
IXDosicõo �e Pinturo
o sr. Henrique Kopmann,
eximio artista do pincel,
realísará 'TIO proximo
mês de desembro uma

exposição de pinturas de
sua autoria nesta cidade.

TELEfONE N0. 39 O local e dia da aber-
tura serão dados a pu-ANO XXVI JARAGUA DO 8UL Sabado, 25 de Novembro de 1944 N. 1.251 blicidades em um dos

______.. ��___________________________________ proximos numeroso

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919

Umá Organisação'
IAdministração Reoístc

a serviço. do Município C a I a r i n e n s e

ministração publica, des- poderiam 'ser postas por
de a situação financeira, obra sem a cooperação

______M_"_T_"__ vida economica, arreca- decisiva dos poderes Ie-
ções federais, estaduais derais.
e municipais, a saude Santa Catarina atra-

E 5 T A D O publica, educação, 01'- vessa período de franco
dem politica e, afinal, e firme desenvolvimento,Raros os administrado- Rodagem em Blumenau, tudo o que se tem feito em todos os setores deres que, como o Inter- e o hospital "Beatriz no Estado no ano de atividade. A guerra munventor Dr. Nereu Ramos. Ramos" de Indaial, bem 1943. E' uma prestação dial, se lhe -trouxe emdão-se ao estafante tra- como a cosinha do Gru- de contas de quem não baraços no que respeitabalho de viajar pelo in- po daquela. cidade. teme a critica e se dedica aos transportes, valoríterior de seus Estados, No dia 18 S.S. esteve com todo o carinho ao I zou-lhe os produtos emfiscalizando as obras em em Joinville e na prí- insano trabalho de re- maneira que as situaçõesconstrução e ascultando meira quinzena de de- construção nacional, no normais n/comportariam.as necessidades da po- zembro irá a Canoinhas setor que o Presidente. O ambiente de trabapulação. inaugurar diversas obras Getulio Vargas em boa lho, dentro no qual seO ilustre e dinamico ali em construção. hora lhe atribuiu. agita e se movimenta Houve uma tentativagovernante catarinense São administradores. Iremos, por partes, pacificamente a popula- de revolução na Bolíviacorta o Estado de norte dessa têmpera, que tra- transmitir aos nossos Ieí- ção é a evidência de tendo sido logo sufocadaao sul' e em todas as di- zem progresso e o bem tores um relato de tão como ela compreende o pelo governo. Foram Iu-reções, tomando pessoal- estar geral. interessante e valioso momento que o mundo

I
zilados díversós oficiaismente conhecimento de X, documento. vive e de como quer do Exercito e civís nelatudo o que possa ínteres- Foi exonerado a pedi- Apresentando esse tra- servir ao Brasil e ao implicados, tendo o ehe-sal' a economia e admí- do, o sr. João Maria de balho ao Chefe da Na- imperativo de sua gran- f� conseguido fugir pa-nistração publica de Araujo, do cargo de Pre ção, diz o sr. Interven- deza. ra o estranjeiro.Santa Catarina. feito Muntcipal de Indaial tor expressivamente, E por isso que o be- XAinda no dia 16, fez e nomeado em súbstítuí- cheio de fé no futuro nemérito Govêrno de Até agora não foi so-uma longa viagem de ção o Sr. Germano Bran- do Estado e do Brasil: Vossa Excêlencia 'he lucionado o pedido doinspeção, visitando entre des Junlor. «As mãos de : Vossa tem vindo ao encontro governo Argentino paraoutras obras em cons- X Excelência, tenho a hon- de velhas aspirações, otrução, os Grupos Esco- Por portarias de 17 ra de passar o r=Iatório povo catarinense dia alares' dé Nova Trento e do corrente foram dís- dos negócios admínistra- dia mais sI" identificaBrusque, a cosinha do pensados os sargentos tivos do Estado, rere- com o pensamento consGrupo de Gaspar.a sé- da Força Policial, Hugo rente ao exercício de trutor do Brasil -novo,de da residencia da Di- Alves Garcia, Paulo 0- 1943. I que não distingue granretoria de \ Estradas de (Cont. na ultima pag.) Consoante a norma i des e pequenas unidades,

Uma entidade que vem, silenciosamente,
prestando relevantes" serviços ao município,
desde a sua fundação é a Sociedade de La
voura «Três Rios do Norte», organisação a

serviço das populações rurais, destinada a

promover o fomento 'da produção animal e

vegetal do nosso município, nos moldes pre
conisados pelas entidades oficiais do país, tais
'como o Ministério da Agricultura, Secretárias
de Agricultura e Prefeituras Municipais.

E vem essa sociedade, mercê do alto es

pirito associativo da classe que representa,
cumprindo com galhardia e pertinácia a mis
são que se propôz levar a cabo.

Ainda estão na lembrança de todos a me
moravel exposição agro-pecuaría, levada a
efeito ha alguns anos, por essa associação, e
o êxito que alcançou,

O numero de exposítores, os animais ex

postos, sem contar uma parte agricola e ou
tra extra, destinada á indústria, a par de uma

perfeita organisação, demostrararn a eficácia
dessa instituição e a operosidade de um gru
po de lavradores abnegados, que não poupam
esforços quando se trata do' desenvolvimento
de uma iniciativa que, éra e continua a ser
um imperativo das necessidades gerais dos
agricultores do município.

E tem ela merecido dos poderes públi
cos, assistência e apoio suficientes para que
não pereça por falta de recursos, mal que
ataca de prefêrencia as instituição de reco
nhecida útilidade pública.

Assim é que, os altos poderes da repú
blica, acabam de conceder, por decreto, favo-

\

res ás associações rurais e cooperativas agrí
colas, para construção' de depósitos e silos
para armasenagern de grãos, medida esta que
está sendo recebida por' toda a classe, como
estímulo para o fortalecimento do espirito as
sociativo entre os lavradores, e que vem be
neficiar .diretamente a Sociedade de Lavoura
"Tres Rios do Norte".

Da Coordenação da Mobilizaçãô Econo
mica, por intermedio do Setor da Produção IAgrícola, tambem foi, a unica Sociedade de '

.
'.

Lavoura de Jaraguá, contemplada com uma

comunicação de estar aquele alto orgão espe
cializado, pronto a atender quaisquer esclare
cimentos que se fizerem necessários a um
maior incrementô da produção nacíonal, e
ainda com sugestões para melhor execução
do fim que tem em vista aquele setor e que
coincide com os fins pelos quais trabalha
aquela sôciedade.

,

Devem pois os jaraguaenses prestigiar
por todos os meios a Sociedade Três Rios do
Norte, com seu apoio moral e material, porque
ela, de fato, representa o que de melhor pos
suimos em matéria de agro-pecuária.

PELO

As forças do Terceiro
Temos em mão o

re-I que me tracei nos, ante- Exercito Norte-Ameríca
latórío. apresentado ao riores, êste diploma ad- no numa avançada glo -

exmo. sr. Presidente da mínístratívo, substituindo riosa tomaram a cidade
Republica, pelo dr. Ne- os comentários pelos al- fortificada de Metz, que
reu Ramos, Interventor garismos e estatísticas, tão tenazmente vinha
Federal em nosso Es- exibe em maneira sínté- sendo defendida pelos
tado. tica o traoalho realiza- alemães, tendo nessa
E' um documento alta- do em bem do progres- frente, numa' extensão

mente significativo, que so desta unidade da Re- de 65 quílometros, os

exprime em seus mini- pública. aliados empregado mais
mos detalhes a situação . Mais uma vez desejo de mil tanques. Logo de
admínístratíva e

.

econo- renovar a Vossa Excia. pois, outrs forças penetra
mica de Santa Catarina, os meus melhores a- ram em territorio alemão.
debaixo de um governo gradecimentos p-elo apôío

.

cerca d"l 3. q�ilometros,honesto e progressísta. que lhe têm merecido tomando Rítznig e SahI_1� T?mou poss� do ar-
O relatório abrange iniciativas da admínístra- dor, avançando agora Ja cebispado de Sao Paulo,

todos os ramos da ad- ção catarinense que não sobre Colonia, 'o grande Dom Carlos Carmelo de
,

centro índustríal e ier- .Vasconcelos ' Mota, que
roviario. teve uma brilhante recep

, Em terrílorlo alemão ção por parte dos cato
os ingleses capturaram licos paulistas e do mun
Geilenkirchen e no sul do oficial.
as forcas francesas de- -x-

pois de tomarem Belíort, Acha-se em Goiaz, on-
penetraram tambem em de realisa estudos com

terrítorío alemão. plementares da vacina
Na Italia, continuam contra a lepra, o cien

progredindo as forças !ista Heraclito �e Arau
aliadas, inclusive as bra JO, que no Insti'uto de
sileiras que agora avan- �anguinhos tem se de
çam em direção de Bo- dícado ao tratamento do
lonha. Da valentia e dís- mal de Hansen.
posição de luta dos nos- -x-

sos bravos soldaoos, di- O generál C I a r k,
zem bem as ultimas nu- condecorou diversos ex

merosas condecorações I pedicioparios brasileiros.
.dadas pelo chefe do por ato de brav.�ra. .

Exercito Americsno na- O' cabo Marcilío LUIz
quele setor aos nossos Pinto, de 26 �I_10s de ida
patrícios. Tambem o Co- de, de Marílía (Estado
mando Brasileiro conde- de São, Paulo) recebeu
corou e promoveu diver a medalha de prata. O
sos oficiais· e soldados Capitão Ernaní Ayrosa
que se dlstínguíram de �a Silva, d� 28 a�os de
modo especial nessa ter Idade, residente a rua
rivel luta pela liberdade Dias da Cruz, 449, no
do mundo. Rio de Janeiro, recebeu
Nesse mesmo setor as a medalha de bronze.

forcas do 8°. Exercito A citação do cabo Pín
atacam Faenza, em cu- to é a seguinte: "Conde
jos arredores luta-se Ie- corado por ato de bra
rozniente. vura em ação, no setor
Na ilha de Laite os de Monti di Torve Ner-o

japoneses consegu'iram' de. Pinto demonstrou no
desembarcar reforços, tavel heroismo surpre
estando travada violenta endendo uma posição íní
latalha, pois o exercito miga, infiltrando-se nela
niponico sabe que, per- c. faz�ndo div�rsos prí
dendo esta .posíção cha- sioneiros, asslII� como /

ve no Pacifico as, rotas capturando equipamen
maritimas par� abasteci- tos. Com grande risco
mentos em toda as suas da própria vida, matou
posições na zona sul ainda outros alemães
estão seriamente amea- que tentavam libertar os
çadas. prisioneiros.

X - X - X "Com os outros mem-
A Republica Argenti- bros dessa patrulha, trou

na baixou um decreto xe os prisioneiros e equí
remodelando o exercito, panrentos até a linha a

pelo qual estão sujeitos piada. A corajosa atua
a treinamento militar to- ção do cabo Pinto cons
dos os jovens e . até as títue um exemplo das
mulheres. belas tradições do Exér-

.,..X- . cito Brasileiro. O cabo
Pinto entrou em servi
ço no Estado de : São
Paulo, Brasil",
A citação reíerente ao

capitão Ayrosa da Silva
diz o seguinte: - "Con
decorado por heróica
atuação em combate, du
rante a ocupação de
Caímoíore. Comandou um
grupo composto de um

pelotão de sua compa
nhia, "tanks" e um pe
lotão de reconhecimen
to. Durante essa ação,
distínguíu-se pela cora

gem e sangue frio, con

duzindo seu grupo atra
vés do fogo de artilha-

(Cont. na ultima pag.)

';'"

Dr. Nereu Ramos

Sta. Oatarin a

Exterior

!
/
I

mas a tôdas igualmente
impulsiona, porque do
seu engrandecimento re
sultará o crescimento
maior da Pátria comum.»

Semanal
a convocacão de uma
reunião dos Ministros do
Exterior dos paizes a

mericanos, continuando
no entanto, as conversa

ções, parecendo que te
rá solução Iavoravel.

X
O governo argentino

resolveu estabelecer o

raoíonamento da carne
bovina. dada a falta de
gado para o corte.

lnteríer

'-
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Hospital Jesus de Nazaré A Libertação de Bruxelas Assh��R��OA��C��Vo

(Cont. do numero anterior)
Março 1 - Recebido donativo 'de Leo Eschweí- �1�i!��!;==;!-1l-11=� 11-i!_!l!!; '!!l' �!! !:!l__::mnii ����������e:�t�o��. ��Iir� r��11�ad� a�n':r���·l�_��, l��i��' K!���� 111111 O t E O S LU 8 R I f I C A N T E S 111111 r1A• 'te n ç a""",

'

o' {
cr$ 498,80. Dia 30 - recebido da Comp. Larnerrlne, 11111 • l
porcentagem do teatro er. 70,00. Julho 1 - Idem de :::,,::------------------- "OUo Hillbrecht, donativo por ter cedido o edificio. 111111 r lpera armazenagem de arroz cr. 40,00. Dia.3 - Renda ,:,'1:,','1' Para todos os fins } v. S. ainda não resolveu o dificil pro- �líquida da festa realizada em 2 do corrente cr$ . .

r
blema de um presente de Natal, adequado e

i1.426,60. 4 - Idem de Henrique Ferrazza, liquido de '1'1'1'1"1 util? Então lembre-se da fabrica de inoveis de

i
bailes realizados no Salão Guarany er 1.474,00. Idem "J
da Soco lndependencia E. c, porcentagem de 50% "1111 r Adolf Herrn. Schlaltzede uma domingueira er. 16,8G Agosto 1 - Idem, "'::: }idem de baile realizado em 29-7-44 cr$ 160,00. - 111111 r que mantêm sempre' em estoque mesas pera

lSetembro 11 - Idem de OUo Lipinskí, porcentagem iii!!i. }
. redlos. mesas pare centro de salas de visita,

4do baile em 7-9-44 cr$ 500,öo. Setembro 18- Idem !!!!!2 I

r �adeirdas fe mUitosb utensrilos mais, o que cons-

i
de Henrique Ferrazza, liquido do baile no Sal PeH "'�' ntue e ato um om presente.
cr$ 550,00. Outubro 51 - Idem donativo de Alois!o '1"'1""1':' I Fornece Mobiliarlos completos para qual-

i
c. de Oliveira, tal. 49, cr$ 50,00. Idem' de Vva.

. r quer firn e de modernissimo .estilo.Ernesto Ruecker, talão n. 50 crê 200,00. Total dos 1:"1'1:"'1' }auxílios cr$ 7.556,20. I r
- PREÇOS RAZOAVElS

{Novembro 5 -:- Saldo em caixa mill. Cón-.. e Ind. i jaraguá do Sul Santa Catarina 4DES PES A S
GERMANO STEIN !!i!i/A. t_:ua Barão Rio Branco, 964 - Telefone, 7�1945 - Novembro 24 - Pago a Artur Müller, si

nora n. 17, referente registro dos Estatutos e publi- JOINVILLE -- -- BLUMENAU ����..-,���@cação no Diario Oficial, cr$ 88,90. Pago a Tipo-,
grafia Maffezzolli, s/ nota n. 108, referente 1 livro
Caixa cr$ 15,00. Pago ao «Jazz Elite» por uma 10-
cata no baile realizado em 15-11-43 cr$ 180,00. Pa
go a Willy O. Koerner, almoço pera os musicantes,
cr$ 15,00. Dezembro 51 - Pago à-Ti p. Maffezzolli,
si nora n 118 sobre 1 livro, blocos e convites, cr$
68,80. Fevereiro, 1944-10 - Pago escritura publica
da doàçäo do terreno, cr,'j& 160,00. 12 - Pago a

Augusto Langer p/ fornecimento de 30 palmitos pa
ra andaime cr$ 90,00. 17 - Pago a Luiz Salvador,
serviço na construção do andaime cr$ 14,00. �1 -

Idem, idem cr$ 14,00. Abril 29 - Pago Imposto Pre
dial crê êê.oo. Maio 5 Pago a Frederico Lawin
s/nota n. 215 sobre cal cr$ 554,20. 22 _ Pago írnp,

Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N C O »

s/ Iluminação Publica cr$ 6,00. Junho 28 - Pago a Matriz: I T A J A Í
Luiz Salvador Bento serviço na construção cr$
15,00 Agosto 2 - Pago a Tip. Maffezzolli s/ nora
sobre diversos cr$ 65,70. 5 - Pago a Erico Weid
ner s/ nota sobre pedras pera fundamento cr$ 980,00.
Outubro 16 - Pago a Paulo Gumz, serviço de cons

trução cr$ 779,00.25 - Pago a Eurico Weidner, s/
nora sobre pedras cr$ 45(í,'oo. 26 Pago a Kurt
Piersch, si fornecimento de areia cr$ 112,00. Öl
Pago Imposto Predial, cr$ 53,00. Novembro 3-
Pago a Walter Unger, s/ fornecimento de madeira Faz todas as operações bancarias no Paiz, como
para construção, cr$ 1.678,50.' 4 - Pago a Paulo 'cobranças, descontos é caução de titulos de exporGumz, serviço de construção cr$ 821,00. Pago ao tação e outras operações de credito; passes parajuiz da Liga por 1 jogo de futebol na festa realiza- as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,da em 2-7-44, cr$ 50,00. Balanço 1.357,10. Total ABÓNA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES l'UROS7.556,20

.

Corupá, 4 de Novembro, de 1944.

Ha alguns meses, um nucleo de pessôes da
melhor sociedade, do prospero distrito de Corupä,
resolveu a instalação de um hospíral, afim de que
fossem atendidas, com mais conforto e melhor as
sistencia médica, a população daquela parre do nosso.

municiplo. Para esse fim: conseguiu, desde logo, a

doação, num gesto muito digno, do prédio que per
tencia, até então, a extinta Escola Alemã,' cujas de
pendencias, entretanto, não satisfazem ás exigencias
de um estabelecimento hospitalar. Por isso, a dire
toria, eleita pare dirigir os desdinos do novo hos
pítal, recorreu a bolsa do povo daquele distrito, afim
de conseguir meios pecuniarios necessarios pera a

reconstrução daquele prédio, iniciando, j!m seguida,
os serviços de adaptação.

'

Os compromissos je auxilio conseguidos pela di
retoria eleita são animadores, cuja coleta é feita á
proporção das necessidades dos trabalhos executa
dos. Damos abaixo o balancete do movimento da
receita e despeza referente a essas obras:

RECEITA

Werner Weber, Jesoureiro
.

V ist o: Waldemar Luz - Presidente
-x-

E' digno de nota o esforço dispendido, até
agora, pela' população do progressista distrito de
Corupá, nesse trabalho, que tomou aos seus hom
bros, em instalar ali essa casa hospitalar, de tão
grande necessidede, cooperando, com todos os seus
melhores esforços, em tornár uma realidade, dentro
de pouco tempo, esta obra humana e digna de todo
amparo publico. E estamos certos que não faltarão
estimulos para aqueles que, em bôa hora, tomaram
a si essa empreitada, facilitàndo-se-Ihes, assim, essa

digna e honrosa tarefa.

::::�}....,.•••••*
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Habitantes de
Bruxelas, aco-

nando com as

bandeiras das
Nações Unidas, .

se apinham so

bre os tariks ali-
.ados ao ser ar

rebatada a cida
de aos invasores
nazistas, que fu
giram ante o im
pulso do 3:., e

xercito britanico �

,e do 1'. exercito
americano. (Foto
da Inter-Arneri-
cana,

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

..Jaraguã do Sul

FILIAIS EM: Blumeriau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro Matra,' Perdizes, Rio do
Peixe. São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Harno.iia, São Joaquim e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Aruranguá. EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande} e

Rio Negrinho

É UMA DOENÇA 8ftAVIsSIMA
MUITO "ERlaOSA ..ARA' A FA·
MíLIA E .....R... A ft ...ç.... COMO
UM BOM AUXIUAft NO TR ...T... -

MI<NTO D�SE .. ftANDE I'LAGEl.O
U.IE :)

mf]I;II]I:tnffl); liM
... SiFIUS In! .....ftESENTA SOB
I NÚMEftAS !'ORN"'S, T ... IS COMO:

ftEUNATISM.
ESCRÓFU.....
ES..INHAS

FISTU.....
ÚLelE".
IECZEMAII

FEftlDAS

D�RTftOS
MANCHAS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HA. I. "'NOS

VENDE-SE EM TÔO'" .....RTE.

,4 %

5 %

6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é a base da prosperidade

Deposite as suas economias no

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A
,

H O R A R I O : - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15
"

'

É fácil... Basta fazer suas compras, somente
depois de cerüflcar-se das vantagens oferecldas
pela conhecida e popular

Casa Antônio Tobias
1"'- Esta Casa oferece a seus amigos e fregue

ses, Voais floridos - Chitas - Riscãdos - Brins - Case
miras - Linhos - Tussores - Sedas - Guarda-Chuvas .

Chapéus - Melas - Gravatas - Roupas feitas em geral
- por preços verdadei ramente razoéveis.

/ Vendas somente a dinheiro

Especialidade em Artigos para Homens -

SEMPRE N'OVIDADE§
Mantem sempre em estok tecido popular

Chegou a ocasião de comprar barato - Economisern mais de 20% fa
zendo suas compras nesla casa.

R. PRESo EPITÁCIO PESSOA, 652 - .TARAGUÁ DO SUL

I Liquidação . Final!

TEOIDOS FINOS
Não se esqueça: Em 8êdas e Tecidos Finos

encontrará o maior Sortimento na

CASA·BYLAARDT
RU;,\ DO PRINCIPE - J O.I N V I L E

--Sabados: Das 9 ás 11,1'0

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPÂRIA �o
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS

Desco�tos Especiais

PITIDLIIR
111.1[011::::�·�i.:•••• :••\.·••�.....�••••• e ••••••••••••••••• e •••••••••••••••••••••• t?:::

,.

Economísor 111Banco I ndüstria e� Comercio
.

de Santa Catarina S. A.

A disposição sem aviso, com retiradas livres para G ASA BY LA ARDTquaisquer importancias '].010 ..

ICom avigo previo (retiradas diarias até ===.==.=====.===========
I ,1.000,0(1) - 3%' O Paraiso. das SEDAS e ,

Dépositos Populares Limitados (até 10
mil cruzeiros) depositos iniciáis a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5;00
Prazo fixo de 6 lIH'ses
Prazo fixo de 1 ano

FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS_

Rua Marechal Deodoro da F'onseca� 183"'�'

J A R A G U Á

COURA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

COURO CABELUDO.
TÓNt,CO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Uma nova
(_,; bela coleção de

Livros Infantis,

aC2ba de receber

Tipografià, AvenidaAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C I b A•
.. A diretoria deste Clube, não poupando esforços ou despesas, no afan de pro

U e Imore porcionar aos seus associados uma magnifica noite de feliz Ano Novo, contra
tou o excelen te jazz do 13 B. O. com todos os seus. elementos, para o se� . t�adicional baile de São Silvestre. Aos seus associados que desej arem enviar convites para pessoas residentes fora do Município,

queiram se dirigir ao Senhor Oscar Meister, secretario do Clube. »

c o R R E I O O O p O 'V O
Sociedade Esportiva e de Diversões

Tupinambá
BAILE SO�IA\L

Temos a honra de convidar todos os associa
dos e exmas. familias, para o baile social que terá
lugar hoje, sabado, 25 do corrente, no salão Walde
mar, abrilhantado pelo Jazz Arno Müller.

Não haverá convite especial.
N. �. - Ingresso: Talão do mês de Novembro.

BAlfuE DE SÃO §\ILVE§\TIUE

Caixa Postal, 19 fUN D AD O E M 1919 Telefone N. 39
------------------------------------------------------------------------------------

JARAGUÁ DO SUL - SABADO, 25 DB Novembro DB 1944 - sn CATARINA N. 1.251ANO XXVI

General' Franco, quando
assumiu o poder, man

dou gosar o seu ostra
cismo ás margens do
Itapocú, para . satisfação
nossa e de seus ínume-

As margens do It a p o a lÍ
Convidamos tambem desde ja para o baile de

São Silvestre que se realizará no mesmo salão dia
51 de Dezembro.

o rio Itapocu', nestes

j
Foi numa dessas ma- os povos indostanicos, é

domingos de verão, a- nhãs radiantes e cheias tido como o creador· e
presenta um aspecto Ies- de vida, quando o rio destruidor da humaní
tivo, com suas canoas estava repleto de banhis- dade. E' por essa razão
de todos os tipos sin- tas, que pegamos do re- que eles preferem o

grando as aguas move-, mo e fomos rumando pa- Brahma ou ao Vischnu,
díças, e os banhistas ra a casa do nosso amí- que completam a trin
que', fugindo ao calor, go sr. Fernandes, sabo- dade.
ali passam horas, e mes- rear um daqueles aperí- Nas paredes, diversos Eleição da nova díre
mo todo o dia. tivos de suaespecíalída- quadros, entre os quais toda da Assoe. AtI.Apreciam-se os espor- de. um representativo da
tistas aquaticos. Os sal- .Logo que aproamos a naturesa, do mestre Pe- Baependitadores, que das barrau- margem do rio que ba- dro Alexandrino, ja fa
cas do rio e mesmo da nha sua poetiea vivenda, lecido, e cujas obras o Segundo fomos íntor
Ponte Dr. Abdon Batista veio receber-nos, em governo paulista, numa mados, nas eleições rea
jogam-se n'aguá, mergu- companhia de sua exma. justa homenagem, está lisadas dia 21 do p. pas-lhando profundamente e sen�ora, com aquele reunindo do museo Ipí- sado, foram eleitos Pre- Baile Socialsurgindo muitos metros semblante rísonho e sim- ranga. Outro quadro sidente e vice-Presiden
alem. Outros, nadadores patico que só os díplo- que nos chamou a ateu- te, respetivamente os
veteranos, como o nosso matas sabem ter. ção foi o do pintor san- srs. Dr. Luiz de Souza e
amigo Dr ...... , que nada Como todos' os diplo- tista . Benedito Calixtro, Heinz Marquardt, espe
um quilometro contra a matas, tem o nosso amí- ao lado de uma maravi- ramos a comunicaçãocorrenteza. É agitada e go a casa cheia de obras lhosa obra de C. Ama- oficial da secretaria da
cheia de lances gozados de arte e raridades, que zonas, ja premiado na As. AtI. Baependí de to
o movimento em torno I vão juntando na pere- exposição de Belas Ar- dos os elementos eleitos,de um aprendiz, que grinação pelo mundo. teso para voltarmos oportu-dentro de um pneumati- Logo na sala, depara- Na biblioteca, existem namente com uma pu-
co de automovel, lu- mos com um autentico obras selecionadadas: blicação mais detalhada.
ta heroicamente, mas «Siva», o deus indiano, Direito Romano, Direito

I
Artur Müller, Oficial do Re-

nunca consegue sair do que segundo seus ado- Internacional Privado, gisto Civil do 1°. Distrito da
Comarca de jaraguá do Sul.lugar. radores, especialmente Direito Consular Hespa- OCaSl·a-O' I
Estado de Santa Catarina Brasil

nhol, a Historia da Fran- 1 ,

ça desde a revolucão faz s!,?er qu� compareceram����_ä1!!Il1?oiiiil!_�@i!!l!�_Si!!l!§!lI���El@l6� ,
n t b d d enté Ir

. . 'V' o car ono exi in o os ocum -

a e OU, Imo nnperio.
_

1- Vende-se Ulna pa. tos exigidos pela lei afim de se
mos alí as produções

I
. habilitarem para casar-se:

teatrais do celebre Mo- relha de ca�aios, caro
E liére, todas as obras de roça, arreiarnes e EDITAL N. 1437
Sir Walter Scott e uma uma máquina de cor- 17-11-44
inf!n�dade de valorosas tar forragem. Afonso Paulo Antonioedições em franc�s e Tudo em perfeito Neitzel e Agnes Gartz.hespanhol, sobresaíndo-
se uma encadernação estado. Ele, brasileiro, soltei-
em' couro e impressão Informações nesta ro, sapateiro, domicilia-

do e residente neste dís-em papel arros, do imor- Redação. trito, no lugar Estradatal Cervantes, onde, ca-

sualmente folheamos os Nova, sendo filho legítí-
versos de D. Quixote: BnoDeiem neste jornol �eO E��aR��o��it�:f.tzel e

A DIRETORIAros amigos.
Muchas gracias sefior

Fernandes! Torneio
Esportivo

J. JUSTO fIGURINOS NOVOS

ultimos modelos

chegados do extrangeiro
Na Tip. AVENIDA

Afim de tornar parte
a um torneio esportivo
organisado pelo Vieiren
se de Itapocusinho, es

cursionará amanhã aque
lá localidade o conjunto
do Tupinambá djcídade.

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

A' S. E. e Diversões
Tupinambá levará a efei
to hoje à noite no salão
Rau um animado Baile
Social.

farmaci,a Nova
de ROBERTO M. BORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3ß - JIRAGUA
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '1' ••••••

@l®"'@l®"@J.@"@l®
Ela, brasileira, soltei

ra, domestica, domicilia
da e residente neste dis
trito, no lugar, Estrada
Itapocú, sendo filha legi
tima de Francisco Gartz
e de Bertha Gartz.

Dr. Alvaro Batalha - MÉDJ[�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTiAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

R.aios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
.

-R.AIOSX-
Diretor Médico do Hospital "Silo José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

E para que chegue ao conhe
cimento de todosmandei -passar o

presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.

Sí alguem souber de algum
impedimento, acuse-o para os

fins legais.
ARTUR MÜLLER, Oficial����@!!i3I�JI;I8@i!!l!@IB_@IIõl!�@J)olI�_��

I
Pois voltar o tempo a ser

"-.

-D·r·.-·W-a-I�-e·m-ir·o--MI·a-z·u·r·e·c·�-e·n--1I!!1 �:::�;�:::l�:�::�=!
ram a pensar no pas
sado e olhar para o que
ainda nos estará reser

vado no futuro.
E' assim que vive, en

tre livros, obras de arte
e trabalho, um diplo
mata hespanhol que o

ANTES DO COM BATE
e_sa lD� sa'.1

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
C!inica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
'- Partos Diathermia Ondas curtas e

I

Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçäo

- Raios Intra-vermelhos e azuis,
.1 ..

Soldados bra-

sileiros aparecem

numa base mili

tar na ltalia, pra
ticando o manejo
tle uma unidade.

móvel do Oorpo
. de Sinaleiros do

Exército dos Es

tados Unidos.

(Foto, da Inter

Americana.

�®!@)®Y®®!@)®!@)®!@)®'i®®Y®®!@)®Y®®Y®@Y@)®Y®®)!t�. ..�

� Tosse, Asma, Brenquíte, Rouquídâo, Resfriados e 'I
� 'lI'�DA§ AS M1�ILES'lI'J[AS DO HPßRIlHO ftf8PlftHlÓRIO �
(®

Encontram alivio imediato com o uso do
Ç® I

@5 Incomparavel @j

� Pl!ilOfíll dI! nngiro Pl!loll!ßil! �
� O PEITORAL MAI§�ONDE�IDO NO IlUEtA§\IL I
�@,;.@@j.@@;.®@J®@l@@,;.@@.i@�@!®®i®@Ã®@).@)� I.

r I� � n h o r/ii! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em

sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Contra Dôl' de Cabeça T�rminól- termina a dôr,

·l.....A.I.3.m.e.d.a..R.i.o..B.r.a.n.c.o o
..a.ix.a..p_0=.ta.1.,.4.7 1

Produtos da I ICeM s.A_ Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O escrivão Ney Franco

IE�nt21� �e (Cntt2Hc21� �C
IHIeIr�ellr([))§ Alill§cilllte

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Verrnitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, ) e 4
Proteja a saúde de seus filhos f' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

t ernedios

. Compre hoje mesmo' nma 10MBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

lOINVILLE

CALOPRESO & CIA.
Fabrica de Aguardente
Estrada Bananal (antiga cervejaria de G. WALTER)

.JTARAGUÁ DO §UL

Edital
IMPOSTO TEflRlTORIAL

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem.

VINHO CREOSO'rADO
"SILVEIRA"

SÃO OS' MELHORES
E MAIS

Compramos qualquer quantidade de

cana e melado, aos melhores preços.
----------------------1

.......- .._
To....
R.lf·ried••
Bronquit••
Escrofulo••
Conv.I••c...�e.

VINHO CREOSOTADO
.. II: UM GIERA[)()R DI.! BA(iDII.

BARATOS

A propaganda é a alma

do negócio.
- Anunciem no -

o DOlll::ry�r�r�li�a,:z de Direito I CALÇADOS-'
da Comarca de Iaraguä do Sul, Estado de Santa

I G
I

Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.
.

FAZ SABER, -eos que o presente edital virem, --- R O'ou dele conhecimento tiverem que, havendo sidode-' ---

sígnado o dia 28 do corrente, as 11 horas, pera ter

lugar a querte sessão do Iurí desta Comarca, e na

qual será julgado o reu João Gonçalves de Godoy
e tendo o oficial de Justiça certificado de que não
encontrou testemunhas de acusação de nomes Jacob
Correia de Mello Cyrillo ôchíocher e Carlos Wilke,
arroladas na denuncia, mandei passar, por isso, o

presente' edital. pelo qual chamo e cito ditas teste

munhas, pera comparecerem no dia e hora supra
mencionadas, na sala do [uri desta Comarca, Edífl
cio do Forum, parte superior do da Prefeitura Muni

cipal, afim de deporem o que souberem e pergunta
do lhes for acerca do processo que responde o reo

João Gonçalves de Godoy, sob as penas da lei, E
pare que chegue a noticia CI publico, se passou o

presente' edital que será afixado no lugar do costu-
,

me, as portas do Forum, e publicado pele imprensa
local. Dado e passado nesta cidade de Iaregué, aos

dezoito dies do mez de Novembro do ano de mil
·

novecentos e quarenta e quatro.
Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. Assina

do Ary Pereira Oliveira Juiz de Direito. Esta confor
rne .o original do que dou fé.-

Iaregué do Sul, 18 de Novembro de 1944

Produto da:

Iadustría de Calçados
.Gosch Irmãos SIÄ. Professor Caledralico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis

JARAGUÁ DO SUL
I

I I
Assistente do professpr David Sanson, no Rio de Janeiro.

SANTA CATARINA Ex·lnterno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

->,

I
formado pela faculdade de Medicina da

- I - Caixa Postal, 11 - I - Universidade do Rio de Janeiro

_______... • BLUMENAU STA. CATARINA
•

Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Flarianópolis,

EM JOINVILLE

-

De ordem do Snr, Co-
letor, torno publico que
no decorrer do presente
mês de Novembro, pro
cede-se nesta Coletoria,

--------

a arrecadação <;10 imposto
---------------------------------------

acima, rela tivo ao se
,-------------------------------- d

Dr. Lu"CI-o Corpe'-'a gundo semestre o exer-

cicio em curso.

ADVOGAD@ Os que deixarem de

pagar no praso marca

do, poderão satisfaze-lo
no proximo mês deDezem
bro com a muIta de 20'/.;
findo o qual serão ex

traídos as rospetivas cer

tidões de dividas para
ter lugar' Cl' cobrança
executiva!
Coletoria Estadual de

I Na qualidade de Díre
Jaraguá do Sul, 1 de ror-Gerente da Indústria
Novembro de 1944. de Madeiras Ianssen S/A.
HELEODORO BORG E_S avlso a todos os fregue-

Escrivão zes e a quantos tenham
negócios com dita firma

que o snr, VERGUNDES
KRAUSE não mais faz

perre do quadro de fun
cionários desta S/A.
Pelo que nenhum paga

mente ou quaesquer en

tendimentos deverão ser

rnais feitos ou havidos
com supra mencionado
ex-funcionario nosso.

Iaragué do Sul. 17 de
Novembro de 1944.

G. Rodolfo Fischer - Diretor
Gerente.

procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÖES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDB DB TAUNAY N. 185

Milho
Cimento"

Feijão e

Cebolas Novas

OFERECE

fnDeß�O ß ß U ltdo.

Indústria de Madei-'

ras Janssen S/A.
AVISO

o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
da Comarca de Iaragué do' Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

· F a z s a J> e r a todos os que o presente edi-
tai de citação, com o prazo de trinra (30) dias vi-
rem, ou dele conhecimento tiverem, ou Interesser Patrocina causas de natureza civel,- comercial, criminal e traba
possa, que, estando se procedendo ao Inventário dos lhista. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
bens deixados por falecimento de MARIA SATLER, sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re

e tendo sido feita a declaração de herdeiros, ne tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-

qual consta o herdeiro de nome LINO SATLER,
bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da

comarca de residencia.
como ausente, pelo presente edital, chama e cita ao Residência: J O I N V IUE- Rua 0110 Boehm H. 210 ;- Fone 333.
dito Lino ôetler, pera no prazo de trinta días, se . ......:

fazer representar, ou comparecer a êste Juizo, para
falar aos termos de dito inventário, sob as penas
da lei. E pera que chegue a noticia ao conheci-

·

mento de todos, se passou o presente edital, que
será afixado ás portas do Forum, no lugar de cos

tume, e publicado pelo jornal local "C o r r e i o do
P o v é». Dado e passado 'nesta cidade de lere
guá do Sul, aos treze dlas do mês de Novembro
de mil novecenros e quarenta e quatro. - Eu, Ney
Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pe
reira Oliveira - Juiz de Direito. -- Está conforme o

original, do que dou fé.
Iaragué do Sul, 15 de Novembro de 194,4.

O Escrivão: NEY FR�N<;:O, Erico Bruhns - ]OrODUÓ �O Sui
------------------------_---------------- I.. RUA CEL. BMILIO JO�RDAN N. 62

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

A /

����������_,�������

CLiNICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA DO li

DR. SAOALLÄ AMIN II
CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS i!

ESTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ n
«RUA GBRONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS 11

- ....oinville - ii
iii;;;;;;;;;iiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiií__

Correio do Povo
(o seu jornal)

LI?l�d�?�m��?
31 de Dezemltro de 1944

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
HAR.'-lR.E@JIl'AUR.ANJIl'E

Refeições á qualquer hora
----------- - Banhos quentes e frios - chuveiro -.

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA,587

JARAOUÁ DO SUL STA. CATARINA

NUNCR EXISTIU IGUJ:lL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES.
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Além dos preços baixos concede-se o desconto de
10% sôbre as compras superlores a cr$ 100,00, du

rante estes :2 meses.

....................................................._ .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

EI
Fabrica de Moveis Estofados

"CRUZEIRO"
Procure rransforrnar �m� 1!j� seu lar num maravilhoso

e elegante mundo, cheio � �� f:.íl de encantos, beleza e

elegância, usando os
� maravilhosos e modernos

mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,
dormitórios completos, salas de jantar, cópas e casinhas, etc., da

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em Iaragué do Sul

Loja e escritório, à rua Marechal Floriano Peixote nrs. 54-58
Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136

I

FONE45,

...........................................................................................................................

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

��m�arl�la �a�imJal U� ���ur�� I�ira��a
AGENTE§ LO€CAIS

COID'9rciill Ltda.
/ARAOUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ppe:feitupa Munic1pal de Japaguá do Sul
Ba1ancet.e d� RECEITA ORÇAMENTARIA, referent.e ao mês de Out.ubro de 1944

I:
TitulosCódigos

A r r·e c a d a ç ã o Renda Receita
anterior I do mês I f o t a I Lançada Prevista

Receita Ordinária
Tributária

a) Impostos
O 11 1 Imposto Territorial
O '12 1 Imposto Predial
O 17 3 Imposto Sôbre lndustrles e Profissões
O 18 3 Imposto de Licença
'O 25 2 Imp. sôbre Exploração Agrícola e Industrial
O 27 3 Impostos sôbre Jogos e Diversões I

b) Taxas
1 21 4 Taxas de Expediente
1 22 4 Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos
1 23 4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos'

Patrimonial
2 01 O Renda Imobiliaria
2 02 O Renda de Capltaes \Receita Diversas 1
4 12 O Receita de Cemiterios

Receita Exrraordlnerle
6 12 O Cobrança da Divida Ativa
6 20 O Contribuições Diversas
6 21 O Multas
6 23 O Eventuais

SOMA e-s.
"

.

Saldo dlsponivel do exercicio de 1943

Concorrencia pública para fornecimento de material de
expediente. de consumo e impressos.

De ordem do Snr. Prefeito Municipal, torno
público que se acha aberta, nésra Secretária, pelo
prazo de quinze dias, a contar désta data, a con
correncia pública pare fornecimento de material de
expediente, consumo e impressos, constante da re
lação abaixo: ,

As propostas deverão vir em envelopes devi
damente fechados, nos quals deverão constar - Pro
posla para fornecimenlo de malerial de consumo, expedienle e
impressos - e serão abertas no día 5 de Dezembro do
corrente ano, às '10 horas em presença dos interes
sados ou seus representantes legais, reservando-se a
Prefeitura Municipal o direito de rejeitar às que lhe
convier, dando- se, outrosirn, preferencia, em igualdade de condições, as ernpresses ou instituições sin
dicalizadas - (err, 37 do decreto-lei n. 1.402, de 5 de
Julho de 1959).

As propostas \. deverão vir acompenhedas de
uma amostra do papel a ser empregado nos livros
e impressos.

Os livros de lançamento de Impostos e Taxas
(sistema folhas soltas).

RELAÇÃO DO MATERIAL
1 Livro- controle da Tesouraria cl 100 folhas

1 idem caixa (5 colunas) c/500 fls. 1 idem termo
de promessa cl 100 fls. 1 idem imposto prédial c]Visto: LEONIDAS C. HERBSTER - Prefeito 50 fls., Prefeitura. 1 idem imposto prédlal c/25 fls.,
Intendencia. 1 idem imposto expl. agro e lndusrrlel
c] 150 fls., Prefeitura. 1 idem imposto expl. agro e
industrial cl 65 fls., Intendencla, 1 idem impostoindo e profissões cl 50 fls., Prefeitura. 1 idem imp.indo e prof. c'l 25 fls., Intendencia. 1 idem ímp. de
licença carroças cl 80 fls., Prefeitura. 1 idem, ímp.de Iic. caro cl 55 fls , Intendencía. 1 idem imp. de
licença automoveis c] 70 fls., Prefeitura. 1 idem imp.de Iic. aur. c] 50 fls., Intendencia. 1 idem impostoterritorial c] 25 fis., Preitura. 1 idem lrnp, territ. cl
15 fls., Intendencia. 1 idem imposto de licença 51ativo indusrrlats, comere. e prof. C. 50 fls., Prefeitura.
1 idem imp. de licen. sI ativo ind., com. e prof. cl
25 fls. Intend. 1 idem raxa fisco e serv, diversos
cl 20 fls.. Prefeito 1 idem taxe fisco e serv. díver.;cl 20 fls., Indend. 1 idem raxa remoção lixo cl 25
fls., Prefeito 1 idem registo placas carroças cl 50 Ils.,
1 idem reg. placas caro c) 25 fls., Indend. 1 idem
empenho (sistema fls. soltas) cl 200 fls 500 fls.
sinopse. 500 fls. papel oficio. Soo envelopes oficio.
500 envelopes movimento caixa 25 Blocos de em
penhe, 50x50x50. 50 idem calculo. 85 idem talões
«A» 100x100x100, Prefeitura. 55 idem idem «A»
Intendencia. 50 idem, idem «B» 100x100x100, Pre
feitura. 15 idem, idem «B» 1 oox1 oox1 00 Intendencia.
4 idem idem raciono gasolina cl folhas. 3 x 80 fls.balancete da despesa orçamentária. 1 x 80 fls. re
ceita orçamentária. 500 Boletim época pagamentode impostos e taxas.

O inreressado deverá 'comparecer a esta Prefei
tura, a-fim-de Inrerrar-se dos modelos dos impres
sos constante da presente concorrencia.

Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Iara
guá do Sul, em 20 de Novembro de 1944.

José Pereira Lima
Almoxarife

e-s e-s e-s e-s e-s

24190,90 197.40 24.388,30
38.919,00 50.110,00 69.029,00
177.152,10 1.975,70 179.105,80
164.101.90 2.948,00 167.049,90
147.882;10 529,00 148.411,10

1.6�5,40 115,40 1.760;80

24.410,20 22.000,00
70.206,00 61.600,00
179.825,70 145.00,00
115.156,40 158.400,00
149.840,00 125.400,00

5.:400,00
5.211,00 . 261,00 5.472,00
6.555,50 368,90 6.924,20
9.646,50 22,00 91668,50

1.050,80 1.050,80

7.407,00 1.101,00 8.508,00

6.�47,70 829,50 7077,00
.

5.000,00
7,50�,00

_ 9.500,00

200,00
800,00

8,000,00

2.000,00
1.100,00
4.000,00
.500,00

539438,50 550:00

5.592,40 720,70 6.513,10
1.979,10 210,00 2.189,10

595.561,20 59.586,40 635.947,60

84.028,50
718.976,10

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaragué, 51 de Outubro de 1944
ALFREDO MOSER - Contador

Ba1ancet.e da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de Outubro de 1944.

Despeza OrçamentariaCódigo
Local Titulos

.

e-s e-s c-s e-s c-e
o Administração Geral
o 2 Governo
o 20 Pessoal Fixo
o 20 1 Subsidio ao Prefeito
o 20 2 Representação ao mesmo
o 22 Material 'Permanente
o 22 1 Aquisição de Veículos, moveis e ureneillos
o 23 Material de Consumo

t o 25 1 Aquisição de combustível pare autornovel
o ·24 Despesas Diversas
o 24 1 Custeio de veículos, moveis e utensilios
o 24 2 Desp. di transp. do Prefeito quando em via-

gens admlnístratívas
o 24 3 Dlarías ai Prefeito quando a serv. fora di Mun.
o 4 Administração Superior
O' 40 Pessoal Fixo
o. 40 1 Secretario - Padrão M
o 45

.

Material de Consumo
o 45 1 Impressos e Material de expediente •o 44 Despesas Diversas
o 44 1 Serviço 'Postal
o 44 2 Serviço telefônico
o 44 5 Serviço telegráfico
o 44 4 Publicação do expediente
o 44 5 Assinatura de jornais oficiais
o 7 . Serviços Técnicos e Espeélalieados
o 70 Pessoal Fixe
o 70 1 Contador - Padrão L
o 70 2 Almoxarife - Padrão F
o 70 5 Agente Municipal de Estatlsrlce Padrão I
o 75 Material de Consumo

\
o 15 1 Livros e Impressos

" o 74 Despesas Diversas,

o 74 1 Desp, dI transp. de func. quando em serviçoÖ 74 2 Diárias a func. em viagem a serviçoo 74 5 Diárias e transporres ao interior do Munici
pio do Agente de Estatistica
Serviços Diversos
Pessoal Fixo

-

Motoristas - 3 a Cr$ 5.600,00 - Padrão Del
idem auxiliar a Cr$ 5.000,00 - Padrão C

o 90 2 Porteiro - Continuo - Padrão D
o 94 Despesas Díverses
o 94 1 Servo de limpeza da Prefeirura e Intendencia1 Exação e Flscellseção Financeira
t o Administração Superior1 00 Pesoal Fixo
1 00 1 Tesoureiro - Padrão K
1 00 2 Escriturário -

" F
1 1 Serviço de Arrecadação1 10 Pessoal Fixo
1 10 Quebras ao Tesoureiro
1 11 Pessoal Variavel
1 11 Intendente· exator
1 13 Material de Consumo
1 13 1 Aquisição de talonários, livros, etc.1 14 Despesas Diversas
1 14 1 Percentagem. p. a cobrança da Divida Ativa1 2 Serviço de Fiscalização1 21 Pessoal Variavel
1 21 .1 Percentagem de Fiscalização

o 9
o 90
o 90 1

(contiijua no prox. num.)

anterior I do mês I tot a I I el1!penha�al previsteI ale o mes

I

- 10.800,004.05000 450,00 . 4.500,00 ·4,500,00 . 5.400,00

532,00 2.464,00 2.79600 2.796,00 5.000,00
40,50 40,40 40,40 5.000,00

5.095,70 895,10 3.985.80 5.40500 6.00e,00

597,20 597,20 597,20 500,005.350,00 500,00 5.650,00 5.650,00 4.500,00

6.750,00' 750,00 7.500,00 7:500,00 9.000,00
4.414,90 855.00 5.269,90 5.269,90 5.500,00
442,50 442,50 , 442,50 500,00307,20 59,20 346,40 552,40 850,00343,40 15,80 559,20 559,20 800,001.200,00 1.500,00 2.700,00 2.700,00 3.600,00

100,öo

6.500,00 700,00 7.000,00 7.000.00 8,400,00'5.535,50 400,00 5.955,50 5.935,50 4.800,005.15000 600,00 5.7f>0,00 5.750,00 6.60Cl,00
500,00 500,00 500,00 50000

,

75,00 75,00 75,00 500,00215,00 50,00 265.00 425,00 500,00
155,00 155,00 155,00 550,00

9508,50
2.700,00

900,00
500,00

10.408,30 10.708,50 15.800.00
5.000,00 3.000,00 5.600,00

,

540,00 60,00 600.oö 600,00 1.200,00

5.850,00 650,00 6.500.00 6.500,00 7.800,003.200,00 400,00 3.600,00 4.00,00 4.800.00

. 292,50 52,50 525,00 525,00 590,00
2.798,80 500,00 3.298,80 3.798,80 6.000,00
2.000,00 2.000,00 2.009,00 2.000,00

697,10 697,lp 697,10 Roo,oo

5.511,70 191,80 5.503,50 3.571,80 4.800,00
71.530.00 12.051,40· 83.581,40 86.451,90 122.190,00

.

IPreffeüura M[1lIlIillUCn�al� �C
J2lralg1lIl1 �� �lUl�
EDITAL

REQUEmMENTOS DESPACHADOS
Dia 29-9-44

7802 - João Franzener .!. brasileiro requer licen
ça pera estabelecer-se com. Engenho Central de A
guardente, sito a estrada Iaraguä. Como requer.7806 - Ricardo ôuhr - Brasileiro requer licença
pera mandar construir um mausoleo na sepultura de
Wihlhelmina ôuhr Duwe, inhumado Cemiterio Muni-
cipal de Rio da Luz. Como requer. ,.

7801 - José Roza - Brasileiro requer licença pa
ra construir uma cesa de alvenaria de tijolos, peramoradia, em sua propriedede sito a estrada Rio de
Luz, neste municipio. como requer.

5/10/44:-
7812 - Serraria Pinheiro Lrda. - firma brasileira,

requer licença pera comerciar como mercador de ma-
deíra nêste municipio. Como requer. '

7808 - Militão de Oliveira, - brasileiro requer li
cença para estabelecer-se com fabrica de paos pera
tamancos a rua B. Constante. Idem, idem,. idem.

7809 - Paulo Beernke - brasileiro requer licença
pera estabelecese com uma oficina de radios, na A
venida Getulio Vargas, 184. Idem, idem, idem

7815 - Irmãos Gumz - brasileiro requer licença
para construir uma casa de tijolos, sobrado em sua
propriedades estr.aca Rio Cerro. Idem, idem, idem,

7814 - João G. Rocha - brasileiro requer licen
ça para consfruir uma casa para moradia em seu ter
reno a estrada Retorcida. Idem, Idem, idem.

Secretaría da Prefeitura Municipal de Jaraguádo Sul, em 5/10/44.
LUIZ GOMES - Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1\1- , VOCEA NA-O E'Ã�;����á�i�-� �=OFRACASSADO
de há muito voei procura ..•
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[Lo co í

s ]
IQ§§) IQ§§) - Comemorou a 22 a

NASCIMENTO

I passagem
de mais um

natalicio o sr. L é oAcha-se em ,festa o
Raschke, alto funcionalar do nosso ::tmlg? Ho- rio da nossa confreira

Os gatunos penetraram norato Tome!m" diretor- "A Nação" de BIumenau.,., gerente do diário "A Na-na Igreja mat_rlz de BIu
cão" que se edita na ci- - Transcorreu hontem�enau e daí furtaram .(Jade' de BIumenau e de mais um aniversario dadiversas �oalhas no va-
sua digna consorte, sra. sra. Carolina R. Freiberlor aproximado de um
Naime F, Tomelin, pelo ger, esposa do sr. En-

- Verá passar amanhãmil cruzeiros,
nascimento de um ro- sua data natalicia a sra.gelbert Freíberger. , dibusto garoto que na pia Berta Lessmann, igna
batismal receberá o no-

- Hontem ocorreu o esposa do grande indus
me de Honorato Antonio. aniversario da sra, Odíla trial sr. Ernesto Less-

Parabens _L_._V__ie_i_ra_,__p_ro_f_e_s_s_o_ra__d_o__m__a_n_n_, __

x
O presidente da Co

missão Estadual de Abas
tecimento delegou pode
res aos Prefeitos Muni- ----------

cipais para tabelarem o

VaCllne" s'eu fl·l�ocafé moido de acordo
com as faturas de custo
que forem apresentadas CASAMENTOS Al' V de sepelos torradores, Con tra a difteria Terão lugar hoje os liga oli en -

X crupe. seguintes casamentos: da , '

'

O sr. Interventor Fe- Vacinação sob os senhorita Maria Ana Va- Dois bungalows novos (9x14) sitos no centroderal �� baixou decreto- cuidados do sel, filha do sr. Curt Va- da cidade, á rua CeI. Procópio Gomes, com todolei augmentando os ven-
sel e dona Irene Pedri o conforto, possuindo encanamento de água ecimentos dos funciona- Dr. Arminlo Tétvares Vasel, com o sr, Daniel bomba automática. •

.

rios publicos estaduais
Marangoni; de Willy Erd-em Cr$ 100,00 aos que BLUMENAU mann com a senhorítapercebem até 2,000, cru-I STA. CATARINA Herta Luiza Thomsen; ENGEN-HO RAU LTDA.zeiros mensais, crS , .

do sr. Deoclecio Correa

Mais informações com

CORREIO 00 POVO
com a -senhoríta Alydia
Maas; do sr. Bernardo
Gustavo Todt com a se
nhorita Elsa Bolduan; do
sr. Francisco Piermann
com a senhorita :Maria
Klein, filha do sr. João
Klein e sua esposa dona
Esmeraldina J unk e s

Klein.

- Em Rio Cerro, terá
lugar hoje o enlace ma

trimonial do sr. Gerhardt
Roeder, comerciario ali
residente, com a senho
rita Irene Wendorü, di
leta filha do sr. Ricardo
WendorU e Elsa Moeler
Wendorff.
A todos os nubentes

apresentamos nossos vo
tos de felicidades.

Caixa Postal, 19 fUN D AD O E M 1919 Telefone N. 39
------------------------------------------------,----

JARAGUÁ DO SUL SABADO, 25 DB Novembro DB 1944 - sn CATARINA
ANO XXVI

N. 1.251

Interior
(Cont. da 1a. pag.)

ria, morteiros e armas
menores do inimigo afim
de capturar o objetivo.
Durante o ataque con-
-tra Lama di Sotto, nova
mente o capitão Avrosa
pa Silva com excepcío
)Jal capacidade de co

mando, escondeu os fe
rimentos recebidos, com
o fim de continuar co
mandando sua compa
nhia e manteve sua po
sição até que lhe foi da
da ordem de se retirar
pelo comandante de seu

regimento. Sua conduta
reflete as mais altas tra
dições do Exército Bra
sileiro".

, ii F_F • •
I

Oferece aos seus distintos amigos e

fregueses, grande sortimento em

e.

FRIOS - SALSICHAS .;r:..�PRESUNTOS, ETC. • s>0 . �
" Ó\Ó.'t� JW

SoCI Sempre Novidades
�� Sorvete, Moranguinhos com nata
V CHOCOLATE GELADO, Etc.

Festejou à 19 do cor
rente sua data natalicia
o interessante menino
Rubens, filhinho de nos
so leitor sr. Alfonso Ni
coluzzi.

- Transcorreu a 21 o
aniversario do menino
Alfredo Horst, filho do
sr. Roberto M. Horst, pro
prietario da Farmacia
Nova.

A
,p I E t d 200,00 para os que per-

Casa neo I e o s a o cebem de 2.000 a 2.500
K cruzeiros o Cr$ 500,00

(Cont. da 1a. pago) para os que recebem
possue um grande sor-

I vidio Botêlho, "Mario J0-
vencimentos superiores
a essa importancia.timento em' artigos de I sé S�ares .de Ca�valho

couro: Sacolas, Cartei- e Joao Batista Espíndola
dos cargos de delegados
de policia de Indaial,

defronte o Cine Buhr Urussanga, Ibirama /e

Brusque.

ras, Cintas, etc.
x

:::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VARIZES
EM SENHORAS

E HEMORRÓIDaS EM GERal
Noyo Tratamento sem Operação
Após longos estudos foi descoberto um
medicamento vegetal para o tratamen
to com ótimos' resultados de varizes,
que prejudicam a circulação venosa.
Esta medicação, na dose de três colhe
Fes das de chá ao dia, em água açuea
rada, restitue ás pernas o seu estado
normal e a belesa estética. Em idêntica
dose debela os males causados pelos
mamilos hemoidários internos e externos,
inclusive os que sangram. Não encon
trando nas farmácias ou drogarias, peça
diretamente ao depositário: eX.POSTAL
1874 (um-oito-sete-quatro] , São Paulo.

HEMO·YIRTUS (líqUido)
/

TROPAS TRANSPORTADAS PELO�AR
tEM

ERICH RUYSAM, Eugenio Wolf e familia,
Matias Ruysam e familia, Antonio Ruysam e familia, En
gelbert Freiberger e familia, Alvaro dos Santos e farnllíe,
Lourenço Gresinger e Senhora, Emerich Ruysarn Ir., Paulo,

Rodolfo e Erna, agradecem profundamente sensibilizados aos seus'
vizinhos, amigos � parentes que os confortaram no golpe doloroso
que acabam de receber com o Ialecirnento de sua estremecida
esposa, mãe, sogra e avó

Maria Eichinger Ruysam
ocorrido no dia 17 do corrente, com a idade de 55 anos.

Tornam este agradecimento especialmente extensivo ao distinto
clinico Dr. Alvaro Batalha e Senhora pela abnegação dispensade
para salvar a vida da exrlnta, bem como aos Rvdos. Padres pelos
atos religiosos.

Ieragué do Sul, 23/11/1944.

�"""""""""""_.""""""""""""'.""""""""""I""""
o SABÃO

"LOftRflO �O POUO"
Ave. Getulio Vargas . 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARIGUA DO SUL
Estado de Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL
Cr$ 25,00

DIR. RESPONSAVEL

II R T U R M Ü L LER

REDATOR

Mario Tavares da C. Mello

DIR. COMERCIAIS
WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINBR

.

...descobrir um rêmedio pata êsse mal que
o deorime moral e fisicamente perante
a sociedade, CATUASE COMPOSTA éo
remédio, preparado com um grande veg�
tal de nossa [lora, cujas propriedades es

timulantes e vitalizadoras em combina
ção com o alcai6ide da "loimbeh6a" •
hormônios cerebral e testicular, atem rã
pidamente no combate à debilidade neu'

ró-muscular e viril, astenia (fraqueza
nervosa). de-ânimo.» Não encont:an�o
na sua farmácia, peça ao depositârio,
Caixa Postal, 1874 - São Paulo.

CATDAS.! COMPOSTa

G. E. Abdon Batista, des
ta cidade,

-"'Defluiu na data de
hontem o natalicio da
sra Selma Bruhns, es

posa do sr. Erico Bruhns,
do comercio local.

Tropas do exérci

to norte-americano

de pa ra que dist as

entrando em aviões

que as conduzirão

a seus objetivos, .

por trás das linhas

alemães.

(Foto da Inter-Ame

ricana)

"Virgem Especícltdcde"
(MarCa Registrada) s�ßp.,� 'jIRCfAt•••

ESPECIALIDADE
recomenda-se para hospitais, colegios etc., pela sua qualidade desinfetante .

.........................._.� .u _.: -

da elA. WETZEL INDUSTRIAL Joinvile
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