zu

empfangen und den Fami
lien der Verunglückten zu

übermitteln.

Florianopolis, 10 -' Die
Versammlung der Legisla
tivo des Staates Santa Ca
tarina drückt auf- Antrag
des Deputierten Waldemar
Grubba ihr tiefes Beileid
zum Tode der Arbeiter äer
Pernambuco Powder Fa
brik aus. Wir bitten Ew.
Exzellenz im Namen der
catarinenser Legislative un
ser Beileid anzunehmen
und Jaraguáenser Familien
zu übermitteln. (ges.) Wol
ney Oolaço Oliveira - Prä
sident der Legislativ - Ver
sammlung Sta. Catarina.

Die u,ntersuchllng
Die Polizeidelegacie eröf

fnete die respekäve Unter
suchung und ernannte zu

Sachverständigen die Herren
OUo Fritz Brosíg, Elektrcln.
genieur, und Hans Beyer,
Mechaniker. Die Hypothese
vom Kurzschluss in der
eleklrlschen Installation
scheint hinfällig zu sein.
Die Untersuchung- wird be

gleitet von Herrn Staatsan
walt Dr. Francisco GoUardi.

Blumenau, 10 - Im Ná
men der Blumenauenser
Regierung und Volk drü
cke ich Ihnen und dieser
Stadt unser tiefstes Mitge
fühl zur Tramer aU8, die
Jaraguá durch trauriges
Vorkommnis sm letzten
Freitag heimsuchte: (gez.)

, \

Resul .. LOKALESSieg der UDN
BEI DEN WAHLEN IN

GUARAMIRIM

F'Jorianopolis, 11.
Das regionale Wahlge-
richt erkloorte in hesti
ger Sitzung die von dem
PSD angefochtene Urne
bei den Wahlen in Gua-
ramirim fuer gueltill' Bei
Zoohlung der Stimmen

wurde folgendes
tat festgestellt:

UDN 106

PSD 18

PTB 20

Die Prrefektur hat be
r�its die entsprechenden
Gelder deponiert und die
Ausstellung der Eigent
umsdokumente b e a n-

tragt.
.

Apotheke '''Sebulz''
JARA.GUÁ DO SUL

Park von Corupá. Der Herr
Rechtsrichter dieser Ko
mark setzte am 6. d. M;
den Wert des Grund
stückes und der Gebäu
de, welche durch die Har.ldo Schi.i�.r. Zu Besuch
Prrefektur enteignet wur- seiner Eltern befindet
den, mit CrS 53.295,00 sich in Gesellschaft sei·
fest. Auf dlesem Grund- Der Familie Herr Harol,
stück wird der reffent- do Schneider, Zol1beam
liche Park von Corupá ter in Rio Grande do Sul,
angel&gt werden. in Jaraguá.\

I
I

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN.
I

'

Das Symbol dêr Rechtschaffenheit, des

Vêrtrauens und der Dienstbarkeit, die' Sie
am besten zu den geringsten Preisen bedient.

Mit diesem Resultat,
welches unwiderruflioh
ist, gewann die _UDN die
Wahlen mit 33 Stimmen,
wodurch 4 Kammerrmte
gewoohlt wurden und d.er
PSD.3;,·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Registrol Civil
, ",,�

Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do' 1°. Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.
Faz saber' que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

.","".
Edital n. 3.445, de 26-10.53.

Rafael Höschler e

Wanda Klein

Ele, brasileiro, solretro;
marctneiro, domiciliado e

residente neste distrito,
em Ilha da Fi2'ueira, filho'
de Carlos Höschler e de
Anna' Thais Höschler.
Ela, brasileira, solretre,

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito,
em Ilha da Figueira, filha
de Leonaldo Klein e de
Gertrudes Rosa Klein.

Edital n. 3.446, de 28.10.'53.
Fausto Giovanella e

Virginia Bridaroli

Ele, brasileiro, 'solSeiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Irapocúsínhö, filho de
Manoel Giovanella e de
Iulía Glovanella.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocúsinho; filha de
José Bridaroli e de Aliotia
da Silva.

Edital n. 3.447, de 30-10.53.
Hary Sacht e

Helga Wachholz

DOMINGO, DIA 15-11-1953 4

• Mod. FR 717-A- RadioFonelulCuosO, de
11 válvulas com 14 funções. Alto-falante de
12", com difusor de tom. Contrôle de to
nalidade. Chave de seletividade variável.

• Mod. IR 306-U - 3 faixas de ondas,
curtas e médias. Faixa ampliada de 25
e 30 metros. 5 válvulas com 7 funções.
Chave de tonalidade fKlra graves e

agudos.

..*******************

..

..

..

•

...

..

...

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste. distrito,
em Itapocúsínho.: filho de
Guilherme Henrique Car
los Sacht e de Wanda
Iahn Sacht. ,Ihermina Grützmacher :�:::-:-

....

-:::===::;�.:::::::=--===:::==::::::=::::::=::::,..
Ela, brasileirà, soltetra, Maas,

::

elll#!!. ... � •••
SI

doméstica, domiciliada e IIII I•••• e •• �. � !Iil.i
residente neste' distrito, Bdltal n. 3.451, de 6-,11·53.

Á ii

em Itapocüstnho, filha de Edmundo Koch e li - JARAGU DO SUL - ii
Beruherd Wachholz e de Wally Wacherhage Ü !i
Ida Wachholz.

I EleJ brasdileiro, solteiro, ll
Medicamentos e Perfumarias li

,
avra or, omiciliado e ii Simbolo de Honestidade li r-------------.'_.I!!!!!!!!!!!!"--�!!'!!!!!!!!!!,a-'

Edital n. 3.448, de 3-11-53. residente neste distrito, li Oonä P t IJosé Carlos Mauerberg e em Três Rios do Sul, fi- n ança e res eza ii AVÓ' MÃE' FILHA I MMaria da Silva lho de Alwin Koch e de li A que melhor lhe atende ii • · ,.

Ele, brastleíro, solteiro, Adelia Klemann Koch.
II e pelos menores preços ii T O O A S DEVEM USA R

operário, domiciliado e, Ela brasileira solteira �::::::::::::==-.::=:==::::-.::::::=:::=:::::�===-==:::-.::=::::::::::::::9 ,
residente nesta cidade, 6 domé�tica domiciliada � fLUXO SEDATINAs: �U�!���s ��:e�i�:ri ,�:idR?�:i;ã�esi)ra:á:tri�O� ff:::::::::�:::=::::::=:::==='::=�':::::::::=:::::::::=:::��::::::=:::::::::�

•

'

e de Ana Maria da Luz Luz. filha de Frederico li .R••al.o K....Sal ii (OU REGULADOR VIEIRA)
Machado.

. . .
Wacherhage e de Hedwig li formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegr� ii A IUUIEII EVITARA DORES

Ela, brasllelra, solrelra, Viergutz Wacherhage. !i Rn•••"ães - DoU"IS .Ie Se.'hlras _

II
doméstica, domiciliada e " II UJ151 • • • li AlIYlA IS cOUCU UTfRlflAS '

residente nesta cidade, á E para que chegue ao co- ii CUnlea Ger.1 - Parlo seil 'Dir .!i,i
rua Quintino Bocalúva, nhecimento de todos, mandei ii Alta Crrurg!a com Aparelho de Anestesia Gasosa

.=.=
amD...... GOIII hA� paM

f h Th
..

C
tombo.., .. Irreptaridaàes das

�\I:�d: d� o�:��r:!Z I�� ,�:::a�ublkrad�n��l:dii�pr��; ii J:::;!�r!� �u�e8idi��a�enjamin Constant !! �"'C'.I-�"'�t.e�:u�::':·�:::
gracla Romualdo. sa e em cartório onde sera li, ex·residência do Dr. Luiz de Souza ii g ••- .. - ---

�tlt�. D. t449, de 6-11-53. �'::': !'::b.':ede'�::·i;� "b,,_-=--===�======,=di
FLUXO"SToATINA·au 10 ?mlanow8ky e �eàimento acuse-o para os 1ilC:::::::="==:II:::::::=-=::::::-::::::'C::::::="C=-�==""C>cC><::::=iIC:::="=::::==- �.

•
. '!

Ignes Zimmermann hns legais O(!)c:::;::::l
. c::::::o� p* ." com"ovada encácta"'

Ele, brasileiro, solteiro, '

.

.. 'O Cels'o Branco O -u- ........._ --e Hr u.· ..-

lavrlJdor, domiciliado e, IRENE PEDRI, GUNTHER ,... - -- ,.._ ...-

residente �este distrito, á Oficial, Despâcha�te Aduaneiro com.conflallça :�
E�trada Itapocú - Hansa, Matriz: Rua Babit�nga, 23 filial: Praça General 05Ó· I fLUXO-SEDATINA

..

fjlho de Wenceslau Po- . Edif. próprio. Telefone, rio,115 • Edificio .Santa

mianowsky e de Catarina 213 • Gx. P." �5 • End. Julia ... Apart. prQprio, 32

G IMPUREZAS DO SANGUE? Tel. «Branco» Telefone, 4773
esser Pomianowsky. S. Francisco do Sul • S. C. C 't'b P

,

Ela, brasileira, solteira, �'LIXIR Bf HO
url J a arlná

doméstica, domiciliada e L '6UfiRA Importação - Exportação e Cabotagem - 'Que.'

iil!E:��:�i�:::JI� Al1X. TRAT. SIFILIS �:"SI."�:::d:��:si.;:�;'!�I� àc::���� r��:> ".-1
e de Reinilde Zimmer-' tualidade e pr.esteza, dispondo para êsre fim iii Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul 'Im..mann. Ca n· e tas

,de U�d organização perfeHa com escritórios DI DefroD:te ao GiDásio SAo Luiz

Edit�I��3i>���:�lt�1.53.
e

�i:�::s�e páteos para depóslro de madeira I�' ,
.'

Ehster Maas junto ao quadro da estação e nos trapiches 'I Fotografias em geral - Filmes de varias I
Ele, brasileiro, solteiro, 9i- Iz de embarque da Ponta da Cruz, bem como III marcas e tamdnhos

Ipedreir " domiciliado e ar er e armazem para depósito de mercadorias em ge- m
' ...:..x-

'

,

.

residente neste distrito, ' ,0 L �
ral, junto i10S trapiches de embarques na cidade.

1111,
Tem á disposiçã9 aparelhos fotográficos ale-

r.1�-
em Rio Cêrro, filho de ,.onea ers mães «'VOIGTLÄNDER» e outros de ótima
Arthur Paganelli e de Idà, Encarrega-se de Embarques de Madeiras e lIe outras qualidade - com lentes aZUladas.'

Paganelli. novo sortimento, Mercadorias para o elterilr tio BrasU' e Veja a exposição sem compromisso.
,

Ela, brllsileira, solteira, recebeu e ofere� LacaHdtJlts Brasileiras

liII DI'spondo do m-elxhor equl'pame I,'doméstica, domiciliada e ce a S�llie'ade Gr6- Ttad1çll ie mits 4e 20 anos de serviços constantes
' nto, .

�:��·M��:�� �!��;�� ��.���o�::::::':':::::;J.f' :::.��Dd��r: I:�O�:::!:::�:, IJ

Pr�f�itura Muni�i�al �� Jara�uá nO �ul
REQUER fMENTOS DESP f\C�f1DOS

,

Ricardo Klitzke - Requer licença construir
mausoléo na sepultura de sua filha inhumada no

cemitério municipal. Maria Dias . Idem Idem na

sepultura de Jadir da Graça. Alberto Klug' Idem
I�e.m �a sepultura de Carl Klug e Ana Klug. Er
VlDl Ritter - Idem Idem na sepultura de Raulino
Ritter. Hildegardt Meister - Idem Idem na sepul
tura de seu marido. José - Panstein - Idem Idem
na sepultura de um nati-morto, e, destinado tam
bem a Família Panstein. Lauro Voltolini - Idem
Idem na sepultura de Oscar Krutzsoh. Albreoht
Behling - Requer licença para efetuar uma retor
IDa em sua' oasa resídêneial. Pedro Drechsel - Re
quer licença construir casa de madeirá â Rua CeI.
Procópio Gomes. Alfredo Reeck - Requer lice-nça
construir um galpão de madeira á Rua Domingos
da Nova. Erica Fomterra - Requer-licença mandar
fazer pequenos reparos em Rua casa - Oorupâ.
Wanda Meier - Requer licença construir casa em

alvenaria ä Estrada Jaraguâ Esquerdo. Leopoldo
Adam - Idem Idem á Eêtrad� Itapooü-Bananaí.
Oarl H. F. Jütte - Idem Idem â Rua Angelo Pia
zera. Eugênio V, Schmöckel - Requer licença cons- .

truir um.a garage em sua propriedade ä Rua CeI.
Procópi.o Gomes. Alberto Bauer - Requer licença
construír uma casa transformadora. Adalberto
Krause . Requer licença construir um rancho de
madeira, bem como efetuar píntur'a interna de
dois quartos' de sua casa.

DESPACHO "Deferido"
Bruno Reeder - Requer licença mandar fazer

cerca de tela de arame e uma escada em material
bem come passador em tijolos 'até' sua casa resi
dencial .

I?ESPACHO "Deferido, nos termos da informação'
Rolf Marquardt - Requer canoelamentó do

imposto sôbre um automovel particular.
DESPACHO "Sim"

Arno Bertoldi .' Requer licença reconstruir
cerca de sarrafos. -

DESPACHO "Sim, nos termos da informação"
Simão Gramlieh - Requer que lhe seja con

cedido registro de construtor nêsta Prefeitura.
DESPACHO "Registre-se, devolvende mediante

recibo os documentos".
Conrado Schroeder' - Requer cancelamento

dos impostos sôbre uma caminhonete vendida para
- fora do Municipio.

DESPACHO "Oaneele-se'

'Diretoria do DÉEAS da P�efeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, 4 de Novembro de 1953.

OCTACILIO P. RAMOS
Dir. do 'Depart. do Expediente

• !

: Para apreciadores da ARTE E BÖA MUSICA

: o melhor presente para o lar,
:. é sem duvida uma RADIOFONE PHILIPS

: exposta na Oasa autorizada PHILIPS

: LOTHAR SONNENHOHL - Jaraguá do Sul :
· ..
'. .
· ..
· , .

.****W�************************.**,******.
R.C.18·53

UOAS
!!!!!!!!!!

rrutiferas e

Ornamentais

Laranlerras, Pe
cegueiros, Ka
kiselros, Maci
eiras, Iabotica
beiras, etc. Ro-'
sei ras, Dahlías,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc:, etc.

BCONTRA..8lB III TODA PARTI

Peçam Catálo
go lIustrado

ILeopOldo Seidel
'

Corupã
'

• •
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CORREIO DO POVO

Ministe.io da Gue••a Câmara Municipal
5�J\r�Ä5aD�· IALISTAME��6c·;i�iT�:· t ftgrildOß,-mnnlo Ata da Reunião Extraordinária de 27-10-53

de Jaraguá 'du Sul I:L I:
,

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do

NOT I CI A S M I ,L I T A R E S ano de mil noveoentos e cíncoenta 'e treis, pelas ee-
A Vva. Irene Rosa Pereira' penhora- te horas, na sala do Forum, no edificio da Prefei-

A Junta de Alistamento Militar, eom séde na da agradece as .manifestações de pezar tura. Municipal de jaraguá do SUll, reunidos os snrs.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, convida pelo falecimento de seu esposo, / Ney Franco, Mário Nícollní, Alfredo Langer, Ota-

- OI!! cidadãos abaixo relacionados, á comparecerem " It It •• D • viano Tissi, Frederico Curt A. Vasel, Walter Iark e
com a maior brevidade possível, na séde da mes- Kurt Herbert Hilbrecht. O snr. Presidente ao cons-
ma, afim de receberem seus Certificados de Ressr- , Agradece tambem aos médicos Drs.

ratar a presença de número legal, declarou aberta a
vista:- Arno Beek, Alfrtldo Kwíatkoski, Agenor da Waldemiro Mazurechen, Benno Knudsen, sessão e ordenou ao sr. secretário, que procedesse
Silva" Agostinho' Martins, Alfredo Belitzke, Albino Fernando A.'Springmann, Almiro Batalha

a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma
Reike, Arthur Maas, Abílio Casas, Alvino Hans- e o Dr. Tupy de JoinviUe, bell} como as depols de lida e discutida, aprovada sem emenda
mann, Avaricio Martínellí, Alfredo Steinnert, AI- enfermeiras do HOSPItal São José a dedi-

pelo que passou. a ser assinada pela Mesa.
'

A se-
bercht Frederico Spredemann, Antonio Jagielski, 'cação e carinho com' que o assistiram em

guir o snr. !._secretário leu o Espediente que cons-
ArnbÍdo Wiedemanll, Alfonso Rothsal, Antonio da seu leito de dor.

'

rou de: Of8.: expedidos nrs. 158, 159, 160, 161, 162
Silva, Carl Friedrich Stulhlert, Carlos Binter, Ce- Em especial agradece ao snr. Artur

e· �63/53; Of. or. 364/53 do sr. Prefeito Municipal en.
r ino Dana, Edmundo Silvero, Erwin João Niche· Müller, Prefeito desta cidade, a Legião' camínhendo o projeto -lei (nr. 16) «Autorisa a alie-
latti, Ernesto Frederico Seiäel, Emmanoel JoséLde Brasileira de Assistencia, snr. Augusto nação de imóveis». Dito projeto � leí foi enviado a
Aviz, Emilio Wuerz, Emilio Ernesto Döseher. Er· Sylvio Prodoehl, Diretor da Rádio Jára-

Comissão de Legislação e justiça. Of.-circular de
vim Rohweder, Edmundo 'Prust, Francisco Nunes guá e as outras autoridades incluindo o

Iruporanga; Of.-circular nr. 30/5lJ se Capinzal; Of.
da Silveira, Gentil Bevilaqua,' Günther W�ynen, Vig4rio Padre Alberto Jakobs.

nr, 1450 de Blumeneu. Como ninguém quizesse fa-
Germano Henrique Hoch, Henrique Fernandes Jaraguä do Sul, 7-11-1953. zer uso da palavra pessou-se a discussão da Ordem
Klack, Henrique Pangratz, Henrique Gonçalves do Dia: Inicialmente foi lido um parecer da Comls-,

Sobrinho, Henrique Silva, Heinz Paupitz; Hàrtwig são de Plnanças e uma Emenda Aditiva referente
Sehröder. Irto Casas, Irineu Theófilo, Ilario Manns, ao projeto de lei nr. 12. Em discussão foi o parecer
José Vicente, Jaime Silvano dos Santos, João Ber-

, aprovado juntamente com a emenda apresentada e,
toldo Pereira, José Feuser, 'João Corrêa de Mi- em consequêncta foi o projeto de lei nr. 12 aprova-
randa, Jercy Cardoso, José Celestino Filho, José �EiI8@i!l!@II!!IêIiI!!Il!iII!l'@P'E'8_ do por unanimidade de votos. Também em la. dls-

resani, José Schíochet, José Bolauf José Emi- m ß COM'fRCIßIIIDß. ' ADVODC,ADC'EIA_ -SECJluNRToASBILI- cussão, foram aprovados unanimamente, depois de
no Carvalho, Leodato Fagundes, Liberato Per-

\li.! Q devidamente discutidos e' aprovados os pareceres
nandes, Martim Eichstredt, Manoel Pinheiro, Miguel ll!I

I
das Comissões a que foram encaminhados, os pro-

Eichinger, Oslito Paim de AguÍJr, Otto Buttendorf !ii ,R. Mal. Deodoro, 210 - Cx. 19 - Tel.,.34 - Jaraguá do SII
íeros de léls nrs. 13, 14 e 15. Com reíerêncla ao

Ostenil Nunes, Pedro Paulo Bertoli, Ruddlpho Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com- projeto de Resolução nr. 14, a Mesa exarou' um pa-
'I'isges, Raynoldo Frehlich, Rudolfo Klabunde, Ro- plera assistência técnica contábil,' jurídica e recer favorável que, posto em discussão e votação,
land Gutz, Roland Levermanu, Silvino Burger, fiscal. Escrtturaçâo fiscal e comercial. Servi- foi aprovado unanímamente. Nada mals havendo ii
Sebastião Lennert, Tercilio Frizanco, Padre Theo-

ços comerciais em geral. i tratar o snr. Presidente designou para a próxima
baldo Blume, Valerio Vandervegen, Waldemiro Mi· Corretores da ç. lac. eguros «lpiraDga:. operen- I sessão o dia 3 de novembro com a seguinte Ordem
natti, Willy Lindemann, Waldir Otavio Rubíni, do em f'ogo, Acidentes do Trabalho,

ACiden-1
do Dia: 1 a. discussão do projeto-lei nr. 11; 2a. dís-

Waldemiro Afonso Lorenzen, Walter Scheuer. rea Pessoais. 'transportes, Automõveís, Res-' cussão dos projetos de leis nrs. 13, 14 e 15; 2a. dls-
Jaraguá do Sul, 10 de novembro de 1953. ponsabllldade, Civil e Fidelidade. cuesão do projeto de Resolução Dr. 14 e la. díscus-

,

MANOEL CARVALHO LOPES Sub.agelltes da VARIB: Passagens eencomendas.
' são do projeto de lei Dr. 16. Findo -o que foi'

1. Ten. DeI. 7a. D. R.
_ A COMERCIAL LTOA. _

encerrada a sessão a qual faltaram os snrs.: Herbert
---------------------,'

uma organização as s�as ordensl Schneider, Alvim Seidel, , Willy Germano Gessner e
.

�IJ':\ � � r.... .n.. Adolfo Antonio Emmendoerfer. I,
'

",,"_Hllllllfifrmnmnrrmnmnrrtll1aJlll ••lIIdíIftlllftliíßßD__mIIII,"" Ellglnie filor Schmöckel • economista e contador, '

(ass.) KURT H. HILBRECHT
MÁRIO NICOLINI
ALFREDO LANGER"

Com 20 cursos de aperfeiçoamento
e especialisação. em Cirurgia Geral
e Enfermidades de Senhorae, no Rio
de Janeiro, Buenos Aires, Alemanha,

Austria e Suiça

fik.J=. "KlfffK 1
PREÇO DE CONSULTAS Cr$ 50,00
E das· operaçõe� no esto:rpago,

vesjr,ula .. bilhar, rim, bexiga, pros·
tata, papo ce' utero por processos
modernes e aperfeiçoados, com ins·
trümental que recentemente trouxe
da Alem,anha; por Cr$ 2.000,00 ca·

da- operação.
As operações menores: Apendici

te, hernia, trompa, ovario, ulcera
varicosa e hemorroides: por Cr$
500,00 cada operação.
Dr. KIEFER - Diretor, OperadQr

e Radiologista do H6spital e Ma
tennidade de Ma�ra.

:I RESIDÊNCIA E CONSULTAS
,DAS,2 ÁS 6 DA TARDE, EM

'I .'18 _rIG.. I:�·e·e-e·�IJ�

Ferramentas'�
II DB PBDRO RBNOBL II

fistrada Jaraguà Esquerdo
JARAGUA DO SUL - STA. CATARINÂ
Executa-se qualquer serviço de ferra
mentas agrícolas para uso de lavouras,
como: Machados, Enchadas Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atenda-se ql8lquer pedl40

�
'
••
' �••••••••�•••••\0

'•••••1Ifii)'•••••' •••• � ,., ." 4. i••W. ,', ,'. ,w••�
g DR. FRANCISCO GOTTARDI B
(: Promotor Público :J.

Escritório de Advocacia :i.·�Aceita causas: Civeis - Comerciais - Co.;.
branças - Contratos - Consultas. :

ATENDE:· no Gabinete da PROMO
TORIA, sito no, «FORUM», diáriamente das
10 ás 12 e das 14 ás 16·horas.

(!)
(!)(i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�........ •

.

Dr. Murino Barreto da AZlvado
I ,ADVOOADO ,I

Escritório no prédio (Dante Schiochet)
'Avenida Getulio I Vargas N. 26

laraguá do Sul

'''JPJtmaJriua�iP'-

I�O O O III O
DE ORH

•

. Calçados

lllRGO
são os melhores e

...... mais baratos ......
. ;.)' .....

...:... �,"�

Magresa
l'"

•

<',

Cançaço
Pallidez
Fraqueza '

• ·-t;r1

Ê iDcIi.peasa•.a
.

,o a.o do' <.

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseh Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

jaraguá do Sul

SaDta Ca�arlna

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA. MINANCORA
Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta I
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a Ilua própria!
Evitará muitas doenças e ,poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo' uma LOMBBIBOEIRA
. MII{AICOB� para o seu filhinho. .

E um produto dos Laboratórios Minancora
JOINVILLE

>\
--".o.

. j:=:::::::==::::::::::::::::::=::::::::�:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::ii
� " ........

II Dr. Arquimedes Dantas .�
il ADVOGADO �

-l=�::::�::�:,:::::::�)j
Snra. 'D. de cas'a.

ainda lhe falta uma

panela de pressão, ,uma .

bateria de aço Inox, ou

de Aluminio Rochedo, 'a '

Casa Real tem sempre
para pronta entrega, pe
los melhores pr'eços.

CONTÉM
EICELENTES'

ELEMENTO TONICOS
____,---------------

F6sforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s 6 d i o

Tonlco dos convaleseentes
Tonico dos desnutridos t UM.. �� e"A"'''",

MUITO I'IiRleoeA "ARA A "A.
",lUA It ....... A IIIA� GeMO,
UM BOM .ux�,.." teO T".'A.
MENTO""_ I'&;A.LO

UH O

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

quíticas, receberão, a to

nificação geral do orga-
nismo com o

A "1'11;." til!_ soa
.....1UUI8'�UI& CiOtIII4a!

RIiUIltAT!&1IJO
DCAÓFu.LA'a
E&PINHA.
,. t. T" L A.
" .... 0& III A.
ECZRMAS
FERIDAS
DA.TRoa
.A�O"A.

'Machinas de Costura
, Alemãs, Japonezas

e outros tipos pelos me-

Ilhores preços V.s. pode
rá verificar, sem compro- 8OIIHIIOtDO N.l n _oe

1IIIIIGa.. '...... ,.......

I misso, na CASA REAL.,
,

1-
.....---·

I [I!fil dI! ftbl!lhill IIee ••••'11
I

IMEX

z!.J��E��:����:.)
LTDA. I

, JARAGUÁ'DO SUL •
�__�__i�_8ilI @8IB_1
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CORREIO DO ·POVO DOMINGO, DIA 15·11-1955 - 6

ESPORTES
I

-

poa Je ANDRADE 'I I
jogo ganhou um colorido
interessante, principalm�nte pelo equilibrio das
duas equipes e pelas di
versas aIrernativas que o
marcador apresentou.
Coube ao Baependf aos

28 minutos de jogo esta
belecer o empate quando
Cyrineu cobrou magia- Todavia coube aos es.] Na datà de hoje completa I nos de registro e que I dansantes são realmente
tralmenre uma falta ne tivadores precisamente aos o seu décimo quarto ano enaltecem sôbremaneira o frequentada pelo mais fi

entrada da área, tendo' o 18 mlnutos desempatar o
de fundação o Clube Atléti- renome esportivo de Iara- nó - ornamento da socíe-

balão rrenspôsro a bar- prélio por intermédio de co Baependi, preetlgtose guá do Sul. dade Jaraguense.
reira e se aninhado no Manécã' cabeceando com agremiação de nossa ci- Seus dirigentes, se-npre
canto esquerdo da meta sucesso um centro de dade, conctentes das obrigações
de Tuca. Animados com Zico, tendo Adotfo esta- que lhes cabem, tem 'tra-

êsse feito cresceu a turma belecído novo empöre aos lDêsde a sua fundação balhado com afinco, sem

I,?cal, mas o conjunto vi- 29 minutos com oportuno vem o Clube Atlético Bae- pre procurando elevar o

SI tante soube manter, a golpe de cabeça. Dois pendí, propugnando ínren- bom nome da simpática
m�sma .linha de c�nd�ta I min�tos epös êsse feito, samente pelo nosso pro- agremiação.
ate o final da pnmerra Genlnho recebendo a pe- greseo esportivo, nos se- ' Também no setôr soei

e!�pa sem que o placard lota no centro do grama- tores que lhes cabe, he- al, o Clube Atlético Bae
viesse a sofrer qualquer do investiu célere para

vendo-se sempre os gran- pendí forma na primeira
o 'campo azurra e da des feitos do clube da rua fila das agremiações 10-
altura dó intermediária Abdon Batista, todos dig- cais, pois suas reuniões
chutou fraco em direção
ao arco e Gaulke num E D I T A C t"' "d, la�ce �e rara infe�icidade ,� L garmenSes promoul OS
fOI traído pelo pique do O R PdM tí

.

S'
. .

f é 'tbalão indo êste se alojar .'
ev. a �e. a las tem, VIgárIO da Par�. no I rCI o

.

qUIa de Guaramírím.ve o Sr. Otto Lemke, Presí- ,
.

no canto esq�erdo da dente da Comunidade Evangélica. de Guaramírim, RIO - Na' Pa�ta da
meta baependtene, um ne�te Bstado ...Fazem saber, aos que o presente Guerra foram assinados

I�nt�e em

t
que da c�:�mce edital de notlfícação, pelo prazo de 50 (trinta)' decretos promovendo a

e e Iv�men e �� ou a�o- dias, virem, ou dele noticia tiverem que de acôr- General o Coronel Celso
�e�e� o os n-campeoes do com a Lei n. 40 do Legislativ� Mu'nicipal e Lobo de Oliveira e' a

�aJa�ns�s. C�-�t o �Iaca�d sancionada pelo Prefeito Emílio Manke Junior de Coronel. o Tenente Co-
e x_e. d an o so' 14/12/1950, e do Decreto -Ieí Estadual N. 105 de ronel Luiz Tavares da

�en�e t5d ml_?uf,?s para o 6/5/1938 que, respectivamente toma providências Cunha Melo, ambos de
ermino o 'd0teJo ...p.rocu-1 para a �emoção !los restos inortais em jazigos tra�icionais familias ca-

gr���n� qu� ro dVIsttante nos antigos CemIterios Oatolíco e Evangelico de tarínenses-
.

estavalre�c 't arca or, mrs Guaramirim, assim como reserva áreas no Cemi-

card al·ndarI? que o p �- tério Municipal, para em, caracter perpétuo ali
ma se movi- .

d ít d d
mentar, e isso realmente �erem. eposi a as as ,?ça as, tr�n,sl!idadas; e que,

aconteceu quando Bastos Interdita,
_ a.queles antIgos CemIterlOs,. QUE, den

se a roveitou de uma falta tro de 30 dIas da data do presente EdItal, devem
.' cobrPada p T 'b'

os desi}!3ndentes daqueles mortos em jazigo na-
or url 10 para 1 d' "t" -

,\ estabéJecer em definitivo que es OIS
_

cem eI1OS, promoverem a
. reJ?loçao

a iguald d d 5 t
e transladaçao dos mesmos para o CemItérIo Mu-

,

. a e e pon os, nicipal em área já reservada para êste fim pela
J>refeitura Municipal de Guaramirim.

'

_

Findo êste prazo, os mausoléos e sepulturasl·s�rão abertas pelos responsáveis pelas Igrejas
Católica e Evangélica, apaixo assinados e as

oçadas ali. existentes transladadas para o 'devido
local no Cemitério Municipal, NÃO MAIS PODEN
DO OS DESCENDENTES DESTES, RECLAMAREM
OU REINVINDICAREM, quaisquer DIREITOS que
por Lei lhes sejam conferido�.

O presente Edital será \afixado nas Igrejas
Católica e Evangélica, publicado nos Jornais
Correio do Povo de Jaraguá do Sul, e a Noticia
de Joinville, assim como no Diário Oficial do Es
tado de Santa Catarina.

Guaramirim, tO de Novembro de 1953.
Pe. MATIAS STEIN - Vigário
OTTO LEMKE

Justo entre 'C. A. x s.Baependíempate
3 x 3 o resultado final - Oirineu, Adolfo e Bastos para os
locais e Zico, Geninho e Manéca para os itajaienses - Arbri

, tragem - Outras Notas

Atlético

Grande partida dispu
taram domingo último no

gramado da rua Abdon
Batista, os esquadrões do
C. A. Baependí X Soco
Estivadores, respectiva
mente, representantes da
Liga Iaregnäense de Des
portos e Liga ltelalense
de Desportos ao campeo
nato estadual de 1955.
Antes de tecer' conside

rações sôbre o andamento
dêsse encontro, quéro
ressaltar o gesto nobre e

humanitário do 'clube vi
strente; indo a campo en

lutado em sinal de pezar
pela horrivel catastrofe
que há dias abalou pro
fundamente Jaraguá do
Sul, tirando de seu seio
nada menos de déz pre
ciosas vidas. Gestos co

mo êsse não resta dúvida I
merece uma citação toda
especial, e em nome da
secção esportiva dês�e
semanário, deixo. paten
reado nossos reconheci
dos agradecimentos por
éssa significativa' home
nagem prestada pela sim
pática agremiação Ha
jaiense.
Quanto ao - prélio, não

há dúvida que o grande
público que compareceu

. ao gramado da rua Ab
don Batista na 'tarde
chuvosa de domingo, de
ve ter saído satisfeito e

convicto de que assistiu
uma das melhores parti
das, pois Estivadores e

Baependí realmente ofe
receram um espetáculo
digno da capacidade :dos
dois grandes quadros. O
clube visitante mostrando-

'

se superior nos primeiros
movimentos da luta, deu
a impressão que sería o

vencedor lógico da parti
da, isto porque o seu

êonjunto realmepte jogava
com

-

mais objetividad�
obrigando a defensiva lo
caI a grandes esforços,
tanto assim, que aos doze
minutos da primeira etapa .

o clube visitante já mar

cava a sua primeira van-

_, lagern no marcador por
intermédio do magnifico
av�te Zico, chutando
bem uma bola que sobrd
ra na área baependüma.
Justamente cl a í por

diánte é que a turma local
vendo-se em desvantagem
procurou equilibrar a par
tida, e foi então. que o

outra alteração. Na fase
complementar os dois
conjuntos continuaram no
mesmo ritmo de produ
ção, apresentando um

.
fu

teból de primeira não
obstante -

as pessImas
condições do gramado.

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
HO SQRTElO DE

•

Grande públiCO afluiu O Sr. Governador em 81umenau
ao gramado propol'cio· .

'

nando a apreciável arre- FPOLIS., 10 - O sr. Pública, em cujas e am� programadas várias ho-

cadação de' quasi Cr$. Governador I�ineu Born- pIas dependências serão menagens por parte das

6.000,00.
.

rausen �egUlrá sexta- instaladO-I todos os ser- autoridades municipais
I!J!EEI. i�!l1i!!!!:::=!: 1..I!E';l-lj-ll_iEE!I!

eira proxima pa:r.a a viços policiais estaduais; e sociedade local.
.

Iii iii QUADROS C. A. cidade de Blumenau, o mod�rno Grupo Esco- - O sr. Governador lar-

mI!! Dp. Renato W"altep u_ Baependí: Gaulke, Octa: acompan.ha.do de sua lar Bairro da Velha e a �e-á acompa�har d.e
É m €j)io e Ronaldo' Walter excelentlss�ma esposa, grande ponte de con- múmeros e lús1da comi-

Iii
lU D I C O

._ Baloquinho e Zéppi' Adol: onde perIpanecerá du- creto armadb de ItQupa- tiva, composta de Se-

III CLlNÍCA GERAL - QRURGIA -' DOENÇAS I fo Bastos Cyrine� Tu- rante os dias 13; 14 e 15. va Seca, ligando esse cretá.rios, Deputados,. al-

I
.

DE SENIiORAS - PARTOS

I
ribio e SiI'veird. I" Dur�nte. sua estada. al1 suburbio ao distrjto de tas patentes d.as Forças

"

•

J
-

S. ExCla. _Inaugurará 1m- Itoupava Norte. Naquela Armadas� Diretores e

ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi- Estivadores: Tuca, Ma- portantes óbras públicas, cidade estão sendo feitos Chefes de Serviçós, re-

, ciente, pelas ondas_ ultra-sonoras, das Dores e rú e Renôr; Loca, Geni· comó sejam: o edificio grandes preparativos pa- pr�sentantes da Classe

I Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- 1= nho e leié; Dido, leo, da Delegacia Regional ra recepcionar o chefe Trabalhadora e Jorna-
bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos; ftuúnculos. Manéca, Zico e Tilico. de Policia e a Cadeia do executivo, estando listas.
inflamação dos seios, dos ová:rios, da próstata. IbAfl8cçõesAda pelef' fístulas, varizes e úlceras re-

1_
IW������ 1""-.....·····..······_··········_..··_··········.. ·············.. _·······IC·········.. ·•··•······•··• ...••....�

d:�l:�r�f.�!� :��j.;!��!:-:!!:1:��g� I Ili
.....

0- ÕL�O-I��CtlRb-I�_:-D- fA7ío� ! ! f-��-;;-��-��-G�Á:-;-��ll
musculares e ner'9'osas. Atrofias, fraquesa fun- = I r s n y u a s qUI nOt ..

' ::

I I' :�.I;'· Ruo Marechal Deodoro. 991 :,:.:'cional dos músculos em geral, da bexiga, or-
N

•

gãos digestivos, etc...

I � I CIRURGIÃO DeNTIsTA I n Oficina Mecânica e Posto Texaco ii
I ONg���8t�T�SELE��-����ÚLi�fJO- � Consultório ao lado da Prefeitura !'dunicip'al II Serviço FORD Autorisado H

I.M
BANHOS DE LUZ - Raios ultra-'9'ioleta e

CLINICA - .CIRURGIA BUCAL - P,RoTBse
. .II C li t R f ,. li

.

f Ih I ModerA0 TratameltD 'e canaes sob cDnlrale Radiolràfico ii .

on er os e e armas a preços razoavelS iimÓO�S'U�TÓláo _ R u a dos Bombeiros H O R Ã R 10 ii executados por pessoal competente II

(Jardim Lauro Mueller) esq, Rua 9 de Março 1111101 - das 8' à& 12 ii ----- II

I
das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas TABBI - Atende com horas Marcad�s II Solda Elétrica e á Oxigênio ii

RESIDltNCIA - RuaMblistro Calogeras,' 350 IOfTI - Terças e Quintas das 8 às 10 II ii
O I ii Oombustivel e Lubrificantes I'Fone 305 - J NVILLE - S. C. !i !

i • 5:!�i::i::êi:sa�se��S��:i���3�31 li
---.....-_.....__..._---_.-=.--1·..' - ..._._-1:--_.

iS
Zl � � __•••_••a. ••••••_•••_ ••••_._ ••••_ _ _._ -._- _ •••"

Outubro 1953
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Os portadores dos
títulos em vigôr que
contiverem uma das
combinações con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Daí por· diante as duas
; equipes procuraram o goat
da vitóri� mas êsse não
veio, terminando assim o
encontro com um justo
empate, que nos pareceU
o resultado mais viável
tendo em vista a produ
ção dos dois conjuntos.

Escritório de 8. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
8ob. - FLOBIARÓPOLI8

Agente em Jaraguá do Sul Dirigiu o encontro o
arbitro da' F, C. F.' com

f atuação regu\ar. Seu
maiór erro foi não dar o
«foul penalty»

.

de Marú
em Cyrineu, quando o

. atacante local tinha chan-

E'mundo Afonso Barbi

SEDE SOCIAL
.��·ALFÁIIl>EGA, 41-ESQ. QUITANDA

(Edlftdo ""acap)

RIO DE JAliEIRO c.e máxima para marcar.

Estivadores

B.aependí

Ao ensêlo do rranscur
so de tão eusplctose da
ta, apresentamos ao Clu
be Atlético Baependí, na

pessôa de seu digno pre
sidente os votos de in
tenso progresso, batalhan
do como até agora fern

feito em pról do renome
esportivo e social désta
cidade.

·[UM NOriJ

,

UMA GARAtmI

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



IsaBel OentraI quatro. bueirus.
Riu Paulo. -, duis bueiru8
Riu Nuvo três bueirus
Felipe Schmidt cinco. bueir?s

Estradas completamente destruid�s
Riu Novo.

'

950 metIio�
Felip.e Schmidt 1.000 metrus,
Isabel Alto. 350 metrus
Isabel Central . 250 metros

Estrada!3 danificadas

T"em po
I quente

As enchentes - 0, relQtorio. do sr�' Prefe�tº � ·Voto
. ele

. pezar' n·.a A,S s"em b I é ia,
.',.i J'

..

�

"
Sub s presidencia du sr.,· Curt Hilbrecht el 'ÉI ainda, p��samentu dêste :E_::cecutivu -dar um, �a sés'du du -dia ' 6 télerânoia do Presid.ente,com a presença dos snrs. vereadores Atlulfo E�- pequeno aUXIlIo ao colono Guílherme Krueger, a Assembléia Legisla'i�a os deputados pessedístas,mendoerter, Otavíano Tissi, . Cprt Va�el, Marlo.u : ué teve .sua casa' arrasta�a nel�E!_ .á�ua8. com, fortemente, agitada em deixando, se dommarNícolíní, Alfredo. Lange, Walter Yark e Alvino tudo. o. �o.!l�eúdo., perdendo. am�� seis ·anIm.als. l virtude da. decisão do -pela exasperação, esqueSeidel reuniu-se a Câmara MUnicipal. Para unerar éssas obras, solícito e.m pro.Jéto d� Prestdente Volney Gola- oeram o respeito que d�-Iniciado.s os trabalhes, foi lido o e�pediente, lei :á' parte,.a abertura. de um. credlt�· extraordí- ço de Oliveira relativa- vem a própria assembléia

que constou da leitura du projeto de leí que abre närío de quinhentos míl cruzelrus.. .' ' , mente sobre a questão e repudiaram sobre o
o credito. de Cr$ 500.000,00 par� inicio. das obras

.

Para as. obras futurásr serão pedidos ,?S cré- de ordem levantada 'pelo regimento que eles mes
de recunstrução' dos dànos causedos pela en- dítos a medida- que forem sendo. n�cessárIOs. .' deputado Oeíso : Ramos mos elaboraram e aprocliente "do dia 22 bem como de um oficio. do sr, Para a reconstrução. das pontes e demaís, Branco sobre a eonstitu- varam na primeira legisPrefeito, 'comuni�ando que compareberä a ses-: u�ras, está sendo. dispensada a co.ilco.�rência PÚ-! cionalidade' .de emendas latura tumultuando tra
são, afim de fazer o relatório· sobre 'aquele as-: blíea, processemoroso, .que a urgência do trân-i apresentadas da 'lei or- balhos 'Com, clamoressunto.

.

ó

'

.; síto não permíte..
.

.

. i ,çamentãria do próximo antí-regimentaís cont�n.doLugo. em seguida, o sr. Presídente deslgnuu; Nésta uportum�ade, reno,:o. os _m�us protes- exereíeío.:
. Deliberando grossas oíenças e ID]�-os véreadores Otavíano Tissi e Walter Jark para, tos de elevada -estíma e co.nslderaça? . estritamente dentro de ríosa a pessoa do PresiiIitroduzirem no recinto o prefeito, que tomando: Termínada a leitura, o. sr. Presídente aínda claros despositivos regi- dente. Apesar de serena-o

lugar a Mesa apresentou e Jeu o seguinte relá-j fez um relato das dolorosas ocorreneias da ex-: mentais,'. o Presidente mente advertidos o prostio, referent�' a enchente da noite de 22 para 23, plo.s�o da fabrica de pólvora, retírando-se em! Volney recusou a emenda se�uiram sua atitud.e'de Outubro: , seguida aeompanhado dos mesmos vereadores. ; do Deputado '. Oswaldo nítida e desespero obrí-Snr. Presidente, "', I
- O vereador sr. Alfredo Lange, .tlo PTBj Oabral que pretendia su- gando Presidente' sus-Snrs. Vereadores, t propus um voto de louvor aó sr. Prefeito p�la: primir importante artigo pender os trabalhos.Como já é do conhecimento. d.éss� digna Oâ-' maneira eficaz e 'firme com que vem �onduzlI�- da Lei Orçamentária ou- Nessa altura o Deputadomara, desabou sôbre o.muníeípío, na noite de 22, do os servíços de recondução das rodoy_as daní- ja inelusão está prevista Volney Oolaço de Oliveirapara 23 de Outubro, um temporal, causando a, ficadas pelas en9hente�. . ....

.

.

J

na própria constituição. deixando a cadeira preenchente vultuosos danos não. so.men�e em ubras:1 _- O vereador MarIO Níoolíní, tece.u co.nslde,,: O autor da .emenda sidenoíal desceu do recinpúblicas' como também em bens particulares. . raçoes em. torno da explosão da fabrtca de pol-,' bem como o lIder da to de trabalhos declaran-A zona atingida co.m mais rigo.r furam as .ri-, vo.ra, termmand!> por conSIderar a reco�B�rução; bancada pessedista inten- do que só como homembeirinhas aos rio.s e estradas Isabel, Felipe da mesma petlgosa a segurança da Cidade e, taram. recuso rno plenário receberia ofensas que lhesSChmidt, Rio.-No.vo, Co.rrêas, Pedra de Amo.lar e arr�dure8., >_., '. .' , quando tal medida é iu� eram dirigidas.Ri-o Paulo no 2, tlistrjtu e Retorcida e RibeirãOj - O sr. v,ereador AlvlDo. SeIdel, prupo� voto. cabível visto o regimento Tal atitude enérgica e
Rudriguês no primeiro.. de pezar e susP_��i:0 dus trabal�os em vtrtUd�, determinar a maneira clara do Presidente fezPara o.rientação. déssa Egrég.a Câmara, apre- do. luto do munlclplO., pelo trag�co. desaparecl- esplícita das questões de com que nenhum depu-sento. �s danificações em obras pltblicas: �e.ntu de "lO ,op�rarlus d�. fabrIca de polvora,: ordem que serão sobe- tado abrisse a booa

P �
.

I t t d' t'd I vItimas da explo.sao. .aU verificada.
. ranamente resolvidas pe' ficando no recinto com-ontes comp e amen e

, es rUI as Ainda solida�i.andu-�e .com o requerIdo pelo la presidencia. Frustada pleto silencio, sendo en-Isabel Alto. 13 mts. de c,ompr. Coberta �um sr. vereadur Seidel,. mal!Ifestaram.se os repr�- sua tentativa mutilar no tão ouvidas fortes aplau-f�s. de .zmco se!ltantes, ,�.u!t :�e,�ais partidos. pelo que a sessau orçamento em ponto d.e sos da galeria 10uvaBdoIdem 'Idem fUI suspensa. I
•

, grande reI8vanci�, o 1I- o gesto oportuno doidem ·idem.
.

Filii dI elfergia eil Corup•. São co.n�nuas as. recla·. der do P.S.D. recorreu Presidente repulsando oidem idem mações cuntra
.

a falta de energu� elétrica no
ao no.o expediente pro- decôro legislativo bemdistrit.o de _Curupá. A �mpre8a lo.cal não. 8a�faz curando furçar o julga- como o prestígio no caras eXI,.encla8 de suprlme!ltu de fO�9a, devlio o. 'mento

. da matéria em go que exerce. Reaberto
precarlu eB�d� de s,!a8 lin�aB, o. que vem dando. artigo \ 'pur artigo. O os trabalhos, os deputaI vult:uosu preJuizu as Ind�strlas.

'. Presidente Volney cOla-I dos pessedistas negaram;
.

Estamus info!�adus que o. sr. PrefeIto. Muni-
ço de Oliveira indeiiiriu no número da votaçãoI clpal já está culigmdu dado. e docu�entos ,para .�a pretensão escud.ando prejudicando. com sua; estudar o. aB�unto e propôr as medIdas que de-
a letra expressa pelo ra- retirada o prosseguimen-verão. remedIar o. lt;Dal. ; I gimento onde eltabelece to da dilcussão dos

1 I < • normas especiais para a inumerol projetos de e::x:-
\

35 metrus e um (1) pilar I

I apreciação lei de meios. traordinária 'impo.rtancia1 pilar. de 4 metros du nivel
-, ., no Estada inclusive o2 pilares. de 4 m�. d� ni:yel ellnlca de Olhos - Balldas - ,18riZ e 81118111 do Durante �odos GS de- projeto que concede1 pilar de 6 metrus •• ....... ..11 bates o PreSIdente mante- substancial aumento ao

, 2 pilares de 4metrus· ve' absoluta.'.serenid.ade funcionalismo '. público..H O e i r o 8 MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA. .

e amplo eSplrlto de IIbe- estaduah.,A melhor aparel�a,ta em Santa Catarina ralidade 1nclusive. permi- Tudo -leva a' crer na
, Rua Abdon Batista (Defronte a <CA NOTICIA" tin�o apartes na..sua ssssio da ,próxima segun.
,

- JOINV!Lf - d$OlSio e�bora pro�bldas da feira que Berá agita-
• I , pelo regimento bem co- díssima. A banoada do!_,;;,.;.;;...;...�--------_._---_...._--

mo a�.itand,? OB protes- P.S.D. apreseutou vtri8s
...-

'

ii" .. tos mtepestlvo quando emendas redusindo as
os dispositivos !egimeJ?� verbas do Departamento_-Ur Waldam' Ilro Mazura'chan tai� d� lei _orçamentária de Estra4a de Rodagem

I, ,'c�]a mclusao .eatã pr�- para distribuir' com ban-
o vista na própria constl- das de músioa e outrascasa 811a.8a

, tuJção que proibem ter- associações recreativas.
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ mm�nteme!lte . qualq�u�r A impressão é domi-

'Mais ou menus 21 quilometros
'

Clinica geral médico _ cirurgia de' adultos e criaq.ças maDlfes�a..9ao cont!arla q,ante não só no seio da
O Executivo Municipal, lugo que teve co.nhe-

_ Partof ,Diàthermia Ondas curtas e Ultra-curtas n.a deClsao da p�eslde�- Assembléia como de fora,C�mento da catastro.fe, provI·dencI·o.u as passagens 1 EI
o Ola em questoes

.

e é de que à referida ban-I
- Indutotermia - Bisturi-e étrico - ectro-cautenzação d M I d dPnovI'sórI'as nas pontes, co.m exepça-o. da sôbre o.

'

R'o I f Ih
o or em.. a compIleen 1 Q 'Cada estã" procurandoJ..

- alaS n ra-v:erme os e azUlS. l' b t d absolutaRiu Itapocú, em Retorcida, que está em co.nstru- • o am Ien e a por' todos os meios evitar
ção e cujos serviços deverão. estar terminados 'd criação dá novos mu-
em Po.ucos dias. .

. '!t@@!@)@'f"®®!,®®f@)@Y@)®i®(§)!@)@Y@)@'�-@!@)®'!®.@Y'@)(§)� nici.�.�_S....._._Os danus em bens particulares Rão vultUo.So.s, (@ ,

R f d �
_

��si;r��:! :�sl:������r:'nl;k7;�;;!��: I T:::§�:S�!=::'�:O;�idiHmflno� uKfsSo�Rdßlo�'�O II· �.R'·�S:ISL��Vm:E�I�OTRMIA:.8,1milho. e arroz muito so.freram. -

O Uustre governado.r Irineu Bo.rnhausen, ,a � E'ncontram alivio imediato co
laprapM _ biU ..:quem cientifiquei du. oco.rrido., ba�ou decreto (@'1 ,.

e 1 Tconcedendo. ao municipiu o auxilio. de Cr$. . �
. n C O Dl P ,a .P a v· � o....

'

200.000,00 para a reconstrução. das Obras Pú- �
. '

@j R.slri_de.

bIiC�Íio loi posslvel' ainda avaliar o toto) dos'� Pl!ilorill dI! nogieo Pl!loll!lßl! � -:c�n�vq_f:I.:�c••'n"Hdano.s causados, mas que devem subir a mais de f@ Ci) ."" Tum milhão. de cruzeirus, se quizermos colo.car as
� O PEITORAL lt.IAIS C�:N:bE�IDO .NO BRASIL

.. 8 VINHo' CREOSOTADO����:forees�stradas em suas excelentes, cundições �®l®®.i.®®1®�@!çt�®.ii)�.®J.®�@.i..®�®Ji li: UM ARADOR D. "6D!L

- .DOMINUO� DIA / 7

c.

Felipe Schmid� 17
Rio Currêas 25
Isabel Central 8
Riu No.vu Alto 19
Rio Corrêas 22
Idem ,(

I

Pedra Amolar 8
:�Felipe Schmidt 4,
Puço, da Anta

,
,(

Riu Novo. Baixo 25

Pontes

idem, idem
idem idem
ideJI1 idem
idem idem
idem 'idem
idem idem
idem idem
idem idem
idem idem
idem idem

danificadas
Returcida o

Isabel Central -

Pedra Amo.lar -

Vila de Corupá -

R:iu Rudrigues

/

. 'Para retificar seul motores procure
imediatamente o

Posto Beyer .,\ O· Posto aeyer avisa aos srs. proprietários de automoveiß,
que acaba,de instalar uma grand�.· RETIFIOADORA DE CILINDROS

, bem retificador de valvulas e de assentos de valvulas.
. '

.

., .. o PREFERIDO DA CIDADE

RUA MAREOHAL DEODORO, 1I'i8
.'� " "f
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FLORIANOPOLIS, 11 - O Tribunal Regional Eleitoral, em sessão de hoje, considerou valida' a
nas eleições de Guaramirim. Oontados os votos, foi proclamado o resultado seguinte: '

'UDN toe PSD ta PYB 20
Oom esse resultado, sobre o qual não poderá haver recurso, .a UDN ganhou as eleições por 33 votos, elegendo

4 vereadores e o PSD 3.

JARAGui DO SUL - DOMINGO, 16 DB NOVBMBRO DB 1953 SANTA CATARINA _ N. 1768 FPOLIS. 5 - Tomoú dos os cargos isolados,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! posse hoje do alto cargo em comissão e extinto

de secretário da agri� quando vagarem e vá-
. Em,p'pegada cultura o dr. Vitor An- rias carreiras, que não

tonio Peluso Jr. que -havíam sido atendidas
Precisa-se de uma exercia a direção do em aumento anteriores

empregada para casa de Departamento Estadual jä feitos- pelo atual go
. casal sem filhos em

de Geografia e Carto- vêrno. Foi obedecido um

CuritIba, a Rua Barão grafia. Sua posse deu- critério uniforme dando
de Bianes N. 36, 20. an- se no salão de despa- se maiores vencimentos
d t 4 chos do Palácio do aos cargos técnicos, ear, ap o. .

G
�

Informações com Leo- overno perante o ehe- espeeíalísados e em to-

poldo Janssen - Jaraguá fe do executivo, estando dos os cargos isolados
do Sul

-

. presentes todos os Se- as justas pretensões dos
,

cretäríos, Presidente

dai ínteressados,
encami

Assembléia, Prefeito da nhadas ao govêrno atra
Capital e dezenas de vés da Oespe.
autoridades civis e milí- Esse aumento vígorarä
tares, Deputados, Díre- a partir de primeiro
tores de Serviço e Iun- de desembio.
cíonáríos e inúmeros
amigos e admiradores
do recem-empossado.

IExlljam O) sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
f

,

da Cll!� wrrza. llNJDl[J§1[lllAl Joínvílle

da 'UDN nas . eleiçõesVitoria
da pelo PSD

CORREIO DO POVO
ANO XXXIV -
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13olos
mois macios
-

Bolos
n70is/ojos

I· •
.

o ideal para cosinha, 'lavanderia e lavadeira.

de Guarámirim
urna impugna-

. .-/

Secretário da
Agricultura,

Dr. Raul de GoesFalaram no ato o sr.

Governador do Estado e

o primeiro titular da
nova Secretaria da Agri
cultura, aquele dizendo
dos motivos que influi
ram na escolha do novo
auxiliar e este agrade
cendo a distinção ao

I mesmo . tempo que tra
çou um panorama das
complexas atividades
afétas à secretaria na

qual se empossava. O
outro despacho o Go
vernador encaminhou
ontem uma mensagem
ao Legislativo propondo
aumento - dos vencimen-
tos ao funcionalismo pú
blico, mensagem essa

acompanhada das res

pectivas tabelas. Foram
contemplados com esse

aumento, cujo montante
ase-ende a quasi déz
milhões de cruzeiros, to-

Procedente de Uecife,
esteve quarta-feira ultime
em leragué o sr, dr. Raul -

de Goes, um .dos direto
res da firma Pernambuoo
Powder Facrory S;A., pro- '

prietaria da fabrica de
pólvora.
S. S. esteve em visita

ao sr. Prefeito Municipal,
onde externou seu pezar
pela catasrrofe que enlu
tou a familia Jarag:uáense.

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro compranéo aa

FARMACIA NOVÄ
_ de ROBERTO M. HORST

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

gos à preços vantajesos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


