
flNllçiioqll-S te,co'sa,
senhora dos' seus destinos na ADterica e. no Mundo, é obra da vontade e

.

do patriotisDt� de UDt hoanean tItI GETULIO VABGAS!

.� .

Altos chefes anilitares
•

das Nações Unidas em Recife

Recife 16 (RJ Dlstr í

buido pela Agencia Na
cíonal. - O ministro da

Aeronauttee. sr, Salgado
Filho, ofe"ecpu ontem á
noite um baoquete às
altas autorldades tnilitu.
res das Nações Unldas,
de passagt ru por ests

capital. Entre OB presen
tes contavam se o gene
ral Arnold, chefe das

f�)l'ça!l aéreas norte-ame
rtcanas , general Somer
vel Welle, chefe do a .

bastecímento das forças
dos EE. UU, e o general
Sir John O. Sill. heroi da
evacuação britânica de
Dunquerque em 1940. A

Manobra

altista

Construção da
Cidade Uoiversi

taria

Rio. - A Cemissão do
plano da Cjddd� Universi
taria, que se construi! á no

Rio, acaba de .escolher, de
Iinitivarnsnte, o planalto de
Manguinhüs para a locali
zação da monumentalabra.

Rio. - A escassez de
milho nos es tabelecimen
tos comerciais vem de ser

acentuada, nos últimos dias,
Ao que parece trata-se de
manobra altista, pois que
estão descontentes com o

preço estipulado pela Co
missão de Preços e os a·

tacadistas tentam . retiralo
do mercado, afim dE justi
fic1r a sua alta.

Asperdas do "Eixo" 00Mediterraneo

Londres, 17 (U. PJ -

O recente nfunrtaVlentl)
de mais 7 navios do Ei
xo em aguas do Ml:!di·
terraneo representa no

vo rude golpe contra a

navegação inimiga na

quele mar.
..
• o

.

• Recoràa se a proposi
to que este novo exito

da firma submarina alia·
da elevou R. 54 o nume

10 de navios do Eixo
destruidos desde- o ini
cio da campanha do nor
te da Africa, Isto é des
de 8 de novembro. Alem
destes 54 navios fGimi
gos afundados, outros 36
roram avariados e pro
vavelmente afundados.

Correio do·Povo
A ·prova de como �e ma�ifesta o 110SS0 esforço

pa�a d�rmos a Jara.gu(l um Jornal que satisfaça as

eXlgenclas de SL:a vida de progresso, tem n'a os que
se derem ao trabalho de seguir a nossa vida que não
tem sído de -f�cilidades, mas de lutas cada vez maís
arduas e conhnuas

.

De alguns anos

para cà, depois que
teve inicio a _nossa

gestão, acentuou se

essa preocupação de
transformar p�ra
melhor seguindo, a

Hás, por feliz coin
cidencia, a faze de
renascimento politi
co-social inaugura
do no país com o

advento dó Estado
Nacional.

Seguimos um ru

mo, que nôs põz á
vontade dentro dos
novos principios na

cionais.
As dificuldades

com que lutam os

jornais, maxime no

interior, são conhecidas: Não nôs falta aí1imo, porêm.
E a apresentação material de· hoje como se poderà vêr,
documenta essa vontade forte de vencer para que a

nossa terra tenha, no seu jornal, o reflexo das suas

proprias atividades
Nada nôs envaidece. Nem procuramos destacada

atuação, mercê . de ga,zetilhas feitas de encomenda
ne6te ou naquele setor da vida pu!Jlica: Seguimos.um�
estrada que não tem curvas. Aliás, nunca nõs prevale
cemos de situações fortuitas.

Sabemos que todo o esforço se reduz a inutilidade
quando não é orientado por� uma vontade firme e um�
boa dose de razão. ESSe vontade e essa razão residem
em nós mesmos, na convicção de que temos u'a mis

.

-o a cum�rir como todo aquele que se bate por um

Idea .">fl1tUa . <:Ie pn�ferencias e interesses ocasioQais.
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A derrocada das fo rças alEmãs na Rus'sia ·R u In o r es'
.

de paz
eotre o Reich e a, União Sovietica

Londres, 17 (U. P.) -

A emissora de Moscou,
ao t'ransmltir um gráfico
sobre o avanço de in
verno realizado pelos
rU8SOS, oalculou que o

termo médio do mesmo

é uma distancia varla
vel entre 20 e 25 quilo

Fez anos a 15 do cor- metros dlaríos e por ve

rente o snr. dr. Osvaldo zes ate 40 quilometros.
Dezembro Aranha, titular da past s do cOurante todo o inverno,

Día 14-Tem tntclo 8 Extertor. prossegue, n08'j8S tropas
ofensiva de Vor ouezh. Personalidade inconfun marcharam através de

Dia 19-0 comunicado divel no cmario da vida vastos -campos cobertos

especial anuncia que se nacional, onde a sua atua- de neve, desprovidol!1

está efet'�ando com fxito ção tem sido marcante em completamente de eBtra

uma ofensiva no curso pról dos lj1imos interesses das ou sendas. Por ve

medio do rio Don' da nacionalidade, o ilustre zßs, não só veiculos eo-

Dia 21-0S 8j;)viéticos ministro teve ainda. ha mo tambem os cavalos

cercam Millerovo. pouco, na Conferencia dos nllo conseguiam pr08se�

Dia 29-Cai Kotelniko Chanceleres uma feliz opor guir su!! mflrcha, porem

voo tunidade, que soube apre o avanço foi realisado

Dia 3(-As forças rus ciar, de auferir o gráo de apesar de tudo, embora

sas sitiam Elista, capital estima e. confiança da Na· a temperatura chegasse
da r6pubHca Kalmuka. ção a quem êle serve, des a 40 gráus 8baixo de

de 1930, com �Ievado sen� zero. Naturalmente so

so patriotico. I Iremos muitas perdas,
Em estreita cclaboração I porem

pros8eguimos a·

com o Presidente Getulio vante para destruir de

Vargas nessa obra glorio I forma definitiva e com·

sa de verdadEira renascen pleta o odioso inhnigo .•
ça civica que é o 'Estado
Nacional, a figura do res

ponsavel pelvs negocias Proteção a' fauoa
ext�ri?res do �rasil, sim", Rio. - Afim de pro te

p�tl�a e
.

por Isto mesmo ger e apresentar 09 ani
dls�mta, Já ultr�passou .dp. mais silvestres perten
mUito as front�tras patllas centes a nossa fauna, o

p.ara Sß ref�ehr nas �m�- ministro da Agricultura
ricas, mer�e da sua mtel-lacaba de entra w em en
resa de .alltudes, . �a sua, tendimento com o gover
ctJltu:a e.:la sua vlsao'pan· no do Espirita Santo, vi

ame,rIcana e _d�mocrattca. Isando a construção de

� !Im �s_Plrllo moço que um refugio para os re

as �n]unçoes d.o momento I fer idos animais.
estao envelhecendo. Mas

"-

ha de ser sempre uma glo 1----------
ria envtlh-ecer pelas con II Té

. .

tingencias não da vida ar
.

CnlCOS amer...

dinaria - que apenas sa- canos
tisfazem mediocres - mas Seguiram para JOtL-
da vida agitada, ardua e zeiro os técnicos norte

complexa em que se en l\mericanos da "Ruber
trechocam crises e proble- Reserve Company", don
mas que só dizem respeito de rumarllo para o vale

ás patrias. de São Francisco afim
Na hora em que ain�ia de fazerem pesquizJls

longe das Americ9s, parece cientfflcas e verificarem
descer sobre maréS e can a8 condições do sólo,
tinentes um-crepusculo de nllo só para o plantio
incertesa ,e aniquilamento, da borracha como tam

cobrindo o fumo dos ca- bem de coreais e outros

nhões campos e cídades, a generos alimenticios.

democracia brasileira' en-

.

contra em Osvaldo Aranha
um dos seus, maiores pa
ladinos, interprete seguro
das ideas e da �ontade de
um povo que sabe o que
quer e para onde caminha.
Não foram mais que jus'

tas as homenagens pr"es
tadas ao ilustre titular do
Exterior, dr. Osvaldo Ara·
nha, no dia do seu nataH
cio, ás quais modestamen
te nos associamos, rogan
do a Deus pela continua

ção de tão preciosa exis
tencjà.

Janeiro
Dia 1-São reconquis

tadas as cidades de Ve

liky·Luki e EUsta.
Dia 2-0s russos se a

poderam de Nalchik e

Brokhaianaya, importan
tes cidades do Caucaso
central.

Dia II-GeíJrgevsk 8

Mineralevodi caem em

poder dos sovieticos.
Dia 16-E' enviado um

ultimatum !Íij. torças ini

migas sitiadas diante de

Stalingrado.
Dia 17-08 russos re

toma'l1 Millerovo.
Dia IS-E' levantado o

sitio de Leningrado e os

sovleticos reconquistam
Schluesselburg,

Dia 21-Cai Voroshi
lovsk..
Dia 22-Salsk é recon·

quistada.
Dia 24-0s russos cap·

turam Armavir.
Dia 31-0 marechal de

campo von Paulus, do e

xercitc alemão, é feito

prisioneIro pelos sovie
ticos em Stalingrado.

Fevereiro
Dia 2-Anuncia-se a

cessação da resistencia
alemã em Stalingrado.

Ola 5-0s sovieticos
tomam Izyum, na Ucra
nia. São lançados violen
tos ataques contra Kursk
� Kharkov.

Dia 6 - Os exercitos
russos ocupam Bataisk e

Jaisk, isolando assim as

torças inimigas no Cau
caso.
Dili 8--Cai Kursk.
Dia 12-Um comunica

do especial informa que
os russos tomaram Kras
nodar.
Dia 14-As forças so

vieUeas reconquistam Ro-

Moscou, t 7 (U. P.) -

A assombrosa otenslvs
de inverno scvíêtlca, que
levou os exércitos rus

80S a quase 700 quilôme
tros a leste do Volga,

queles tres personagens
pezmítindo-Ihes recon

interromperam a sua ViB- quístar o território que

gern dI_!. Alrica pars os
os alemães ocupavam há

EE UU. a convite espe- quase um ano e meio,

eíal do SI'. Salgado Filho
desenvolveu se em obe·

com Quem conferencia. diência aos planos esträ.

ram antes do banquete.' tégicos
de obsoluta pre

Esteve presente, também, cisão, segundo se pode
tanto á conlereucía co

aferir das datas mals Im

mo ao banquete, o bri portantes do ·seu desen

gadeiro do Ar, general rolar, consignado
abaixo:

Eduardo Gomes.· Novembro
Dia 19-A ctcnsíva de

inverno começou com a

derrota inlligida ás f( r

ças alemãs que procura"
vam atingir as [saídas
petrollteras de Grozny.
no Cáucaso.
Dia 22-08 russos to

maram toda a íníelatlva
em Stalingrado e elimi
naram 14.000 alemães em
tres días de ataque.
Dia 28-São síttadas as

vinte e duas divisões ale.
mãs nas zonas do coto
velo do río Dóo.

stov e Voroshilovgrado, Londres (R.) - O cor recoustrução dessas re-

M II D ,I S t r O'
esta ultlma capital da respondenta da «Agencía giões, concorrendo o

bacia do Donetz e clda- Francesa Independente» "Relch" com metade das

de Industrta! de grande em Ancara informou que despesas, bem como com

importancia, segundo noticias de fon tecnicos e mão de obra
Dia 16-Cal Kharkov. tes particulares. recebi- necessarios; compromís

B I
Dia 17- Os exercitos das na capital turca e so por psrte dos russos

swa �o Aranha sovtetícos avançam para ainda sujeítss a conflr·· de fornecer à Alemanha.
.

U oeste rumo ao tio Dnie- maç�o, mas. apresentan- pelo espaço de cinco
per, enquanto que as do ímpresstonante pre anos dois milhões de to-

'forças .ínímlgas fogem cisão de mínuetas, a Ale nelsdas de trigo e dez

em debandada. Silo reto manha estaria uma vez milhões de toneladas de

I
madas as cidades de maís tentando conseguir petróleo, que os alemães

Slavyansk, Rovenky e a paz em separado' com pagaríam á vista.

Sverdlovsk e e rompida a Russla. Sofia seria o O correspondente In'

: a frente alemã em Kursk canal escolhido para o síste em que o "Reich"
e OreI.

'

estnbeleblmento do con já conta os bens oficios
tato das autoridades ale. do governo da Bulgarla,
mãs com os elementos para desempenhar o pa
russos. As propostas na pel de mediador junto
ztstas obe deceriam maís ao Cremlio.
ou menos aos seguintes
prtnctpíos :

AB forças alemãs aban
donariam pur completo as

regiões da Russía atual
mente em seu poder;

Destruir de forma
definitiva e comple
ta o odioso lni

migo
Neutralidade da
Republica Argen�

tina-

Buenos Aires, 17 (R.)
Reuniu se o Ministe

rio, sob a presldencía
do dr. Castillo. Foi assi
nada lima ata, aplaudín
do a atual politica de
neutralidade da Repu'
blíca Argentina.

Assalto a uma

igreja
Rio, 17 - Os ladrões

assaltaram 8 Igreja de
N. S. do Brasil, situada
na avenida Portugal, na
Urca. LevarAm os assaI
taútes grsnde

. quantida
de de joias, pertencente
áquele templo, 8valiados
na. importaocis de
Cr $15.000,00. Autorida·
des do 3. dh:trito policial, Foi prorogado até 30

c�f'fi�dl:ls nelo comissá- de abril o prazo para a

rIO PlOlo Amando, estão devolução das ficbas de
df'llgenciando afim de inscrições e boletins re·

identific8r It capturar osjlativos 80 registrú indus"
assaltantes. ,trial.

Prorogado o pra"
zo cio registro
iodustrial

Nacionali-zando
Na gra'1deza do sentimento nacionalista ha duas

derivantes distintas, paralelas, que se completam sem

se absorverem: - a escola e a caserna.
----------------�--- Chamando as crian"

ças ci escola, ou apon
tando á mocidade a ca

serna a tarefa de ensi�
nar se manifesta. São ofi.
cinas abertas onde os

caracteres criam forma,
moldados, desarestados
emfin" por mã(\s habeis,
para aparecerem integra·.
dos na grande obra co

mum que consagra por
que é imortal.

ESsa obra de säo
acionalismo vem se

� nsumando em provi·
dencias muito oportunas
em Blumenau, graças ao

32 B. C á cuja frente
avulta a figura ilustre

do seu comandante Co·
ronel Oscar Rosa Ne
pomuceno da Silva.

O trabalho tem al-

Tenente-Coronel OscarRosa
cançado, sem alardes

M .'
-:1 S'l

nem ve_xames, pela com· \

.

epo �uceno lia z va. preensao sempre opor-'
tuna do exemplo, a sua finalidade precipua e d'aí os

resultados satisfatorios comprovados (em tempo relati·
vamente pequeno. Tivemos disso uma prova ao ser

comemorado, não faz muito, o 4 o aniversario do 32.0
Batalhão de Caçadores.

O
.

espirito da cidade como que ,se transforma dia

a dia, e essa integração de caracteres e sentimentos

na grande obra nacionalizadora, cria, peia maneira por

que é feHa, um ambient� já hoje diferente de anos

passados. :

Têm se, de pronto, a intuição clara do milagre,
E agora nada '1lais resta senão seguir o rumo traçado,

Secundado por um grupo de oficiais dignos, pou.
de o Comte Oscar Rosa realizar um trabalho de na

cionalização merecedor de elogios e o que é mais
torna'lo compreensivel e' necessario - porque a _pa�
tria é uma só e os que: nera �ascem devem respeita'
Ia e ama�la ácima de tudo,

Acotnpanhando de fonge tão nobilitante tarefa do
ilustre militar, rendemos me hoje a nossa homenagem
�!mples .mas justa e sincera.

.'

r",,'c:"

A colaboração do
Brasil na guerra
Rio, 17 (A. N) - Te

legrama prooedente de
Londres informa que o

jornal «Times» divulgou
um altigo salientando a

colaboração do' Brasil na

guerra. dizendo que, pa·
trulhendo o Atlantico Sul,
entrando em luta com os

BQbmarinos do eixo, as

forças brasileiros pres
tam importantiRsim& aju.
da �s Nações Unidas.

>;.� .
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Uma firma industrial q'UB honra o no-sso
'.Eorrejo do Povo

roT:�e�it��, ����r:s���1 Trabalhando para o futuro da terra jaraguaense .

se nós ofereça ensejo, a � . .

ação dos que trabalham: AASSI� �Ol qu� ha dias
por um ideal que se I nos �1fI�I:nOS a estrada
distancia do comum no do Ribeirão Molha, on

comparativo das ati�ida. de se acha situada aim
des construtoras da gran- portante, firma industrial
desa municipal. E não «Iguassú Ltda.>. Cheg�
poupamos elogios e in. mos a tempo de a�ml'
centivos aos .que assim ra�mos o trabalho dina
agem, sem visar corri �ICO _da. futuro.sa orga
queiras interesses mas I nrsaçao indústrial. .Era
convit�s do _nosso papAel i de t?rde e os serviços
e da intenção que nos I continuavam o seu.ritmo
move. II de .

produção, cada ope-
; rano ocupado, as ma

-----------1 quinas em pleno íuncio-
namenta, grossos nove:
los de fumo escapando
do-se dos chaminés.

Tivemos, assim, de
pronto, uma visão alen
todora, confortadora mes

mo, do que representam
A mulher evitará dôres as atividades da «IQ.u:ts·
Alivia as cólicas uterinas SÚ Ltda.» para 0-pro-

'. .

Sabado, 20 de fevereiro de 1943
I I I

mUnIGlplO
I ti iais jaraguaenses.

Já ia caindo a tarde
quando, depois de per ..gresso indústrial de rios- diversas maquinas; for- sem fa�o!, no setor �e tores os srs. Pal!lo, Al correr todos os pavilhõessa terra. nos, estufas' etc, e duas suas atividades, o mais berto e· Juge Trinks e

I d f b
. d',A sociedade industrial seções distintas, - a de .

. Alfonso Lepper, cavalhei a � nca, emas 'p.ore comercial «lguassü Li pasta mecanica e a de dlmpoErttandte centro dfabrlll ras educados a cujo con- terrnl!lada a nossa visita
rnitadas foi fundada em' madeiras compensadas. o s ad o, °ncusPadne 00 ae- .vite, aliás reiterado, tive e retiramo-nos, encanta-,

b d 1 941 Asmadei gumas eze a p -
.

d
.serem ro e A ,com s ma erras -ctJmpensa. .

.

\
mos ensejo .e apreciar dos, agradecendo aoscapitais quasi em sua das são disputadas, tarn- ranos, e dispondo de i e poder dar aos nossos srs. Trinks & Lepper etotalidade catarinenses, bem em bnga escala, técnicos capazes. o que leitores uma idéa, des· Truch, gerentes, o cava- ,Dispõe já hoje de tres "pelos mercados argenti- recomenda 05 seus pro- p.etenciosa e.�bora, de lheirismo com que nôsamplos pavilhões, onde nos. dutos onde quer que a- um dos rnars capazes t d- r mh t d A I '

Ltd' .

S- di t b I' t
.

d a en e a .se ac am mon a as as (I. guassu a.> e, pareçam. ao seus : tre- es a e ecirnen os In us

�oopera�ão �ecisi,a no campo in�ustriaJ
Tivemos oportunidade Medei-es, para bôlos e a transform. ção da fir

de visitar, semana pas- doces, I) açu.ar de bau ma individual para So
sada, as novas e magni nilha para aromatizar ciedade Anonima, novo
ficas instalações e rabo past-Iarias e o ineguala edifício de tres pavimenratcrios das Industrias vel Pó para Pudim Me tos aumentou o ativo da
Gerais Cassio Medeiros deitos deliciosa sôbre Sociedade.
S. A, na visinha cidade I mesa são conhecidos' e Seus - produtos são Ia-
de Blumenau Já ha di apreciados. hricados quasi que lo:
versos anos que vimos Em 1938, depois de dos mecanicamente, em
acompanhando passo a varias mudanças,foi cons modernas maquinas deE Saltará da Cama Disposto para Tudo
passo o desenvolvimen truido um prédio pro fabricação brasileira-No-Seu fígado deve produzir diaria- t d

.

d
'

t
. .

da l nri I b t
.

t -

dmenteumlitrodebilis.Seabilisnão O essa In US na ena a pno para o a ora OrIO, a se a· preocupaçao e
corre livremente, os alimentos não em 1931, pelo laborioso dotado de todos os re asseio e rigorosa limpe'sãodigeridoseapodrecem.Osgases e incançavel liornem de quisit .s exigidos pela za em todos os setoresincham o estômago.Sobrevém a pri-

, são de ventre. Você sente-se abatido ação que, é Cassio Me- técnica
.

moderna. Essa de trabalho.

I Dre como que envenenado. Tudo é d
.

tAS .

d I d
•Encontra-se em toda

amargo e a vida é um martírio. erros. cons rução, pc rern. não

I
ão SOCIOS as n ns-parte

I
Uma simples evacuação não toca- Quando! naquela épo foi. suficiente. Em meia trias Gerais Cassio Me-Lic D N S P n. 67, de 1915 ,�':�����:����:,�����t�í�ft�!���:� ca, dicidiu crear p que dos do ano transato, corn deitos S. A, nurnerosos- zern correr esse.Iirro de bilis e você na fabrica de produtos , _

----------- sente-se dispostopara tudo. São sua- alimentícios, todos OSves e, contudo, especialmente indi- u

A'\s\mam§'o cadas para fazer a bilis correr livre- prognosticos mostravam-
p

,

d MI-nan'corav.C'I\\,i'QS os '" -:./). mente. Peça as PílubsCartec Não
. o .....a

-

a.: ��c::p· I.I/il_ �@ aceiteoutro-produt0.Preço:Cr.S3.:O se contrarias á sua Illi· •••
a t,<

oS

�b.l- ciativa. Falta de capital..... ambiente de hostilidade
- I CALCEHINA e dificul jades enormes

I EspeCifico da dentição para' COlOC2Ção de seus

I �n�:su��i�;sd�r�a��Ç::mediarl produtos, fora� barre!.5i quizerdes que os vossos ras que CassIO Meder
I filh.os sejam sadios, fortes e ros soube transpbr com,resIstentes, dae-Ihes CALCEHI. .

ObiI
NA! perseverança. stacu·
A CALCEHINA é um me- I 't f'dicamento scientificamente do- os. q�e a mUI os anam

sado e. contém tudo de que I deSistir, foram para ele
nece!,sltam os orgãos em for- estimulo para provar q"emaçao ,das creanças. _

...

Alimenta o cérebro, tonifica O trabalho sempre e tu
os musculos e recalcifica os do ven ....e. "

lOSSOS
e os deAtes. -. ..Urna 'latinha de CALCEHINA' A modesta fabnca InI-

h
.

I t dura seis mezes. •

d -

d .orrJve men e

I Ern todas as farmacias. cla. a n� po�ao e sua

D B
' resldencla, fOI se tornan·e age escrevem ao depo- d h'dsitogeral.' O con eel a e seus

B�gé - Sr. Eduardo C. Se· produtos encontr a n d üqueira - Pelotas.
·d

.

f
.Tenho feito uso do Pel'toral consumi ores satIs eltosÉ UMA DOENÇA GlRAVlsSIMAde Angico Pelotense em urna MUITO PERIGlOSA ,.ARA A FA- Tiveram introdução tm;filhinha minha, que ha treis a- MiuA E "ARA A RAÇA.- COMO

t d Pd'nos sofria horrl'velmentf': de urna
UM BOM AUXILIAR NO TRATA- O O O 1...sta o. atraves'•

MENTO D�SE GlftANDE FLAGlELOtosse pertinaz, aconselhado por USE o saram OS nossos Iimite3um meu amigo, favorecido pela h
.

d
'

sorte, visto tercolhido beneftcos
.

1�1):JllI111:[II�lj�llJ.,1 e oje'em to os <..s re',resultados. Hoje acho-me feliz j�JJ.! .. _� J.!l._ çantos do Brasil estespor ver minhafilharadicalmente AsíF'LIS SE A,.RESENTA SOB 't' d t
'

. .' E' um produto dos b.bo·atorios "MINANCORAlICut:lda. 'NÚMERA.FORMAS. TAlS COMO: o Imos pro u os, pTlncl-1 de JOINVILLE
'faço este. atestado '\!m prova REUMATISMO palmente O Fer m e n t ode reconheCimento para que se ESCRÓF'UL.A.�faça o uso que convier.

ESPINHASVosso criado e obrigado, Hu· FISTULA.gollino Bollívar.
Confirmo este atestado Dr. E.

L ferreira de Araujo (Firma re
conhe cida.}
Licença N. 511 de 26 de Mar·

ço de 1906.
Deposito geral: Laboratório ELIXIR DE NOGUEIRA"Peitoral de .Apgico Pelotense _

u

Pelotas - Rio G. 'do 5'11' CONHECIDO HÁ 65 ANOS

Vende-se em toda a parte
VENDE-SE EM TÔOA PARTE.

AVÓ! MÃE! fiLHA!

Todas devem usar

DESPERTE a BILIS
DO SEU FíGaDO

NUNCA EXISTIU .1 odos quartos de apartamentos, com aguaIGUAL
corrente, quente e fria -

Elevador . Frigorilico Cosinha de I.a ordem
Salas de amostras. para os srs. vJa;antes

E' a pomada idea
CUrtA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humnll3s como de
anh,ais.

Fluxo- SBuatina
(Ou Regulador Vieira

Emprega-se com vantagem
para combater as írregula
ridades das funções perió-

dicas das senhoras
É calmante e regula
dor dsssas funções
Fluxo - S�datina

pela sua comprovada efica
cia é muito receitada. Deve
ser usada com confiança
Fluxo Sedatina

A Farmacia Cruz,
ae Avaré, (S Paulo)
curou com a _cMl
NANCORA- úlce·
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Ona.. Carolin� Palhares, de Joinvillo, curou CJm
UMA 56 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido Ct ntcnaF de curas semllhantes ! ! !
Adotada tm muito<; hospitafs. casa'., de s21lje e

clinic"s particulares.
A"VISO IMPORTANTE.: - A verddddra ePomada
Minancora' nunc'} exi�tiu ::J nã" ser em suas
latinhas originais cnm o (mblcma simbólico acima.
Rerusem imit.çõeB! E;)(ljam a verdadeira MINAN·

CORA (m sua latinha otiginal.
'

REPAREft.1 BEM AO COMPRAR!

Sofria

ÚLCERAS
ECZEMA.

FERiO ....

D).RTROS
MANCHAS

.

,

Instituto .Maria José
Direção: Professora Normalista Maria José Godoy . I'Rua Dr. M u r.i c i n. 1022 :: Fone 1-6-7-·3

CURITIBA - Paraná
MANTEM OS SEGUINTES CURSOS:

Primario, Pré-ginasial, Comercial, Musica
e Preparatorlo$ em gerais.
Todas as materi.as do curso são ministradas por

um corpo je professores de reconhecido valor.
i

. A secretaria do Instituto atende

diaria-,mente das 14 ás 17 horas. '

ACEITA ALUNOS DO INTERIOR •

íarmaceuticos e comer- prestou todas as infor
ciantes que emprestam mações, acompanhando
seu apoio e solidarieda- nos ás diversas secções
de.

_ da fabrica,' modelo ·e·
Depois dessa nossa exemplo de trabalho sa

visita, somente tivemos dio, que vem elevando
palavras de admiração e bem alto o nome de
incitamento ao fundador Santa Catarina e concor
das Indústrias, snr. Me rendo na medida de
deiros, que com a gen- suas forças para nosso
tileza e cavalhei r i s m o progresso e grandeza do
que lhe são peculiar, nos Brasil.

Vista parcial de Blumenau (Trecho do cais do porto)

W'aldemiro Mazureeben
Medico

Consultorio e residencla : - Rua Mal. Fo.Peixoto, 152

Atende 'chamados a .9ualquer hora do dia ou da noite

Palace Hotel
de M A R TIN S J A R U G A
Rua Barão do Rio Branco fi. 62

Äutomovel na Estação
C U R I T I BA -

- PARANA' BRASIL

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ·SANTA· �ATARINA S, A,."

•

CA�lTAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00
Acen�ia : IARAGIJA'

Rua Cei. [milio JOlirdan,115 - Caixa, 10 - End. leleur. IICD
MATRIZ: ITAJAI

�

Fifi.ais em: Blumenau; Brusque, Floriariopolis joinvile, Lagese RIO do Sul; Agencias .em: jaraguá. Caçador, Creciuma, La
guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe. São Francisco e,Tubarão; Porto Lfnião' Sub·Agencias em.: fndaial Hamonia, Sãojoa,quim e Tijucas; Escrito1'ios em: Concórdia, Gaspar Taió eUrussanga; Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto 'Grande,Rio Negrinho e Ararar:guá ..

faz todas as operações bancarias no
-

Paiz,
como c br;;nçl�, cksccntos e caução de titulas de ex·
portação' e outras operações de credito; passes para
as principais praças do paiz, medi lnte taxas modica<;.

,
-

.

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS:
A disposição, sem aviso, com retiradas livres

para quaisquer importancias - 2 %

.Com aviso previo (retiradas diarias até 1.000,00) 3 %

Depositos Populares Limitados (até 10 milcru
zeiros) d�oositos iniciai s a partir de 20 O
sub sequentes a partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

05 juros são pZgOB ou capitalizado-s semestralmente
I A economia é a baSE.l da prosperidade

.

Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Santl Catarina SIA
H O.R A R I O:' - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados: Das 9 ás 11,00.

.......................ur.'�..�aMI••I�..�=..Tdl.DL eí .a

..ENGENHO DE ARROS

�-rtQltrtno ltllU LIM�
Cereais em la�ga.esca:la

Caixa postal, 6

End. telegr. '. cRAU" JARAGUA DO SUL
Santa �ataril'!a

\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um ·acontecinlento- no
Estão quasi concluídas

as obras de construção da

Estação Ferro-Viária de [a
ráguâ.
Velho anceio das nos

sas classes produtoras, po
demos ainda dizer da nos

sa população inteira, se foi
esperada por longos anos

a sua execução, a obra

Ano XXIV - [araguä, 20 - 2 - 1943 N . .1.162

Não
quelD

COlD

patriota
-

nao coopéra
a .ianprensa

. ,

e

Na China ocupada o, Paula de Campos Moura
patriotas oprimidos fazem (Pres do Centro d e Expansão
jornal de bambú. Em Sin Cu ltural)
gapura, at\lalm€ nte con- _. _

quistada pelos japonezes, opressao, a _Impre�sa nao

a imprensa clandestina a-
se .curva. e I1�O se dissolve.

parece. em lenços e ás ve O Jornalista e. por nature

zes, escrita nas co .tas dos Z3: _um abnegado;. um sa

agentes de lig ção. Na Ale-I crificado, .u 11 �e' OI, um d.e
manha, os inimigos de Hit f -nsor d<::st�'!1ldo da patr ia.

ler editam jornais do tama'l
Quando � lngl .terra atra

nho de uma caixa de íos v�sson_ días agitados pala

foros. Na Servia, o povo
I
ameaça que pairava sobre

se comunica por meio je se� .povo, a Im�rtnsa. e a

boletins que são escondj·lto=alld.ade dos jornalistas
dos no carne. Na Austria, I br itanicos, declararaIl_l se

as info-rnações eram 'noti- I soldados da demo�racla e

ciadas na p opria impren-,
abandonaram s.eu� ínteres

SI nazista. onde algumas ses para c.ontrtbul� para a

palavras symbolizavam fra-. �ausa .publICl .. A a.htud.e d�
ses que eram divulg das JornalIsmo br!tanl.co ficara

pelas ruas par3 conheci-! eterna na hlstofla dessa

mento do povo. N � Italia, guerra.
,

durante muito tempo, os
Entre nos t�mos orgu

jornais· apa-l ciam pucola- I�o de rememora: a fitua

dos em cdlretéis Nn Frän çao da nossa Imprema.

ça, os p"qUl nos perio.dicos D�s.de o inicio' do c�nf!ito
eram f'soalhados p?lo paí, fOI lçdd� em .cada ]o;nal
através dos trens em cujas

" b>ndt:lra �o lde",l huma

rodas os p .triotas amar- no, a .ban.delra da hber.c1ad.e
. ravam-nos Na Hola.nd" e

_

da ]USI�ç�: A contribUi'

na DinamJrca e na Belgica. �ao .p ,tnotlcd de nossos

os jornalistas informam o ]orn'lls torna-os �r�dores
povo por' meio de cigar- da supre':lla.. gralldao do

ras escrilo�. Na Noruega povo b·�s"f'�ro. A .defesa
foram wes" s e conjenadi'ls �as asplraçoes po_pulares
á morte 55 moçdS que le- e O prog ama d;j Impren

vavam d 'ntro de srios sa. Coapa, (It' c )m seu des

postiços, os jornais infor· (1nVO�V!mfnto e piogresso;
mativos. prestl�laI-a ,e prott gel·a e

Em tedos os países quel d ve; l!l1penos_o �e toj? o

,-,ivem sobl"� fi mais torpe 1 brasllc!r_9' Nao e patriota
quem nao COOpl ra com a

imprf'nsa. Não é brasilt i o
aquele que não contribue
para o fortalecimento des
sa grande imtituiçào que
aiicerça a grandeza espiri
tu" I, o poderío économico
,e o progresso cultural do

j Brasil.
.

�XAROPE-

·'055'
AJUDA A COMBATER A
TOSSE . E RESFRIADOS

* i----------�----------
ross sO PODE FAm BEM I

..._.... ... 1 Casas de aluguel
I •

Ajugam-s.p, duas casas á
---------------

rua Martchal Oeodo' o
(ft.:ndos) Trata; �omo,
.ENGENHO KAU LTDA

'ß

IMPOSTO SOBRE INDUS
TRII\S E PROfISSÕES

EDITAL

De orde'm do �r. Coletor faço

I publico que no vigente mez de
fevereiro arrecada·se nesta Co
'Ietoria o imposto acima. relati

I vo ao 1. semestre do ano em

I curw.
I

Os contribuintes que deixarem

I de efetuar o pagamtnto no prH'
,zo marcado. poderão faze·lo no

f mez de março eom a multa d·
20'1. findo o qual serã-o extrai

I
das as certidões de divida pHra
ter lugar a cobrança executiva.

I Coldoria Estadual dr Jalaguá
.

1. de feven iro de 1943.

I Hdeodoro Borges. E.crivão

Instituto Rocha LODE-es
Exclusivamente para molestia� dlt olhos, ouvidos,

naris e garganta.
Dispõe de aparelhos os mqis modernos para exarr.e de

sua especialidade.
Richlin. Rl:la do Principe. Fonp, j34. JOINVILLE

••

de Jaraguápresente· histórico
que' se está realizando é
de molde a compensar es
sa espera.
Em toda a nossa exi s

tcncia de jornal que se ba
te lealmente por tudo que
interessa esta terra, pondo
nessa tarefa

.

o melhe r de
sua vontade justa e des
interessada, muitas fcram
ás vezes que focalisarnos

a necessidade de uma Es
tação que estivesse ao ni
vel do trabalho e do pro'
gresso que aqui se pro
cessa, de sobra conhecidos
e co ....prov.dos. "

trado, conciliandc se pre
tensões e interésses. Res
ta-nós, afinal, o objetivo
precípuo alcançado: - a

construção de uma Esta

çã. qU9 não desmereça do
esforço progressista desta
terra.

co���\�r�o��:a ���og��;
O, I r t Uué - o que é bom lern

brar - não existe mais
na cidade um local apro-

E não fdz muito, ao sa

bei mos 'que afinal Jaraguá
ia ter a sua Estação, sa

lientamos, com a sinceri
dade com que costumamos

Isto aí está. E a sua

inauguração, que será este

ano, irá constituir um acon-

IDr.- Alvo'ro IB�tolha' I
M,F-DICO I

CIRURGIA, PARTOS. MO-

ILESTlAS DE SENHORAS E
CR'ANÇAS

nOENçAS INTERNAS E
TROPICAIS - DOENÇAS DA
PELE - TRABALHA DIA·
R,AME�Jfol\ ?o�8SP ITAL

ATENDE CHAMADOS a
QUALQUER HilRA

Rua Preso E, Pessoa, 206
A atual Estação

Já ha ternpos se falou
da necessidade de um

I) parelbo de Raio X PB
ra õ H spíte l São José.
E' claro que o Hospital,
ainda novo, não dispõe
de recursos para tazer
a acquísíção, e' nada
mais acertado que essa

se realize mediante uma

campanha publica em

todo municipio ...
Este jornal, maís de

uma 'vez, j'á abordou o

assunto, tecendo os co

tnentaríus que achou con

venientes. Agora, 80 que

priado a u logradouro sabemos, diversas pes-

publico, em condições de soas do nosso meio re

satisfazer. ficará, assim, a
solveram Ievar avante

cidade sem uma praça ajar- essa campanha, com a

dinada, o que hoje não se qual DÔS solldartsamos,
verifica em nenhuma ci e deve merecer o apoio
dade especialmente nova

de toda a população,
como Jaraguá. Que desta vez' a cam-

. psnha alcance o exlto

N "da que remos, desta esperado são os nossos

vt z, sugerir. A penas lern votos,. pois só assim, com

bramas .. a-o correr da pe
o auxilio de todos, po

na sem outo cuidado que I d�rá ser o. nosso Hos

o �resente e o futuro des pítal dotado de um apa

ta terra, já que o seu pas
relho de Raio �.

sado é de sobra conhecido. Voltaremos aínda a tra-
tar do assunto.

tratar os interesas da co
----

letividade, a conveniencia
de ser. a mesma Estação
construída im local que
consultasse esses mesmos
interesses Escrevemos,
então, apresentando uma

I sugestão.
Si não, fômos

ouvidos. integralmente, no

que alvitramos, modesta
mas lealmente, tarr b : . não
frc: ela tão distante do

ponto lembrado para que
s e pnSS3 concluir da inuti

r Iidade de um alvitre em

ternpo feito. Um mr io ter
mo como que foi encon-

tecimento de marcante re·

levo no presente historico
[ar aguaens e, enchendo de

satisfação todos que aqui
vivem e aqui labutam.

FRACOS E ANê:MICOS I
Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILyEIRAi,

IlIpl'lcaU ca bü UI:

Toss••
ResFrild••
'Bronquit..
Elcr.Ful.l.
Convlle.aenç..

VINHO CREOIOTADO
'É UM GERADOR DE SAODE.

Oonstruida ern pleua a

venida <Getulio Vargas>.
em local r.ue favorecia ain
da o desenho de uma pra
Çd, o que não possuímos
capaz de satisfazer a p>

pulação e atestar o grão
de adiantamento a que
chegamos, sabemos que

A nova Estação projeto dos eng. Achiles
-

Colli & Pozzoli e construção da 'firma Irmãos Thá, de Curitiba

�e�BBBB�����«��IDBMI.aK.�

I . 7fmigo Leitor I
I Não esqueça, que e a CASA SO:"JIS .que lhe oferece o maior

e m is variado sortimento de Armarinhos.

Fio de lã, em côre�s e qualidade o -maior, fios para bordar a

I'"
mão e a maquina, bordados, rendas: fitas de veludo, enfeites de

diversas qut.alidades oi:�e�as, gravatas, .lenços, sombrinhas, bPI ingentets. �stores cor mas, gual mçoes para cama e mesa, ._casacos, usas, e c.

II

I Sortimento completo de Roupinhas para . re"mRI cem"nacidos, roupinhas para crianças, roupas
brancas p�ra senhoras, perfumarias.

\\i,

I
I C � p�rie�ia: F�ciJ�BU� I S I
I Av. Getulio Vargas, 146 •• Jaraguá I
������I��.��������

Ouvidos - Nariz - Oa'rganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes

CLINICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN
. CQnsultas t In PORTO UNIÃO

---_.

Anunciem nesta
#

folha

'F E DRES

Não esqueçam, só,na.

.

(5 'zõe5, M dárias, Impaludismo
.

Mal itas, Tremedtira)

Curam·se rnpid1mente com

"Capsulas Antisezonicas

Minancora"

Recebeu e está recebendo grande varieda·

de de artigos de lã e malha para aproxima

Em tod3s as b::l,,� Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

J linvile - S. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'="'�=======-�- Sabado, 20 de Fevereiro de 1,943

Prefeitura Municipal de Jaraguá
Balancete da Receita Orçarnentat ia, referente ao rnes de Dezembró de 1942

.

49. Serviços Diversos
. 494 ,Desoezas' diversas
4941 Higiene e saneamento das zonas ruo

.' rais e urbanas
.

5 .'" Fomento
51 . Fomento da Produção VegetalReceita 514 Despesas Diversas .

.

5142 Auxilias a centros agricolasDo Mês Total
.

Lançada Prevista .·5143 Aquisição de sementes e-tmnsporte
Cr $ ::::r fi Cr $ 6' "." Serviços Industriais

.

·69'
.

;. • .Seruiçoe Diversos
21' 526,30 22:448,40 15:00000 690 Pe ssoal fixo '

.

72,00 56:166,5f) 57:Ö9,10 50:00000,6906 Zelador de cemitério
574,30 143:154,10 143 634,60 137:00000/691 Pessoal vuriavel
4:729,80 146:508,7.0 10. 1:179,50 133:00000 67913 Operários do serviço de cernnenos

Divida Publica
110,00 114691,60118.240,00 104:000.00' 76 Flutuante-Amortização e Resgate
412,00 3.593.80 4:00000 714 Despesas diversas .

517 80 34.225,10 30:600 00 7741 Amortização da divida flutuante
,

77 Juros
380,00 �,788,00 190000 774 Defpesas diversas ..

7741 Juros diversos
,5:700 00 80 Serviços de Utilidade Pública

8 Adsninistraçao. superior
7:60000 ·8(1)0 Pessoal fixo

8003 Auxiliar Técnico
81 Conetrnçäo e conservação de louqra-

douras publicos \

Pessoal variável �

Operários do serviço de ruas; praças e

jardins
82 Construção e Conse1'vação de Rodovias
821 Pessoal variavel
8211 Operários do serviço de Estradas e

pontes .

823 Material de consumo
8231 Para o serviço de estradas e pontes
87

I Construção e Conse1'vacão âe
Proprice Públicos em Geral

Pessoal variável
Operarios du serviço de próprios

municipais .

Material de consumo
Para ps serv, de -próprios municipais

Despesas diversas
Para construção de predios escolares

Iluminção Püblica
Despesas divers.s
Iluminação Pública da cidade
Energia para motores, etc.
Iluminação pública de Hansa

l?ncargos lJiversos
- Iruienisações, Reposições e

Iis.stitúições
93'" Despesas Diversas

6.264,70 26258.70 26.258 70 29· 000.00 9241 Restituição de impostos e taxas de
exercicios encerrados

l?nca1'gos '1 ransitó1'ios
Despesas jiversas
P�ra a inte�ralização,do capital subs
crito em açoes da Cia.· Siderurgica
Nacio�al, 3; e 4. prestação

'

..
Premies de seçuros e indenização

por ocidente
994 Despesas diversas4.220.50' 8896,00 8.896.00 5.000.00 9441 Acidentes de trabalho
9442 Seguro centra fogo
98 Subvenções, contribuições e auxilias
984 Despesas diversas
9841 Departamentode das Municipalidades9844 Ao Clube Aimoré
9845 Ao Instituto de Aposent. e Pensões

dos Industriarios e Empregados.
Transportes e Cargas

Diversos
Despesas diversas
Aluguel de prédios -' Prefeitura e

, Intendencia
Propaganda e publicidades
Despesas imprevistas
Con�t:uçõ_es de casas para operários
Gratificação ao carcereiro
Despesas policiais e Judiciarias
Aquisição de placas

que partlndo do 'Cr,uza .

mento das ruas Co'ron�el
9.763.00 9.763,00. 9.76300, Fernando Mllchado.,e Du-

que de Caxias tem fim
na Rua �5 de Novembro;

300 00 1.80000 1,800 00 1.80000 m) - Rua Almirante
97180 971 80 1.00000 Barroso - a que nartín-

do do .cruzamento das
ruas ·t5:'de Novembro e

r

180 00 �.160 00 2:16000 2.16000 7 de Setembro, atraves-
.�a a Rua Duque de Ca-

606 GO, 1.474,60 1.474,60 2.00000 xlas, para terminar na
Rua Nerêu Ramos.
n) - Rua Jaraguá-

e.coo.oo 6.00ôo,o. 6:000 00 3.000 o o a traveasa q ue saindo
do cruzamento - das
Ruas Duque de Caxias,45000 Coronel Fernando Ma- ..

chado e 7 de Setembro
tem fim à Rua Nérêu Ra-

5:40000 1.200,00 6.60000 6:60000 720000
mOEI,

Art. 2. - A numeração
dos rmovets situados nas

16 733 3 vias públicas discrimina-, . o' 3:265 10 19.998 40 954 219.9. o 0'00000 das ao aftigo anterior
obedecerá as seguintes
disposições:
8) - os prédios em

cada via publica serão
29.13290 5.861,10 35.00000 35.000.00 30.000.00 numerados com fi ígarls-

mos arábicos, inscritos
em . placas e coloeacos :

lugar visivel.
.

.

b) - A numeração co-
o

39 1 me çarã nas extremída-25.835.00 ,40: o
29.775 lo 29.775.10 15.00000 des das vias públicas em

3.66780 6:33220 10.000 co 10.000.00 10.00000 pontos para alem do qual
Dão possa haver nov.as

construções.
C) - O� prédios situa

dos no lado direito das
ruas, receberão números
pares e es do lado opos
to, números ímpares.

.

d) - O. número que
será alternado para cada

720,00 1.000.00 metro de testada, será
dado pe!o número de me
tros existentes entrá o

.

3.000.00 3.000,00 6'000.00 6.000:00
6

meio do prédio - o pon.
.000.00 to de origem na extre-

midade da rua.

e) - O emplacamento
2.593.10 será feito pela Intendeu.
3.044.70 ela, correndo todas as

despesas por conta dos
14.081 00 14.08100 1408100 proprletaríos.
600,00 60000 6.0000 § - Uuíco - Haverá

na Intendencía um livro
894 40 4'39880 4.398.80 4.4.00.00 especial de registo da

numeração dos prédios
e terrenos. de modo que

80:00 1"68000 U8000 1:680.00 permita, em -qualquer
tempo, verificar-se os
numeros que tinham an

tes da revisão e as datas
referentes á sua troca
pelos do novo emplaca
mento

- l\rt. 3. - Para os pon-
.

tos de origem da nume.

ração, conçoante a letra
b) � do art. 2., ficam
estabelecidos os seguln
tes;

,

Vias públicas. Pontos

Jaraguá
(le origem da numeração.
Av. Getúllo Vargas, Es

quinas lado NNO da rua

CeI. Fernando Machado.
Rua Duque de Caxias,

. Esquina NNE da Av. Ge
túlio Vargas.
'Rua Nerêu Ramos, Esq.

NNE da Getulio Vargas.
Rua Lauro Mueller.

Esq. NNE da Av. -Getúlio_
Vargas.

'

Rua Hercilio Luz, Esq.
NNE da Av. Getulio Var
gas.
Rua Vidal Ramos, Esq.

NNE da Av. Ge'tulio Vár·
gas.
Rua Princezll IzabeJ,

.

Esq. SSO da Av, GetuliCJ
Va "gas.
Rua D. Pedro II., Esq.

da rua Hercilio Luz.
Rua Jaraguà, Esq. SSE

da rua Duque de Caxias.
Rua CeI. Fernando Má.

chado, Esq. das ruas Du
que da Caxias e 7 de
Setembro, :::,espectiva.
mente .para os ns. pares
e impares,
Rua 7 de Setembro

Esq. das ruas CeI. Fer
nando Machado e Duque
de Caxias.. respectiva
mente para os ns. pares
e impares:
Rua Alm. Barroso, Esq.

SSE da rua Nerêu Ramos.
Rua 15 de Novembro,

Estrada que liga esta
rua á rua Fernando Ma
chado.
Rua Tiradentes Esqui

nas E. da rua CeI. Fer
nando Machado.
Att. 4. _ Este decreto-,

lei entràrá em vigor na
data de sua publicacâô
revogadas as disposicões
em contrario.
Prefeitura M'.lnicipal

de Jaraguá, em 15 de
dezembro de 1942.

a88.) LEONIDAS C. HER·
BSTER _ Renato Sa'n8�

9'76300 "

ARRECADAÇÃO-Códigos TITVLOS Renda
\/

RECEITA 'ORDINÁRIA- 1;50000
971.80Anterior

TRIBUTÁRIA
a) Impostos

Imposto Territorial 21 526,30
Pre dial 56:094,50
sI lndustrias e Profissões 142'579,80
de Licença 141:77890

" si Exploração Agricola e In-
'

e dustrial . 114:581,60
" s! Jogos e Diversões 3:181,80
" adicional 33:707,30

b) Taxas
Taxas de Expediente, 3,4Q8/JO
Taxas e Custas Judiciarias e Emolu
mentos
Taxas de fiscalização e Serviços Di,
versos

. PATRIMONIAL
Renda Imobiliária

" de Capitais
RECEITA DIVERSAS

Receita de Cemitérios
RECEITA EXTRAORDINÁRIA

Alienação de bens patrimoniars
Cobrança da Divida Ativa
Quotas de Hscallsações Diversas
Contribuições Diversas
Multas
Eventuais

Cr $

0111
0121
0173
0183
0252

0273
0297

,1.98Q.oo
86800

t

1214
1224

1234

450,00 450,00 45000
8,937,10662,508.274,60

r71,60 1O,173J010.001,80

31.00'
2.258,80

2010
2020

182,00
2.25880

151.00 20000
100 00

811
4'00000 81 I14120

6110
6120
6160
6200
6210
6230

9.061,00 1,151,50 10.ll2,50

3,000,00
3,351,10
.1.375,00
1.817,60
5,822,40
733.10

560:445,80

200000
150000
1.00000
300000
40000

500:000$0

8;013 50 85:434 90 85 434 90
I

77:421 40 78'43490

r .S OMA· Rs
Saldo Disponivel do Exercício de 1941

486,000 10,9981010.512 ro 10.998.10 8.00000

Código'
Local TITULOS

Anterior DoMes 146440
14780
92820

3:321 80

8.701' 20
58480

5.469.50
8:00000

8:701-20
584.8)

546950
8:00000

7,25480
437,00

4'541 30
4,678,20

I

ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNO

7.800:00
600.00

6.000.00

2
02
020
0201
0002
022
0221
023
0(;31

Cr $ Cr $, Cr $'Cr s
. Pessoa I fixo
Subsi::lio ao Prefeito
Represeniação ao mesmo
Material permanente
Aquisição de veiculosmoveis e utensilios 19:99<10.00
Material de consumo

Custeio de veiculos e conservo moveis '

e utensilios .íl2 955.10
024 Despesas diversas
0241 Viagens administrativas
04 Administração Superior
040 Pessoal fixo
040 I Secretário '

043 Material de consumo

0432 Impressos e material de expediente
044 Despesas Diversas
0441 Serviço postal
0442 Serviço telefônico
0443 Serviço telegráfico
0444 Publicação do expediente
0445 Assinatura de jornais oficiais
07 Serviços Tecnicós e Especializados
070 Pessoal fixo
0704 Contador
0708 Almoxarife
0709 Agente municipal de estatística
073 Material de consumo
0732 I!;vros E'. impressos
09 Serioços di,'e1'sos
090 Pessoa I fixo
0904 Motoristas, 3 a 3 :CCO$J e 1 á 2:640$0
0905 Zelador
0906 Auxiliar de escrita distrítal ..

094 Despesas diversas
0941 Serviço de Iimpesa da Prefeitura
1 Baiaçao e Fiscaiisaçõo Financeira
10 Administração Superior
100 Pessoal fixo
0102 Tesoureiro
11

.

Serviços de A1'1'ecaàação
110 Pessoal fixo

.

1101 Intendente-exator
1104 Quebras ao tesoureiro
114 Despesas diversas

.

1141 Percentagem para a cobrança da divi-
da Ativa

1142 Aquisição de talonário-livros etc.
12 . Serviços âe fiscoiisaçao
12U Pessoal fixo
1203 Percentagem de fiscalisação
13 Se roiçoe diersos
130 Pessoal fixo
1303 fiscais gerais, sendo um de 4:8GO$0 e

um 3:0)0$0
13C4 F'is cal auxiliar
1305 Segundo fiscal auxiliar
134 Despesas diversas

•

1343 Quota do lançamento do imp. si In·
dust. e Profissões

2
.

Segurança J;>ública e Assistencia Social
25 Sel'viços Divérsos de segurança pública
'l54 Despesas diversas
2541 Serviços::le inspeção de veiculas
28 Subvenções Conflribuições e Auxilias
284 Despesa diversas
2847 Á Caixa éscelar
2848 Ao Estado para manutenção do Des·

taco Policiai 4:576 30
2849 Ao Asilo Colonia Santa Tereza i:58000
28410 A Sociedade de Assistencia aos filhos

dos Lazaros
29 Assistencia f)ocial
294 Despesas Diversas
2941 Socorros publIcos
2942 Amparo á Maternidade e Infancia
3 Educação Pl.I,blica
30 Administração Superior
303 Material permanente
3031' Aquisição de moveis e utensilios
3032 Material di:. consurno
304 Mlterial didático em geral
3041 Reparos de prédios escolares
3042 Despesas diversas
33 Aluguel de prédios escolares
330 Assistencia a alunos necessitados
3305 Ensino Primário Secundário e

. Complementar
330 Pesso.1 fixo
3301 -Vencimentos de professores de _escolas

sendo os "Titulados" Normalistas e

Ginasianos a 3:120$0
Complementaristas a Rs. 2:640$0
Os "Não Titulados" á 2:280$000

3302 Vencimentos de professores que rege·
rem os cursos desdobrados, sendo os

Complementaristas à Rs. 3:519$6
Os "Não Titulados á Rs. 3:039$6 6.839.10

3303 Gratificação a professores 'auxiliares
à .I\s. 1:200$000

38 . Subvenções, Çontribuições e Auxilio
384 Despesas Diversas
3842 Á Colégios

•

3843 Á cursos complementares do Estado
3846 Bolsas escolares
3847 Gratificação ao Inspetor escolar
• Saúde, Pública
41 Assistenc�a Hospitalar
414 Despesas Diversàs ,

4141 Gratificação ao Dêlegado de Higiene 2.000,00
,4142 Gratificação ao Médiclil'de Hansa 1.0QO 00

48 Subvençõs, Contr'ibuições e
Auxilios

Despesas Diversas

�') H()spital «_São Josf!

418.00
3.850.00

•

93
3.353,80 26.308,90 ..6.308.90 20:000 00 934

9343

720,00 720,00

4.062,00 495.40 4.557.40 4.557.40 6:000.00

94
6.050·.00 . 550.00 6.600.00 6:600.00 6.600 <lO

,

4'675.50
2,593,10' 2.593,10 2593,10

.

3.C4i,. 70 3.044 703.044 7049250
.

92420
34890

3.0JO 00
9600

49250
78090
24770

2,50000
6000

49250
-

92420
34890

3:00000
9600

600,00
1:20000
500.00

3.000.00
100,00

14330
101.20
500.00
36.00

14:.081 00

600,00

3.504.405:77500 6:3000052500 6:.50000 6.300.00 99
- 3600.00 994

4.80000 4:800.00 99424.40000 400.00 4:80000

1.600,00
221.40

4.577.60

49500 50000li 00 50000 500.00 9943
99'i4
9946
9947
9948
9949

1:50000
5.000.00
4.921.00
2.160.00
600 00

1.500,0(\
500.000.0

2214u
4.98960

221.40
4.989604i200

11 :64000
300000
3;60000

736�0

10:420 00 1.22000
2.750 00

.

250 00
3.000 00 600 00

11:64000
3.000.00
3.600.00

11640,00
3.000.00
3.600.00

1.98000
29600

1.198.00
500.00

18000
304,00
668,40

2 160,00
600.Uo

1'866,40
500.00

40.329,00
545.28610

2.160.00
6,)000
1'86640
500'00

40.329,00 40.329,00
Soma Rs... 413.\1 14 lo 1..31:372 00 545:2861Saldo que passa para o mez de Dezembro de 1942 83.89i 20

629,177'30

7597;00
76.29420
83.891 20

ALfRED�l MOS5� Contador. Contadoria da Prefeitura Municipal dede ezembro de 1942 - Visto: LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito.
CRFDITOS: - 8711 - 3:000 O Supl. pc/saldo 1941 Dec- 45 de 1.-8-428731 - 15:000.O« ". « «.»"

8211 - 7.000.00 Supl pc saído 1941 Dec lei 102 de 16 Xl 428231 - 5.000.00 » » » »

0?29 - 8:�(J0 oc Esp pc excesso arrec cor exercici� Dec iei 102 'de 16-XI-1942
-o! - 6:31070 Supl pc saldo 1941 Dec-Iei 102 de 16 XI-4202,,1 - 6 50000: e: » .

" "
.

0432 - 3.876,00 Supl pc exces arrec Dec lei 103 de 3-12-19423031 - 400,op Transf da Dotação 3301 comf Decr 48 de 20-XI-19423:101 - Transf CR.$ 400,00 para Dotação 3-03-1
3847 - 1.200,00 Esp pc exc arrec Dec·lei 1 (l·i de 3-12-42
7641 - 30(0,00 Supl pc exc arrec Dec lei 103 de 3-XIl-19428841 - 97670 Supl pc ex<: arTec Dec lei 103 de 3-XIl-19429949 - 36640 Esp pc exec arrec Dec-Iei 103 de 3-XII-42

50000 Esp. «
'

,
«102 de 6-XI.42

40 370 00
__...:-.--- « «

.

10151980

67600 '736006000 1.200.00

495000 5:400 'DO450 0.0 5.4üO 00 5400.00

Discriminaçõn de saidos. Disponivel
Na Te.ouraria

6,���:�g No Banco Industrla e Comercio de Santa Catarina S. A.
5.00000
22000

1.00000
2000

6:00000
24000

6.000.00
240.00 •

162 90
991.60

16290
1.000.00

16290
1'000.00

1800.00
1,000008.40

3.221 40 45620 3:677.60 3:677.60 5:000.00

6,90000
3.630 co

3.63000

900 00 7:800 00
330 00 3:960 00
330 00 3:960 00

7,800,00
3.960.00
3.960.00

7.800.00
3:960,00
3.960.00

, .

2.864,602.864,60 3.390.(.0

2.25000 45000 2.'(0000 2;700.00 3:00000

I

240,00 240,00 24000

4:57630
1.58010

240,00

Decreto-lei n. 106 via férrea, .vai terminar no encontro
Dá denominação ás vias publicas com a estrada .do AfiO Bom;

da séde de Hansa e determina outras f) - Rua Duque de Caxias"':' a
providencias, quinta. transversal - que tendo ini
O Prefeit? Mu'oicipàl de Jaraguá,

cio na Avenida Getulio vargas, atra
nu conformIdade do disposto-no art.

vessa tambem a via férrea, termina
5. do decreto·lei n, 1.202 de 8 de

no encontro com a Rua Nerêu Ra-
abril de 1939. mos e estrada Ano Bom; .

I DECRETA: g) - Rua Princeza fzabeJ - a úni-
Art. 1. _ As vißs públicas da séde

ca transversal á direita, da Avenida
d d' t Getúlio VargaF;o IS rito de HllnsB, neste Munici- h) - Rua Coronel Fernando Machapio, ficam assim denominadas:
a)- - Avenida Getulio Vargas _

do - a setima transversal que limi·

aquela via que partindo ponto de
ta a 'Ave::lida Getúlio Vai'gas e que

t d se lhe estende á direita e a esquer-cruzamen o as eatradas je Rio No- da, tendo inicio na estrada lzabélvo e Bomplandt, segue - com dire. ,

triz aproximadamente S� S. E. até o
proxhilo á ponte sobre o Rio Novo,

encontro com a sétima trt.\!lBVersa.J.
e terminando HO encontro com a Rua

Para quem percorrer a AVflnlda Duque 'de Cfixia@;
Getulio Vargas no _ sentido N. N. O. i) - Rua Pedro II _ onde termi
_ S. S. E. as transversais situadas á nLam a8 )r,uasdVidal Ramos e ijercilio
esquerda rtenomlnar se. ão..· .

. uz - gan o-at!;

b) _ Rua Vidal Ramcs _ A prl- j) -: Ru� 1.� de
.

Novembro _ aque
meira tr8nsversa) _ cúm inicio na

la vIa pUblI:va que partindo do ponto
Avenida Getulio Vargas e fim na rua

de en.contro d�8 ruas Nerêu Ramolll,
que se' chamará Pedro II. Duque de CaXIas e estrada Ano Bom,
c) - Rua Hercilio Luz _ 'a segunda segue 8co,mpanhando a margem di

transvers'lli ..,- com inicio na Aveni.
reita do rIO HUllil:boldt, atravess6 a

da GetuHo Vargas e fim na rua que
via férrea e termma na estrada, a

se denominarà Pedro n· ela transversal, que a une á Rua

d) - Rua Lauro MueÚer _ a ter.
Coronel Fernando Machado.

celra tranaver81l1 _ tendo inicio na
k) - Rua Tiradentes _ a que par

Avenfda Getulio Vargas e fim junto
Undo do .cruzameçJo ,das Ruas Coro

a0 pàteo de mau'ê:rbra8 da viafél'reä;'
nel FerDand� Machado e da Aveni·

eJ _. Rua Nereu Ram08 _ a quar.
da Getúlio '\ argas termina na Rua

ta transversal - que tendo inicio na
15 de Novembro.

Avenida Getulio Vargas, alravessa a 1) _ Rua 7 de Setembro - 8 rua

4:57630
1:580.00

1280.00

4.576.30
1.580.00

1.280.001:280.00 í.28000

1.43960
1'80000

2.662,50
35000

4.10210
2.15000

4.102,10
2.150,00

5.000.00
4.921.00

3.WO.Uo
. 3'500.00

1.21460
44880
,

180 (lo
60,00

3.500.00 3.500.00

814.60
44880

400,00 1.214,60
4480

18000
,60,00

1:00000
1;11700

100,00
60,00

80 00 400,00
500.00

3:12000
8.19000 15:840,00
13:078,40 11 :400.00

2.430,00 8'190 00
1.900,00 13 07840

5.750.00
11:178'40

3:51960
12.15842.279,70 9,118809'118,80

3:60000

200.00 300,00
9:66000
1:00000
60000

1.200,00

300.00
9.660:00
l,OOO,Oo
600 00

1.200,00

100,00
9.66000
1:00000
\100.00

1.200.00
9:66000
1.200.00
6óo.oO200,00

1.200,00

40000
200 00

2.400,00
1.200.00

2400.00
1.200.00

2.400,00
1.200.(10

60000 1.80000 3:6ílO 00J .800.00

�.
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de Jaraguá
mes de Janeiro de 1943

...

Códigos T I T U L o S

RECEITA ORDINÁRIA
TRIBUTÁRIA
a) Impostos

0111 Imposto, Territorial
0121 Predial
0173 sI lndustrias e Profissões
0183 de Licença
'0252 " si Exploração Agrícola e In-

e dustrial ,

" si jogos e Diversões
" adicional

b) Taxas
..1214 Taxas de Expediente
1224 Taxas e Custas judiciarias e Emolu

mentos
1234 Taxas de Fiscalização e Serviços Di·

versos

ARRECADAÇÃO Renda

TotaiAnterior

Cr $
Do Mês

Cr $
Lançada
Cr $

.64:628,30

0273
0297 72,00

6,730,30

350,o�
506,00

70,00 70,00

350,00

506,00
..

2010
2020

4120

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária

.

" de Capitais
RECEITA DIVERSAS

Receita de Cemitérios
RECEITA EXTRAORDINÁRIA

389,00
,

389,00

Balancete dá Despeza- Orçamentária,

Receita

Prevista

referente ao rnes.. Janeiro de 1943
DESPESA ORÇAMENTARIACódigo

Local T I T U· l O '5

ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNO

Total Empenhada
, ate o mes

Cr s Cr $

Anterior DoMes

•

2
02
1)20 Pessoal fixo
0201 Subsi:lio ao Prefeito
0002 Representação ao mesmo

022 Material permanente
0221 Aquisição de veiculosmoveis e utensílios
023 Material de consumo

0231 Custeio de veículos e conserv.smaveis
e utensilios

.

024 Dêspesas diversas
024 i Viagens administrativas
04 Aiiministração Superior
040 Ptsso;;1 fixo
0401 Secretário
043 Material 'de consumo

0432 Impressos e material de expediente
044 Despesas Diversas

•

0441 Serviço postal
0442 Serviço telefônico

.

0443 Serviço telegráfico .

0444 Publicação do expediente
0445 Assinatura de jornais oficiais
07 Serviços Tecnicos e Especializados
070 Pessoal fixo
0704 Contador
0708 Almoxarife
0709 Agente municipal de estatística
073 Material de consumo

0732 Livros e impressos
09 ' Seriuços diversos
090 Pessoa I fixo
0904 Motoristas, 3 a 3 :CLO$J e 1 :i 2;640$0
C905 Zelldor
0906 Auxiliar de escrita distrital.
094 Despesas diversas
0941 Serviço de limpesa da Prefeitura
1 Exaçao e Fiscausaçao Financeira
10 Administraçõa Superior
11)0 Pessoal fixo
0102 Tesoureiro
II Serviços de Arrecadação
110 Pessoal fixo

.

1101 Intendente-exator
1104 Quebras ao tesoureiro
114 Despesas diversas
1141 Percentagem para a cobra nça da divi-

da Ativa
1142 Aquisição de talonário-livros etc.
12 Serviços de fiscaiísaçao
120 Pessoal fixo
1203 Percentagem de fiscalisação
13 Se rvicos diersos
130 Pessoal fixo

'

1303 fiscais gerais, sendo um de 4:8úD$O e

um 3:0)0$0
13C4 f'iscal �uxiliar .

1305 Segundo fiscal auxiliar
134 Despesas diversas'
1343 Quota do lançamenfo do imp. si In·

dust. e Prohssões
'2 'Segúrança Públicà e Assistencia �oc�al
25 Serviços Divej'sos de segttrançapublwa
254 Despesas diversas
2541 Serviços:le inspeção de veieulos '

..

2B Subvenções Contribttições e AUXllws
284 Despesa diversas
2847 Á Caixa escDlar
2848 Ao Estado 'para manutenção do Des-

.

taco ,Policiai
2849 Ao Asilo Colonia Santa Tereza

,

28410 A Sociedade de Assistencia aos f lhos

dos Lazaros
29 Assistencia Social
294 Despesas Divf!rsas
2941 Socorros publicos .

2942 Amparo á Maternidade e I.nfanela
3 Ed?tcação pu,bhca.
30

.
. Administração Super.wr

303/, Material permanente ..

3031 Aquisição de moveis e utensJhoS
3032 Matm'ial de consumo

304 Material dídático em geral.
3041 Rep.aros de prédios, escolares
3042 Despesas diversas
33 Aluguel de prédios escolare�

_

330 Assistencia a alunos necesstla_?O�
3305 Ensino Primá ia Secundarw e

Complementar
330 Pesso.1 fixo
3301 Vencimentos de professores de �scolas

sendo os "Titulados" NormalIstas e

Ginasianos a 3120$0
Complementaristas � Rs. 2:640$0 .

Os "Não Titulados" á 2:280$000
3302

.

Vencimentos de professores que rege
rem os cursoS desdobrados. sendo os

Com�plementaristas à R�. 3:519$6
Os "Não Titulados a Rs. 3:.0.39$6,

3_303 Gratificação a profes50res auxlhare�

3304 Abono provisori� a9s professores
43 Orgãos culturats

.

342 Material permanente
3.421 Aquisição de livros jornais e revis-

tas' para a biblioteeí;l
3'422 Aquisição de material para biblioteca

38'- Subvençõfs, Contribuições eAuxilios
384 D'espesas Diversas
3842 Á Colégios

.

3843 Á cursos complementares do E�tado
3846 Bolsas escolares-
3847 Gratificação ao Inspetor escolar'
4 .' Saúde Pública "

41, Assistencia Hospitalm'
414 DesJ'le<;as Diversasc .. �

,-

4i41 Gratificaç�o ao Dt'legado de;Higiene

275,00

Cr $ Cr $

Previ-ta 934
9241

350.00 3SÓ.00
93

10:800,00 934-350;00 4,200 .. 0 9341

1.367,20 25.00Çl.tO 9343

300.00 31O.GO

5.749.40 20:000 00 94

300,00

550.00. 550.00. 550.00

169,00

10,00
640

250,00
6000

52500

400.00

52500

40000

52500
40000

40ó 00

72000
25000

72000
25000

97000
250.00
300.00

60006000 6000

45000 45000 45000

- 2250 2250
500.00
2250

40000
33000
330 00

40000
33000
33000

650.00
330.00
330.00

5:000.cO

6.60000

4.500.00

• 500.00
85000
400.00

3.000.00
100.00

6.300.00
360-0.00
4:800.00

400.00

11640.00
3.000.00
3.600.00

994
9441
9442
9S
984
9841
9844
9845

9846

99
994
9943
9944
9946
9947
9948
9949

4142
48

484
4841
49
494
4941

100,00 1.200,00

Sabado, 20 de Fevereiro de 1943..

sobte o'que éxcertbr �e
dez mil cruseí-os (cr.S ..

10000,00) até vinte mil
cruzeíros (Cl' s :'0.000;60)
,- d'€'z por cento (lO /');
söbre" o excedente de
vinte mil cruzeiros (Cr,$ •

20.000.00> - cinco p6t
cento (51);
Art. 2 - Este decreto

lel entrará em vigôr na

data de Bua públicação,
revogadas as disposiçõas
em contrário. ,

Prefeitura MunIcipal
de Jaraguä, em 15 de
fevereiro de 1943,
ass.) Tte. LEONIDAS C.
HERBSTER-Renato Bans

Requeri.mentos
despáchados
Dia 2-1 43,

4.951 - Benjamin Stein.
- Requer translereneía
seu nome imposto rela
tivo. terreno adquirido
de Mlcclau MIguel Blnz
e

.

sito estrada jarsguä
4049,40 83.690.40. esquerdo. - A' vista da

7.685,40 35000,00 tntormações, .
como re

quer.

"."P=ag�i=n=a=5=====__._======�=",=========�Correjo -do Povo

Prefeitura MunicipalBalancete da Receita Orçamentaría, referente ao

5
51

. 22:448',40 19:000 00 514

57:019,10 56:000 00 I
_?142

'. 152:042,20 138:20000/514364:628,30 101:190,20 139:00000 52
, 524

118.240.00 113;500.00' 5241
72.00 2:500 00

6.730,80 33:00000 6
69

2.00000 690
6906

6 O 691:000.0
6913

7;60000 8
80

20000 800
100 eo 8003

81
5'00000

811�
8111

66116200 Cobrança da Divida Ativa 2.4iH.8'" 2.491,80 2:00000
Quotas de Hscalisações Diversas

. 1 50000 813
6200 Contribuições Diversas 1.200 00 .8131
6210 Multas

_
. 469,70 469,70 3.00000 82

6230 Eventuais 153,20 153,20 20000 821

"

S 0. � A Rs 75:860,30 75860,30 451.75990 530:000,00
8211

Saldo Disponlvel do Bxercícío de 1942 83.894 ,20 "

. 823
.

. 159.751,50 8231Contadoria da Prefeitura Municipal de jaraguá de 30 de Janeiro de 1943 88ALFREDO MOSER, Contador. VISTO� LEONIDAS C. HEI{BSTER, Prefeito' 884
.

8541
8842
8843
I)
92

4.939 - Frederico Ga
mes -- Requer alvará
cHabite liIe' sua essa sf
ta Rua Domíngos R. da
Nova: sl«, - A' vista da
informação, como requer.
4953 - Alexandre Ha

acke - Requer licença
proceder aumento SUII
casa n. 168, á rua CeI.
P, G. de Oliveira coo'
forme plantas - A, ViA
ta da informação, como

requer.
4.954 - Waldemar Eh

lers _ Requer.. transta,
rencia para Carios Leo ...

poldo Mey, imposto rela.
tivo

.
terreno e casa n.

755, sito a Rua Preso E
Pessôa _ A' vísta da in�
Iormaeão, como requer.

Dia 127-"1-43
.

4.772 - Oswaldo May'
er - Requer licença
construção instalação e
reforma em SU8 C8sa.
A' vísta da informação,
como reqoer.
4.945 - Eduardo Mu'

rara - Requer licença
estabécer ..se com Bote
qulm A Generos altmen
ítcíos á estrada Itanocu
sínho. Idem, idem, idem.
4.949 - Augusto Pies'

ke _ Requer licença
de jaraguá constrnçãn macsoleo se

nultura de Henrique Pis.
ke' em Rio da Luz e co-

locação respectlvos di··
Portaria D. 138

"
Detreto D. SO;

.

zeres. Idem. -Ideni, idem.
4.957 _ Ricardo Jans-

O Pn-Ielto Municipal de Jarsguä, O Prefeito Municipal de jaraguä, na sen . Requer transferen-
na cOnftJlmidade do dispusto no Rrt.

.
conformidade do disposto no art. 5 ci.a para Leopuldo Jans'"

5 do decrpto Ipi n. 1.2.02 de 8 de abril do decreto·lei n·. 1.-202 de 8 de abril sen, imposto relativo ter·
de 1939; _

de 1939; reno e casa n. 167, á ru&
Determina ao sr. Tesoureiro Muni· Transfére por convenieDci� de ser- CeI. Felipe SchmidUdem

cipa!, restitUir ai3 quantias de Cr. '$ viço. a pro�essora provisória interna, idem, idem,
7,90 e 6,90, aos operarias de Hansa Lilia Sevilha Airoso, da Esco-la ..Du Dia 13
e J1Hbguá re8pectivam�nte desconta· que de Caxias» para a c Ores�es Gui 4.956 _ Maria Ursula
das em folbus, no mês de outubro, rnarães. ,e desta para aquela o. pro. Brueckheimer - Requer
como contribuições devidas á Legião fessor complemen�ari6ta Harry Giese, licanç!l iniciar serviços
Brasileira de Assistencia, em vista COMUNIQUE·SE exigidos Centro de Sau·
d'OB referidos descontüs, de acôrdo Prefeitura Municipal de Jaraguà, de no predio n. 129 à rua
com o oficio íJe I A.P.r. de Novem 28 de Janeiro ue 1943. José Bonifacio. Idem, i-
bro do corrente ano, sM efet.uados 8se.) LEONIDAS C. HERBSTER dem. idem.
a partir do mês aciml\ referido.' 4.958 - Reinoldo Bec·

.

(.UMPRA SE Decreto ..lei' D. 107 ker e Jorge Beck�r
Pl efeitura Municipbl de Jaraguá, Transfére a epoca da cob_rança do Requerem licença esta-

em 15 de dezembro de 1942. Imposto e/Renovação Anual de Licen belecerem se _com pada·
aS6) l.EONIDA.,S C. HERBSTER ça.

• ria em Retorcida, nest e

O Pre!eito Municipal· de Jarsguá- di-strito Idem, idem
na conformidade do dis�osto no art. idem.
5 do dE'creto lei D. 1.202 de 8 de

O Prefeito Mdnicipsl de Jaraguá, abril de 1939;
O!1 conformidado do riisposto n·o art. DECRETA:
5 do decreto lei O. 1.202. de 8 d e abril Art. 1. - Fica trar.srerido para o

de 1939; , mês dt1 Fevereiro a arrecadação do
DETERMINA.: Imposto denominado cRenovtlçã'J
I _' A partir desta data 8 'Ag€tDcia Anual de Licênçs»,

.

,

Municipal de Estatistica promoverà o Art. 2 - Este decreto lei entrará
levl:!.ntame::lto das c; nSlruções, re- em vigor Da data de sua, publicação,
constrcçôes e demolições na séde revogadas as disposições em cuntra

municipal, mediante o preenchimento rio.
de formulários E-speciaes pelos cons Prefeitura Municipal de .Taraguà, em

trutores vu pelus proprietários das 2 de fevereiro de 1943.
obras em 8preço. 8SS) LEONIDAS C. HERBSTER
II - Na parte referente dS cons

truções fica esta exigt>llcia extensi
va 1-10 distrito de Hansa e zoos .rural
III - para melhor controle desse

levadtamento, es requerimentos pe
dindo ..Habite· se' ou IfceLçà piHa
edificar, EÓ puderãO dar entradu na

. Tesouraria desta Prefeitura mediante
um c�rimbo da AgeociR Municipal
dA Estatística, como comprovante dá
entrega á megma, pg� parte da fi!'ma
construtora oe do proprielàrio da
construção, reconstrução ou dêmoll
ção, do �of!nulàrio devidamente preen
chid?, e que s.e refer� o jtem I.

'. . Ct)MPRA SE
;�

.

P[�feHura ,MunJciptil de ,laraguà, 2
�: d� j.àneiw. de 1943.'

\ ,}18S) LEONIBAS C. HERBSTElt

Gratificação ao Médic9 de Hansa
Subven çõs, Contr�Ô'llições e

Auxilias
Despesas Diversas
Ao Hospital .São José

Serviços lJiversos
Deseezas diversas

/

Higic ne e 'saneamento das zon"s ru
rais e urbanas
Fomento

Fomento da Produção Vegetal
Despesas Diversas .

Auxilios a centros agricolas
Aquisiçãu de sementes e transporte
Fomento da Produçao Animal
Despesas diversas
Aluguel do predio e 'agua para um

serv, do laB. do DIPOA (Serv.Federal)
Serviços Induetriais
Serviços lJiversos

Pessoal fixo
.

Zelador de cemitério
Pessoal variável
Operários do serviço 'de cemitérios
Serviços de Utilidade Pública
Administração superior
Pessoal fixo
Auxiliar Técnico
Constrnçao e conservação de louqra
doures publicos .

.

Pessoal variavel . _

Operários .do serviço de ruas, praças e

jardins
Material de Consumo
Para os serviços de ruas praças jardins
Oonsiruçäo e Conservação de Rodovias
Pessoal variavel .

Operários do serviço de Estradas e

pontes
Material de consumo
Para o serviço de estradas e pontes

Iluminção Publica
I>espesas diversos
Iluminação Pública da cidade
Energia para motores, etc .

Iluminação pública de Hansa
Encargos Diversos

Indenisações, Reposições e

Rlstituições
Despesas Diversas
Restituição de impostos e taxas de
exercicios encerrados .

Encargos 1 ransitõrios
Despesas diversas
Construção de predios escolares e

aquislção dos respectivos terrenos
Para a integralização do capital subs
crito em ações da Cia. Siderurgfca
Nacio�al, 5a. e ultimá prestação .

Premios de seçuros e indenização
por ocidente '

Despesas diversas
Acidentes de trabalho
Seguro contra fogo
Subvenções, contribuições e 'ausciiios
Despesas diversas

/

Departamentode das Municipalidades
Ao Clube Aimoré
Ao Instituto de Aposent. e Pensões
dos Industriarios e Empregados
Transportes e Cargas
Para custas e emolumentos previstos'
pelo decreto-lei n. 93 de 1-4-42

Diversos
Despesas diversas
Propaganda e publicidades
Despesas imprevistas
Abeno provisório aos fu-ncionários
Gratificação ao carcereiro
Despesas policiais e Judiciarias
Aquisição de placas

300,00 3.600.00

400.00 6.9400ei

15000 1.80000
80000..

1.800,00

18000 18000 18000 'jU60oo
-

100,00 200000

60000 7.:!0000

4.297,20 6.122,60 20.00J,r,0

30.000,00

661,10
132,00
464.10
62.10

8.400,00
-700,00
6.000.00
8400.0C

300.00

15.00000

•

3
..000,00

1.188.00
2'593.80
3.044.70

15.259.80
600.00

354,40 4.400.00

20000

91.60 626.50 '500'00
5.�00.00
12.240.00
2.160,00
600.00

1.500.00
53(1.000.00

91.60

180.00 180.0018000

.

Soma c-, $ 12.101.30 12.101.30 41.539.19
Saldo que passa para o mez de Janeiro de 1943 147,65G·.20

159,751.50
1.20c.oO Discriminaçäo de saldos. Disponivel

Na Te.ouraria .

. No Banco Industria e Comercio de Santa Catarina S. A.

5.400.00 ALFREDJ MOSER Contador.
30 de janeiro de 1943
\

6;000.cO
270.00

1 &00.00
1.000 00

4:800:00

7.800.00
3:960.00
3960.00

• 3,ooo.cO

1:80000

20 00 . 240.oU

150,00
100,00

1.390,00 139000 1 :770,00 30:t 00.00

4.57630
1.580.(0

1.280.00

3000.cO
5.000.00

7.597.00

1:00000
.

2:00000

300.cO
300.00

759.00 1567800
2.400,00.
2:88000

275.00
.

275,00 2.000.00
1.500.00

\ .,r .;t,' I,' '.

,. 100�00 1.200.00

, ':�.�,OO··' 1:.909;°:0::' ,1,�ooO-:Óo. i:�g���
..:,"600.00

41.3ó6.00
106.294.20
147'650.20

Contadoria Ida Prefeitura Municipal
LEONIDA� C. HERBSTER, Prefeito.Visto:

De (1rdem do sr. Pre ..
feito Municipal torno pu
blico que durante o cor
rente mês de Fevereirg,
ànecat.ia se na Tesoura
ria da Prefeitura Munici
paI 'de Jaraguá e D� ln.
teDdencia oe Hansa o

iín·posto de LiCEnças, so-
Dispõe sôbre fi (Jercentagem do 'b�e ativ.idádes �omer

.Promotor Público ou do encarregado clats e Industrial8, En

da cobrança da divida ativa munici g�[lho de A"sucar, tabo-

paI. lettis, plac.as etc.

'O P f't M'" I d J ' Não satIsfazendo o pd-
re el? umc1pa.. e aragua, gamentQ no referido mês,

na conforlI!ldade �o dIsposto no ar!. ficará o conlribuiQte su
5 do_decreto-Iei D. 1.202 de 8 de abril jeito á multa de 20/, sode 1,939, bre o imposto no primei-DECRETA:
Art. 1. _ A per'CentBgem' .do Pro' �o mês, �endo então rei-

motor Publico ou do encarregado .da
a. a co rança jUdicial.
mente.

,

.

cobrança da divida ativa do Munici Tesoilr�ria da.Prefeltu-pio será calculada de 8côrdo cum' a
seguinte t8'bela em blóc(:

fa Munic.pel de Jaraguà"
Até dez mil cruzeiros (cr.$ 10000.00)

3 de Fevereito de 1943.
- vinte pc;r cento (20!); F.

, ,-
.'_ /'F, .•,' -;- ,�'i_-."

Portària D. 139

Decreto�lei D. 108

•

Dia 11

'Renbto Sans, .Secretá·
rio Municipal.

r
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de citaçio

O escrlvli.o, Ney Franco

Edital de Citação 1��,�����",�!�i!:1
o Doutor Ary Pe reira Oliveira Juiz de lJi flml.do Registro CIvil do 1.

d J á E t dI d S t Drsuito da Cornarra de jara-
reito da cO�18rca e aragu '" s.� o e an a. Ca. guá, Estado de Santa Catarí-
tarina, Brasil, na tormr. da leí: etc. na, Brasil. -

.

faz S8-ber aos que o presente e dítal, com o Faz saber que compareceram

prazo de trinta (30) días virem, ou dele conheci- no qrtorio. �xibjndo os. do�u.
t t· ,

.

j te dS.-' r p
-

s ; rn e nt- S exigidos pela lei afim
men O iverem ou n r ... sa ,,8 8, que a H que de se habilitarem para casar-se:

rimento áe GUILHERME ALP:'RSTEDT, fica, cita Edittd r . 1467
da a sua mulher GERTRUDES MAR1'A ADAM, que João Brugnago e Yolanda To

se acha em lugar Ignorudo daquele, conforme ue mazelli.

claração sua' para dentro do prazo de que trata Ele, brasileiro, solte.iro, la-
.' t doí C vradcr, nasceu em LUIZ- Alves

u. artigo duzentos e. n.oven a e OIS (292), do 0- em vinte e tres de julho de mil

digo do Processo Oívíl, e que, segundo o disposto novecerttos e treze. domiciliado

no artigo cento e sessenta e oito (168), paragra e ,residente neste, distrito em

-to primeiro do citado Codlgo começará após o VI.la Nova, sendo filho de 00-
- d' d d mingas Brugnago e de Rosa

transcurso do rn�rca o �o presente, conta o o es- Anderich Brugnago.
te da sua primeira publicação, respander neste Ela, brasileira, solteira, Ia-

. Juizo ao pedido de suprimento de outorga feito �radora,. nasceu em �uiz Alve.s
por seu marido afim da mesma assinar. uma es- em dezoito de .feverwo. �e, mil

.

d d' . d t' 1'1' d t
A novecentos e vír.te, domiciliada

crítura e ven B, n�s termos fi pe IÇa.0 o e or e residente neste distrito em

segulnte : - PETlÇAO INICIA L: - Exmo. Sur Dr. Duas Mamas, sendo filha de

Juiz de Direito da Cornarea de jaragun. - GUI- João Tomazelli e de RosaJia

LHERME ALPERSTEDT. brasileiro, Iavrador, re. Tomazelli
,

sídente em Itapocusinho, neste municipio, casado Jaragua. 11;-2 -43.

com Gertrudes Marta Adam, que se encontre au EdiLI n. 1 468
sente em lugar incerto e não sabido, vem reque Leonardo da Silva e Maria

rer á V. Excla., por seu procurador .bastante que Veloze
" ,

esta subscreve (doc. n. 1) o sunrímento de cutor �Ie, brasileiro, solte'r�, la-
. ..' -. vrador, nasceu em Paratl em

ga para asemer escrttura de venda de ímovel, PE- catorze de Ieverelro de mil oi-

lo seguinte; - 1.) O Suplicante é casado com Ger- tocentos e noventa e seis, do

trudes MarIa Adam pêlo regimem de comunhão de m,íciliado e resid�nte neste di�.
bens, áto realizado em 14 ue janeiro de 1933. pe-

trito em l!apocusln,ho,5endo fi

J' D' t tt 1
,.

Al' PI'
lho de Joao Antonio da Silva e

rante O UlZ IS rI 8 em exerc�c�o,. VIm utzen de Maria Anastacia de Jesus,
reuter da lugar Hansa, do MULICIpW de Jartiguá Ela, brasileira, solteira, la

(doc. n. 2); 2) Em 8 de janeiro de 19&5, o SupU v�lIdora, �asceu e� Jaraguá eJ?
cante adquiriu o il!lovel descrito na es�ritura' pu-

vinte e CinCO d.e Julho _d.e. mil
,

•
I ,. novecentos e OItO, domiCIliada

bUca lavrada á fls. 42/43v" do L. o. 55, do OhCISI e residente nestt distrito' em

Mario Tavar9s da Cunha Mello, destu comarca" Hapocusinho, sendo filha de

conforme prova, o trashdo anexo (lÍoc. n. 3); a.) POI1�iano AI-.:es Velozo e de

Que dito imovel depende pllra ser vendido, como
Mana da �elga V�lozo.

,

se verilica do aludido digo sê verHica da leitura Juragu�, 11-2-43,
,

é
'

.
'

.
. EdJla I n 1369

do. aludido t�aslado, do pr VlO �oU8en�Imen�u dos
- Silvestre Stoi�sld e liilda

paIS do suplIcante que, na r\:'ahdade Já fOI con, Horst.

cedido, como ·se depree ode do docum,ento anexa Ele, br iSile!io, solteiro, fer

do sob D. 4; 4.) Que, não obstante, está o reque reiro, dom�ciljado � residente

rente impedido de efetuar fi vlJnàa du bem em
neste <fistnto ern Estrada N?va

.'
nasceu em Blumenau em 'trIO ta

·questão pOIS_ que menCIOnada au� mulher, ba cer e um de dezembro de mil no-
ca de seis anos, sem causa justifi':!adà, abandoncu vecenks e dezenwe, sendo fi

O lar estando em lugar incerto e não sabido. As· lho. de P�dro, Stoinski e de Ste-

l'm �m face do 'exposto vem o suolicante requ�
fanta Stolns�l.. .S ,

.

' '.. Ela. braSIleira, solteua, do-
rer a V. EXCla., com a audIenCla do orgäo do mestica aomiciliada e residente
Ministe.rio Publico, fie digne autoriza lo a assinar neste distrito nesta cidade na

B escritura de veDda re rerida,
-

deposit'ludo o su� scida em ]ara.guá em doi's de

Plieante a metade dll importancia ti. receber isto o,utubro de mil. novecentos e
-

.

'.
I CinCO, sendll filha de Paulo

é, Cr.$ 750,00 nu Banco do Bra8Il. em favor de Horst c de Hilda Horst'
tma mulher Gertrudes Marla Adtlm e á disposição Jarôguti, 12� 2-43,
des8e Juiz,), sendl) expedido o respetivo lir'luré EdiLl n. 1470
de suprimento de outorga, na ferma da lei. D8 8e Leopoldo da C( sta e Irma

á presente, para efeitos fiscais, ° valor de Cr.$ Koster.
" ,

75000 e segue jnnta B. provIi do pagamento du Ele, bra�llelro, solteuo,. ope-
..,

.

(
,

5) O rano, naSCido em Parah em

TaXt! JUdlCllHl6 deVIda do-�. n:. ad.vogado quinze de janeIro de mil nove-

qUe t:'tittl subscreve tem escrltorlo neSla Claude à Ctntos e dezeseis, domiciliado

Av. Getulio Vargas, 160 e POSfiÚd o telelol1e_ 0.34 e. residente nes�e distrito, nesta

N r P. Deferimento. jaraguà 1 de Fevereiro ue cld�de. send,) ftlho de Manoel

1943: p. p, Luiz- de Souza. - '1/2/43. '1/2/43, Cola ��s��:t�Costa e de Ema Piper Jaraguá
QuS duas estampilhas estadotiis, sendo uma de dois Ela, brasileira. solteira, do- -------:---------------

cruzeiros e uma de um cruzdro da taxa dé faúde, mestica, nascida em Han8a em

devidamente inutilisadas cum data e 8ssinatura, catorze de_iulho de, mil noy�-
.

d
-

.

1 '....,. J'
centos e vmte e dOIS, domlcl-

com os segUlntes ocumelltos. copia ua InICIa, Iiada e residente neste distrito
1 traslado de escritura publica de compra e ven em Estrada Ja aguá, sendo fi

da, extraida de fls. 42/43v., do L· n. 55, do tabe- Ih� ,de H.enrrque Koster e de

lião sr. Mario Ta vares da Cunhu MelLO, de jara- Ohlla Wle�t Koster.
gnâ; 1 traslado de procura ção lavrada aUs. 142, Jarag�a, 13 - 2 - 43,

L. n. 16, do mesmo Oricial; 1 autoriznção outor Edlta,l n .. 1471.
gada por

_

Augusto �lpersteut.e s/. Helena Alper- ge�:!��� Nlcoselt e Hilda En

stedt, COlli a respetIvd copIa, 1 cer-tIdäo de casa Ele� brasileiro, lavradM. na

mento do Suplicante, extratda de fls. 184/185. L, tural tle Brum, nau, domiciliado

n. 3 reg. n. 106, do OUch!! do Registro Civil de em Massaranduba e r�sidente
,

Id L' I'" d 'f j d'
em Massaranduba, nascido aos

�an�a, sr. Wa emar uz, 1. ta a.O e axa u 1 dez de Julho do ano de mil
ClárIa passado pela Colt LOna Estadoal de Jaraguá; novecentos e dezoito, sendo fi

Bob n. 58. - A petiçlio acima e retro transcrita lho de Augusto Micoseit e Ma

levou do doutor Juiz í) seguinte DESPACHO: A.' ria WJltz Mi.cosei!. ,

d'·'
.

d'
-Ela brasileira soltelTa lavra-

publiquem-se e mus c.om. u_ prazo de �rInta las. dora natural de Jaraguá domi-
Em 2·2 43. (ass) A, Ollveml. ciliada neste distrito e resider.-

E para que chegue, a qoticia ao conhecimen. te e� Itapõcit-Han�a nascida

to de Gertrudes Marta Adam e de que'mats PilS- aos �lnCO de FevereIro .do �1I0

tia ioteressllr mandei masssr o presente edUal de mil ':Iúvecentos e vinte um
,

,

' ' sendo filha de Walter Germano
que será afixado ás portas do forum,_ no lugar de Engelmann e de Ida Behnke

costume e publicadO pelo Diário Oficial do Esta· Engefmann ,

.

do e Correio do Povo. Dado e passado nestu ci- Jaraguá, 15- 2- 43.
dade à� Jaraguá, aos quatro dias do mez de Ie, ,

E para que chegne a<;> conhe·

i d á d'l t t
cimento de todos passeI o pre·

vere ro ° no .e mI �ovecen os e qu�renta � rtz. sente edital que será publicado
Eu, Ney franco, escrlväo G subsc!'evJ. (assmado) pela imprensa e em cartorio on·
/ Ary Pereira Oliveira - Juiz de DireIto». Está de se.fá Ilfixado durante 15 di"s,

conforme o Qr1ginal, do Que dou fé., Si alguf m souber de al-
. Jaraguá, 20 de jlin,eiro de 1943 gum impedi�ento .. e cuse

bs para os fm3 Irgals,
A1"t�t1" lrIulte1"

Cia. Nacional na Innustria Posana I

Side Social : S. PAULO .. L. da Misericordía, 11 - 8.

Capital: Cr•.$ '�O.OOO.OOO,OO
e

Cia. Paulista da· Ferro- a Aço
S. PAULp .. Rua Fel.;>de Oliveira, 16 .. 1. ao S. andar

Capital: Cr. $ lO�OO.OOO,OO
•

Inspetor Viajante 'au!orisado·

Abra m Eprztajm

In�ustria �B Galoados Husch
Irmãos S/A·

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
da comeres de Jllr8guá, Estado de Santa Catari
na, Brasil, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital, com o pra.

zo de trinta días virem. ou dele noticia tiverem,
ou mteressar possa, que, estando se procedendo

Convocação dà AssembleIa Geral Ordinaria ao arrnlameato dos bens. delxados pe!à 1inada Jo-

Pelo presente ficam 'convocados os Senhores Acio-
víta Costa Ayroso, Er tendo sido. feita a declara

nistas para comparecerem á Assembleia Geral Ordina ção de herdeiros da 'finado, DIlS qiraís constam

ria, a realizar-se no dia 6 de Março de 1943, äs 15 S�vj�b� Ayros« Má�D --o Maria Ayroso Martins -

horas no escritório desta Sociedade para d liberarem Vtr�lDl� Ayroso,. Maria do Carmo Werne_r -
, , t Nasír Werner e Yolanda Werner, como ausentes,

sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
_., cita e chama, os ti comparecer ou fazer-se repre-1. - Aprovação do balanço e contas do exerci- I. senta r, dentro do prazo de trinta días, para falar

cio de 1942; .,

l aos termos do dito -errolameuto, sob pena de re-
2. - Eleição do Conselho fiscal; vella. E para que chegue ao conhecimento de to·
3. - Assuntos .de interesso social. dos, mandei pi.ssar o 'presente edital que será a-

Jaraguá, 15 de janeiro de 1943. Iíxado no lugar de costume e publicado pelá jor •

Ottilia Gosch - Diretora Ccrnercial nal «Correio do Povc». - Dado e passado nesta <7

Herta Gosch - Diretora Técnica cidade (je Jaraguá, a08 vinte e cinco días do mez
de [an eiro de mil novecentos e quarenta e trez.
Eu, Nt-y Franco, escrivão o subscrevi. (assinado)
Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito da comer
CB. Està conforme o original, do que dou fê.
jaraguá, 25 de janeiro de 1943.

O escrivão: Ney Franco.

AVISO
,

. Acham se á disposição dos Senhores Acionistas,
no Escrilorio desta Sociedade, os documentos a que
se refére o Art. 9lJ do Decreto Lei N. 2627 de 26 de
Setembro de 1940.
I�DUSTRIA DE CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S/A.

A Diretoria 5 a
.

Região Militar -_ '32,0 Batalhão de Caçadores
------------------------------------�---

ÖOlIC:JoC::XC::
..

:::XC::XC:XC::XCXc:xr::=:CIII::::X:C::lIOCXIriiõ)'Cn::::wÖ _ Jlviso aos reservisfas
O Ca sa R 'e a I o

-
.

eenvecados

� ...'
o Os reservistas CASADOS, convocados e-m

'Q
Generos allmentlclOS de � �dital de' 6 de f�vertiro. d_o c?rrente, que dese·

O Ia ordem-Entr domicilio 00 Jarem obter o adIamento �e Incorporação de a·

O·
• • cord') com a letra B do AVISO 3.167 de 2jXIIj942

O Proprietario : jOSk' ALBUS 00 do Exmo :Snr. Ministro da ��erra, �everão a-

JeCXC:lllC:lllOllOlIC:JliOIIC:JCXOCO::::XC::XCXIOlC::IIC::.IOICXIC:J Je presentar· �e no Quartel do 32. Batalha0_de Ca-
çadores munidos da respectiva CERTlDAO DE
CASAMENTO e de um ATESTADO da autori- -

dade policial local, tudo com firma reconhecida,
comprovando QUE ViVEM EM COMPANHIA
DE SUAS E5POSAS.

I Quartel em Blumenau, 11 de fev. se 1943.
Oscar Rosa .Nepomuceno da Silva

Ten, CéI. Cml.

ßinasio
. ParlhBßOn Parana"BnSB

(sob inspeção federa! permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

I
Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias
Produtos do LABORATORlOS MINANCORA

joinville.

Rua Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná
Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á 1 a, serie do Curso fundamental,

Nos mezes de Dezembro e Janeiro aIO aulas deste
curso são_ ORATUITAS. E

'

,

Faculdade de Comercia do Paraná
.

'

(ESCOLA REMINOTON)

•

Cure seu� males. e poupe seu bom dinheiro
comprando na

FarlDacia Nova
de KOBERTO M HORST

fiscalisada pel(-, Governo. feDeral
CURSOS: .Propedet!tico, Perito Contactor e Au
xiliar :Ie comércio, Internato e Externato.

que dispõe de maior sortimento na praça e oferece
seus artigos á preços vantajosos.

"Rua Marecha Deodoro, 30 Jaraguá

Dr. José Augusto Costa-
ADVOGADO

Petrolina MinancoraSta, Catarina

Ernesto Lessmann
o Tonico capilar por excelencia,

Destina, se a man�er uma higiene pe�feita dQ
couro cabeludo e embe1esamento dos cabelos.

Evita a QUÉDA DOS CABELOS e 'des·
trai a caspJ, por mais rebelde que seja. E um
rémf.dio soberano contra toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO,

FERRARIA

Fabricação ,de FerrameBtas
�gricolas

-Ségas rotativas para arados
l{ua Marecha I Deodoro da fonseca, 183

Jaraguá

,

.

25

50
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Correio do Povo Sabado, 20 de

•CONTR.A O IMe_A_L_UD1S1JtO

la'!!I!iL-W�·!I,)euit·)#J
CO!llQ.a!eir1!9.ç!a·�-�js-feb[_eS paiu.stre,s. c:pmo a

mála!iª-t ID-ª'eita, sezão, tremedeiras e

in.!er.mitentes,
_

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio : Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814

G�----------------------

o anjo protetor de seus filhos
é a

Lombrigueira Minancora
Vermifugo suave d de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

Serve pa ra qualquér Idade, ctiníormc o n

1,2,3e4 ..
Proteja a saúde de seus filhos e a sua

própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remedias.

. Compre hoje mesmo uma "LO�BRlGUEI
RA MINANCORA" para seu fiihinho.

E um produto dos LABORATORlOS "MI

NANCQRA" _;_ Joinvile

Ma�eifa em fõros
Compramos de di,versas qualidades

Trator com a

soe. lGUASSU' LTOA.

RIß MOLHA JARAGUÀ

IIFinalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde' e vjolentall SANßUENOL

CONTEMUm valioso atestado sôbre os efeito•.
.

do Xarope Toss

Não há melhor comprovação da eH
cácia de um meàica!llento. do que as

próprias opiniões dos que já o usaram.

E assim como a declaração acima, do
sr. C. C. M., do Rio, são inúmeros 08
atGstad:'s sôbre a ação poderosa do
Xarope Tass no tratamento das tosses,
gripes; resfriados, bronquites e coquolu
ehe. pois o Xarope Tass é composto de
elementos de ação conjunta sôbre as
vias respiratorias.

O Xarope Tass não contém narcótic08.
nem tem contra-indicação. Póde ser usa

do com sllgurança "\l0r adultos e crianças.
Com seus elementos perfeitamente do

sados e escrupulosamente manipularios,
o Xarope Tass ama sôbre a !lora micro
biana, por sua ação antisséptica. Elimina
as toxinas, com seus eleitos nos intesti
nos e nos rins. Regula a circulação san

guinea, pela branda ação tônica sôbre
o coração. Age sÔbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e for
talece as mudosas da traquéia e do.
brônqulos. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e resfria·

dos com o Xarope Tass. Adquira hoje
um vidro e defenda -sua saúde, logo a08

primeiros sintomas destas afecções àas
Vias re.llpiratorias com a ação segura
lIeste !Dedicamento eHoaz. VIdro: .5$500-
.

.

oito elementos tônicos.

Arseni&to; 'Van�dérto,

FósfoíOS, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBRO

TONICODOS MUSCULOS

Os Pálidos Depaupnados
Esgotados AnêmLos Mães

que ('riamM agros Cri2nças
. raquiticas recebe, ão a 10-

nificação geral do organis
mo com o

San_guenoJ
c. D.N.S.P. de n. 1992 1921

/'

Esportes Reformas linhas ferr9as
o Brasil jogará amanhã

em São Bento
proximo sábado, dia 27
do fluente.
Para maior brilho do

referido <Baile á Fantasia», A Sociedade Hipica de
a diretor�� do grêmio lo Iarsguã, convida a0S snrs.
cal, está envidando os me-

lhores Esforços para que
Proprietarios dos animais
abaixo mencionados, & ins

os' salões apresentem um
crever os mesmos a tomar

enfeite dos rnais sugesti
vos, feericamente ilumina-

. parte nas proximas corri

dos, onde os <foliões= te
das que terão inicio no

rão ensejo de expandir se
dia 4 de abril do corrente

numa apoteose de luz e
ano. devendo a inscriçêo

alegria.'
.' ser feita alé o dia 1 de

I� """';'_ II

Concortendo para o exi março, com o Diretor Es

lo desta noite dansaute. o
portivo, de quem obterão

Jazz Guarani, apresentar
mais Informações.

'

se á int. grado peles maio 1.0 Pareo
: 2.0 Parao

rcs <azes> da musica po- .Iarnbita Prima
pular em [araguä.. Travista Moreno

Bugre Valente
Lipo Rondador
Lazona Taquarí

.Proibição
Os abaixo _assinado&, com a

I
presente, proíbem a passagem
de pessoas estranhas, b-rn co

mo pescarias e caçadas em

. suas propriedades, ítas a estra-

Iniciando a tempera ia � d� ltapocusínho, 'por ter�� re-

. 'glstrado, entre outros pre)UIZOS,
recreativa do cor-ente ano J roubos de aves domesticas. Não
a A. A Brasil b. indará os I se responsabilisarn pelo que pos
sees associados com uma sa �contecer aos transgressores.

grande noitada �arnaval!'s-I (ass.) João .Antonio Reck.
, .

.

I
Dom!ngns Reck Juntar

ca, a qual fHa realt�är nos Ervino Vogel
amplos salões �Buhr, no E,ico Vogel.

Baile Carna vales co

A sifilis ataca todo o

organismo
O figado, o Baço, o Cora
ção,o Estômago,os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Renmatismo, Ce
gueira, Queda. do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

indivíduos idiotas. Consulte
o; medico e tome o popular

depurativo
E I i X i r 9 1 4.
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um licôr,
Aprovado 'Orno auxiliar no

tratamento ,a Sifilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo Dt N. S. P., sob o n.

26, de 1916

o presidente da Re neira, de Viação. f, de-

pública assinou decretos clarando de utilidade
autorizando o acréscimo pública a desapropria

. ção de um terreno ne-
de despesas na Impor- .., '1'

- d
tancia de Cr.$599 469 70 ces�arJo a arnp iaçao o

. • patio de manobras da
aos orçamentos para las- Estação de Joinvi!le da
treamenio e reforma Recte de Viação Paraná
das linhas da Rêde Mi- Santä Catarina.

HOTEL
'I

J A R A G U Á "

Pelo trem da carreira tle'

guirá amanhã, para a visi
nha cidade. de São Bento
a equipe principal da As
sociação Atlética Brasil, pa
ra medir íorçvs com a a
guerrida esquadra da S D.
Bandeirantes, daquela ci
dade.
Promete este prêlio um

desenrolar in teressan te, da·
do as Iorças . iguais dos
dois coutendores.. e o' pü
blico esportivo da aprazi
vel cidade serrana aguarda
com desusado Interesse f

apresentação do conjunto
[araguaehse. o qual tem
ultimamente f xt'culado:l' Departamento recreativo
presentações de vulto. ,

Enquanto que o Ban- .

O dep�l !amf'llto �o.� to

deirantes terá a seu favor PIC�. soliCIta. nos a �lvul.
jogar. em SlUS propries I g. çao �o a�lso n

2...
-----.---"'---

dominios e com o onze
<Baile a Fantasia>. - M i I h Õ e s

completo. o Brasil segui' á P.de-se aos senhor-s so
de pessoas tem usado

algo desfalcado j to davi i : CI.O; �lpI·es, !11a!cm o con

I
com bom resultado o

este, fator não impedi á que I vite a Co�w�o de P�)'tél, popular depurativo
sera grande adversado, co s. m o que! nao h?-�era en

mo alias sempre foi, para
tradu, - cu o tala� n. 2.

E L- IX I ß. '914O Bandeirantes. As mesas. poder ao sei

A embaixada do A A res�rvadas Junto ao snr.

.Brasil, possivelmente será GUll�ermd lÍ�chwanke ou

chefiada pelo esportista na. sede , socla� tpda,s as

Walter C Hertel. tesourei- noites ate O dia 27, as 18

.. !a TIBl!!3!iil1Bl"'tr.iiAA�·__II� ro da scciedade; viaj indo horas.

pelo trem da carreira ama
-------

nhã, e regressará pela rnes

ma via de condução na

proxima s-gun-í -Ieira.

_FAR·MACIA IG,UASSU'
joinvile Rua 15 de Nov. 468
Especialidades farmaceuticas nacionais e extrangeíras .

Perfumsrias - Homeopatia

Propriedade e. direção tecnica : Clarindo T. M�o'rais
.

Conspiradores
com sobrenome alemão

Rio 17 (A N.) - mes alemães. o flue quer
fazendo comentaria em dizer que são alemães
torno Ga conspiração ou netos de alemães, sa
recentemente descoberta lientando que devemos
na cidade de Cruz Alta, vêr nisso rnais urna ado
no Rio Grande do

SUI'j
vertencia pará que haja

a liA Noite" chama a cuidado de adesões es

atenção pelo fato de pedais para esse aspéto
que os conspiradores da nossa defesa contra
brasileiros têm sobreno- infiltradores venenosos

e que se tivermos ex

tremoso cuidado nas

�� relações de incorporação
O --'z; às fileiras do exército e

ii�iII.�õelc.�""�,,Nã não dermos á traição o

6;t. @�il.i' castigo exemplar, estare-

_fk.�;..\::i-:"· mos sempre expostos á
..:::.'< ocurrencias identicas e

talvez mais graves.
Os fanaticos da hit

Jedsmo, frisa o jornal,
são audaciosos e tenazes.
Para que não mordam

REFRESCANTE _ DIGESTIVO é preciso que se lhes
ANTI-ÁCIDO - SABOROSO. arranquem todos os den-

I teso O m�l que repre-
sentam é sempre u'a

��'"MI[III!A�N""HO!!ill5 ameaça quando não cor.

tado. pelo nariz.

..

Lothar Sonnnnhohl nO I:PC I( II:
Colossal sortianento
de roupas feitas
Capas para senhoras e

cavalheiros. Ternos.
Casemira�, Linhos. Brins.

Preços ao alcänce de todos.

Adolf Hermànn Schultze
F A B R I CA DE MOVEIS

'Esp-eCÍalidades em bancos escolares.

Jaraguá IRua Rio Branco, 964

Casinha de \la. ordem - Completos Berviços de restamahte - Buns quartcs

Preferido pelos srs. viójantes - Rua Mal. O.cdoro - Prcp.: Ervido ,Reinhcld
-40

J INDUSTRIA DE_C" LÇADOS\
.GOSCH IRMAO.5 S. A.'

IJl\RL\GU.L\ - fL\NTL\ CL\T.L\RINL\
.__._---�---- ,

•

::CL\LC�DO.L
,

Dr. RuV R. Silva
MEDICO

POI'mado pela Fa? de Medicir.a de Pm·to Alpgre
Ate:Jde fi chamados a qualquer hora. do

dia (JU da noite
, C�lntlultor:o Mal Deodoro, 508 CPredio Paulo

PlastwICh) - R?sidencia : Hotel JRraguá

Col�gio "Bom Jesus"-

Máquinas operatrizes

Máquinas de escrever e calcular

Motores elétricos e Conjuntos para luz
, .

Material e�étrico para instalações

(Ex, Instituto "Bom Je�us")
JOINVILLE

Arados e Descascadores de arroz

B o� ba s, Valvulas de,pe
Serras circulares, de f ira, para engenho, de atorar

Ui_,..........""""""..............""""....-:....:"""ül
Rebölos de esmeril

lffilülílJlr.Y.Y.1r.r.Y.lr.r.Y.l"""''''''' O r.r.t.1r.Y.Y.1r.r.v:1r.r.t.1r.Y.Y.lr.a.1�Valvulas para �apôr e ar, Manometros e Gachetas UAWJIWAlJUAWJIWlLlIWAlJ UAWlllAWllWIUUAWlIWIIJUAWlrm1

Material de t�ansmissão
Aparelhos de sólda á acetileno e á· eletricidade

III
J

.'
R

·

-

Iii Material de snldagem I � �

III .OrnaIS'- eVlst-as Iii I�
Rua Coronel Emílio Caries 1ourdan, 62�

III
Ferramentas .:. Oleos e Graxas � L h 'd �

I� F�g,,�i.no's III � 'd' . e)ß a, pic� a
.' �

II III 'CARLOS HOEPCKE
� ( e COlvara la. qUJhdade, metro cubico ou�

III
' '-

A GEN elA:' II' S. A. �, carrada Gr. $ 12,00 �

III Rua IS -de Novembro N. 341 II' C O M E R C I -o . E I N O U S T R I A i Lenha para forno, etc, Entrega a domicilio.�

III BANCA: (Junto ao Correio) II,:
§ ,- Pedidos á �

Matrjz � FLORIANOPOLIS' - Fiüaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRU .� Roberto Grandb �

" .. " '0.1-N V I L L E �I. ZElRO, LAGUNA, S, FRANCISCO DO SUL�Most,""io em TUBARÃO !§ .

. erg· lêS

l!lõiiiiiiit<:�;;;;;;;;;;;gõiiiiiiiõõ;= o;;;;;;;;;;; .......-"-;;-------="iiiiiiiiii8 -�.......�III[IIIIIIIiiI.. --,�ÍI!III!Dm......IIIIÍIIIjIIIB�......_-I�m�m�lm[OOI!lO[m�,�Jtmt'llllJm��:
.ii "�.i��';' -;;; 'i,

-.--,

..._�'�:--.--- I"�;

CURSOS
Admisf'ã0. Ginasial, Classico e Cientifico, pro.
pedêutieo, (Comprcisl) TécDico de. Contador e

GUarda Livros; Escola Remtngton (Datilografia
• e Eêleo('grafie) Materias avulsd,@.

INTERNATO
, (So mas-culino)

Otimas insta tacões e ofimo tratamento

EXTERNATO
Pafll ambos os sexos·

I

I
Observação import::lnte:

Os elunos que concluíram a 4a: e 58'. serIes

ginasiais poderão prosseguir (JS seus estudos
ml.l.triculaodo- �e respectivamente no 1 e 2 8n� .

do Curso «COLEGIAL (Classico ou CientiÜco).
O Cclégio 'IBom jesus" recebe des

de já pedidos para reserva' de lu€)or, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



conquista �a
.

torra pela
.

e�uca�io .ç pelo tra�alH
A campanha que de novo esboça-se ém DOSSO meio para aquisição de um aparelho de Raio X

para o hospital "São Jose;', é dessas que devem mereCer amparo de todos os corações bem fo-:madQl

•

Interventor Nerêu Ramos

Entre as muitas realiza

ções do atual governo ca

tarinense uma se destaca,
nos ultimos tempos. pela
finalidade que se propõe
realizar : - o amparo ás
populações do interior-

O problema vinha de

longe reclamando uma so

lução sempre adiada «mal

-gré tout-, e so apo� 1930
se cuidou de pol-o em e

quação firmando se normas

para a fixação do homem
rural ao solo pela educa

ção, pela assistencía sani

taria, pelo reconhecimento
do seu trabalho, enfim pa
ra que êle sinta que não é
um fator á parte "no circu
lo das realidades nacionais.
Essa conquista que o

Estado Novo tornou pos
sivel, reconhecendo um er

ro que perdurava ha anos

promóveu reservas de ri�
quezas por um trato siste
matico de zonas infinitas
de possibilidades E o tra
balho, orientado e eficiente,
floresceu em mésses de
homens para homens.' pe
sando na economia do Es

t�c!o e foi, em consequen
era, refletir-se no computo
economico dá Nação
Talo panorama do Bra

ail, de alguns anos para

c�. A clarividencia do pre
sl�ente Getulio Vargas a

brtu os horizontes. As me

didas postas em

pratica,',seguídas logo pelas inter

ventorias,' deram o rumo

serto, tornando um fato a

conquista da terra.
Nessa etapa de capací

dade governamental. o nos

so Estado oferece um as

pecto digno de observação,
Existe trabalho por que e

xiste assistencia ao traba

lhador
O interventor Nereu Ra

mos nãc deixou até hoje
de auscultar, como catari

nense e homem de ação,
as \ necessidades todas da
terra: - ouve-lhe os re

clamos e se pôz logo a

concertar medidas para a

tendê los, para atenua los,
para resolve-los da- melhor
forma possivel.
Não lhe escapou o am

paro ás popu lações do

in-Itericr. Deu lhes assístencia

para o trabalho, espalhou '

escolas, abriu estradas As

prefeituras, nos orçamentos
do corrente

'

ano, consignam
verbas para construção de

prédios escolares, nos mol

des estabelecidos. com de

pendencias para o profes
sor

Isto, á par do cuidado

que devem merecer as es

tradas, constitue um deri
vativo da assistencia.v-e
moral e sanitaria. Sem edu

cação e sem saude não

pode haver compreensão
do dever' de ser utll. - a

si e á coletividade. D'ai o

papel que o homem são e

educado das zonas ruraís

representará junto ao ho
mem da cídade para o en

grandecimento completo do
Estado.
Essa visão. de cunho aI

tamerite patriotico, teve a

já, felizmente, .0 interven

tor Nereu Ramos.

Dê-lhos des
-de pequenos,
para que os

seus dentes

cresçam lindos
e sãos, e cuando
grandes lho
agradecerão.
Limpa, re-

..._�

fresca a dá
esplendor.

, .
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"Correio' SocialGetulínho Vargas,
_símbolo de

-

uma geraçao I
própria, unicamente com patrióticos. esclarecido de I
a qual fez valer e reco- sua' responsabilidade de '

nhecer os predicados c moço, Getulio Vargas Fi

qualidades de sentimento, lho simboliza uma gera·

inteligencia e cultura de ção dinarnica, exponta
que era ricamente pos- nea, trabalhadora e tner·

suidor. Corno meu arni- gica. Todos sofremos um

go, tive ocasião de ve golpe trágico com sua

rificar nele certos traços morte. os seus amigos,
de individualidade ver- o povo de São Paulo, o,

dadeiramente orig i n a I. Brasil. Foi um exernplo I
Original pela modestiz, e hoje é um simbolo.]
pela simplicidade, sensa- Simbolo vivo que nossa"tez e ponderação. Con saudade sempre cultuará!

ANIVERSARIOS
Dr Ribeiro Pontes

vencido de seus deveres P. CMI'-Completou mais mu por motivo de publicidade
aniversario, dia 13, o nos- queremos testemunhar ao

so distinto amigo dr. Tia- culto juiz e ao não menos

go Ribeiro Pontes, atual culto colega de lides os

[uíz 'de direito de São nossos melhores votos de

Francisco. h I bem pouco s a ude e prospé: id 1 de .

promovido desta comarca •.

onde deixou, para os que
o souberam compreender
traços sensiveis. como ho,
mem de Justiça e de so

ciedade.
Embora um pouco tarde.

Fim de romance

Depois do que te disse escusado é tingir.
Não podes crêr no amó!' que te fingiu amar.

Se a graça já nã.o vejo em teu tobio, a sorrir.
Como de umc; tulipa aberta á beira mar,Ha pouco ternpo ain

da escrevemos sobre «O

que era Getulio Vargas
filho em São Paulo». O

que ele representava en

tre os paulistas era algo
ae notável que só um

caracter muito excepcio
nal poderia conquistar
tão vigorosamente. Quan
do rendemos homenagem
á sua viva personalidade,
jamais poderiamos ima

ginar que estavamos r.m

vesperasde levaI o ao tu
rnulo. -Oetuli, ho Vargas
não era o filho do Pee

sidente, sobre cuja som'

bra se sobresaía, ele ti
nha su� personalidade

Ficou-me do romance wna estancia de Ofil'
Dentro de um mesmo sonho em' tudo singul ar,
Não digo que cheguei a entrecér o Porvir

Nem tu, - mas que um momento andamos. de vagar

Abraçados, sentindo alongar-se a pa isaqem, ..
E a renuncia, entre nó" abismando a uentura

Que nós deu' a il�tsão da mais linda miragem.

Teu »ulto lembra ogora antiga ilusn inura ..

- Calma, na meia lue que só prolonqa a imagem,
Como os raios do sol, sobre wn vitral, da altura.

JOÃO CRESPO.

Altíno Pereira

Instituto

Paulo Carlos Mielke
Suicídio vêm por este meio agradecer, a tortas (IS pes

soas que os confortaram nesse dolcroso tran :

se, as que enviaram flores e cor Ô IS e as que

"acompanharam ii sua ultima morada.
,

[araguä, 1!.)-2-1943.

Na tarde de 12 do cor

raste, suicidou-se nesta ci
dade, ingirindo forte dose
de formeçida, o jovem Ma
noel Marques, funcionario

de estação férroviaria local.

EXIJAM O SABÃO

Virgem Especial idade
da' elA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE

POIS tONSE�VA E

(Marca registrada)
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