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TELEfONE N°. 39

Estamos informados de
que o sr. dr. "Nereu Ra
mas, Interventor Federal
esta de visita ao munici
pios que foram atingidos
pela enchente, afim de
tomar as medidas neces
sarias para as reconstru
ções nas vias publicas
cujo transito ainda se
acha impedido.
E' provavel que o ilus

tre administrador catarí
neríse tambem venha ao
nosso municipio.

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL
-

Sabado, 2 de Dezembro -de 1944

A maior parcela foi
dispendida com serviços
de utilidade publica, se

guindo-se-lhe os da edu-O que impressiona 10- 2 a 5 milhões de cruz. e -

t.. . caça0, que ornaram.. .go a primeira vísta no Arar�nguá, Brusque,Con- 10.119.945,40 cruzeiros, erelatorío que o snr. In- co�dla, Joaçaba, Jara- a admínistração com ..terventor Federal apre- gua d.o Sul (1.609.234,10 4.527.195,00 cruzeiros esentou ao snr. Presí- eruzeíros) La�_una, Ma- os serviços de saudedente da Republica, e Ira, Porto União, Serra publica com 3 819 759 80reíerente ao ano de Alta e Tubarão entre 11 O s�ldo g�rai p�r�1943, são os mapas, Qua- e 2 milhões e os demais 1944, perfaz Cr$ .....dros explicativos e
-

ta- a!recadaram. r�.nda iníe- 18.807.780,94.belas demonstrativas da 1'101' a um milhão de cru- O passivo geral aosituação real de cada zeiros. fíndar-se o exercicio,departamento adminis-
.

Com o saldo do exerci- (divida íundada interna,trativo. CIO a;n!erior, deposit.os flutuante, etc.) era deDeixou S. S. de lado especIaIs, etc., a receita Cr$ 47.104.599,85, todaa parolice, as Irases fOI a Cr$ 77.934.247,3�. ela vinda de encargosocas e tapeadoras, para A. despeza orçampntan,a anteriores.expressivamente, senhor fOI de Cr$ 52.234.541,20 O r 'd C $absoluto do assunto, pro- e o total de Cr$ a rvo e e r. : .

var irretorquivelmente a 61.957.099,24, passando 88.107.962,94, c�nstItUldoreal situação. do Estado para 1944 o saldo em de sa�do. em c!uxa, bensque governa. caixa e bancos de Cr$ moveis, imóveis, etc.
Assumiu o sr. Nereu 15.977.148,14. A despeza São esses, em resumo,Ramos a admínistração inclue Cr$ 4.385.134,40 os dados financeiros

catarinense . em 1935, do pagamento de apolí- apanhados do relatório.
contando. com a renda ces, bonus, juros e pres- No proximo numero apade 20.998.391,03 cruzei- tações de pagamentos da nharemos outras ativida
ros, para em 1943, obter divida externa e Interna. des administrativas.
66.955.473,74, acusando ----,---------------
um superavit de Cr$
15.572.210,54 a mais que
o ano anterior.
Os titulos que mais

contribuiram para a ar

recadação foram, ven
das e consignações . .

41\63% da renda, seguin
do-se-lhe o imposto de
industrias e profissões
com 9,82°io, a exporta
ção, com 9,62% e o ter
rítorial com 8,24 ° I0' so
bre a arrecadação.
Dos municipios, Flo

rianopolis, Joinville e

BIumenau, arrecadaram
mais de 5.000:000,00 cada
um; Caçador, Campos
Novos, Itajaí, Lages, Rio
do Sul, São Francisco
do Sul e Xapecó, entre

Sta. Catarina N. 1 252

num�rDl �Xpr�11iDDl

Congratulações

mês, nossos canhões lan
çam mais de 5.000:000 de
granadas contra as trin
cheiras, Iortes e casama
tas inimigos, enquanto
nossos morteiros acres
centam mais 2.000.000 de
granadas àquela cifra.
Os gastos andam na

frente dos recebimentos
de nosso pais, porem,
sei que vos, lideres dos
soldados americanos, não
desejais substituir um
custo em vidas america
nas adicional pela muni
ção que poderia salvar
aquelas vidas.
"No momento em que

for publicado esse rela
torio, haverá quasi cin
co milhões de soldados
norte-americanos em ul
tra-mar. Os abastecimen
tos necessitados por- um
soldado aumentaram de
uma toneladas na ultima
guerra para cinco tone
ladas nesta. No decorrer

to 290 prisioneiros ini do ultimo ano enviamos
115.000 caminhões, so-

-X- -

mente a Russia. Alem
O esforço. de guerra disso, entregamos ao re

americano deixa o mun- ferido pais 8.0rO veiculos
do adimirado. Falando a de combate inclusive
imprensa disse o General ,2.000 tanks. Isso repreEnsenhover: senta .um total de 15 bí
Agora mais do que lhões de dolares. Embo

nunca necessitamos de ra as proesas da produmunições -. Na captura de ção norte-americana teAs operações na Fran- Aachen, o Primeiro Exer- nham sido notaveis, muiça .restríngem-se as ope- cito disparou mais de to resta ainda a fazerrações de patrulhas, es- 300.000 granadas de ca- antes de celebrarmos aperando-se para breve libre 105, num periodo vitoria. Neste momento,nova ofensiva. de duas semanas e, mes- as nossas forças no es-
Tem-se ativado a guer- mo assim,a conquista da- trangeiros precisam de

ra aerea, atacando os quela praça foi retarda- artilharia pesada, de mu
pontos de entroncamen- da devido a escassez de nições pesadas, de ca
tos Ierrovíaríos e Iabrí- mumçao. minhões pesados de pecas alemães e, dentro de Apesar de tudo contí- neus e de tratores pesa-8 dias, as super ,fortale- nuamos a atacar e 5.000 dos. O que conseguimossas voadoras americanas I granadas de todos os ca- no passado não pode des
atacaram 4 'vezes a ca- libres são . disparadas viar a nossa atenção das
pital japonesas, deíxan- contra as de�esas alemãs realidades dos atuais
do em panico os nipões. em cada mmuto. Cada problemas da produção.Até o dia 1°. de outu-

.
_bro a F. E. B. tinha Ieí- I

O fi 'd O-I Trilßlburdí1 O ItüPUl!Úr. rqulmelJes Hß HS
Subiu 7 metros - 300000,00 de cruzeiros
de prejuizo - Casas debaixo da agua -

Plantações destruidas - Pontes e estradas
levadas pela cheia -- Impedido o transito

rodo e ferroviario.

Revista Semanal
Exterior

migos.

O "Correio do
Povo" recebeu os

seguintes telegra
mas, referentes ás
congratulações en
viadas pelo aniver
sario do Estado Na
cional e Congresso
de Brasilidade:
Palacio Catete-Río.
Presidente da Re- Fez anos' a 28 de No-
publica agradece vembro proximo passa-
cumprimentos en- do o Sr. Dr. Arquimedes
viados por motivo Dantas, ilustre Delegado
passagem 7°. ani- Auxiliar, com exercicio
versario Estado Na- nesta comarca.
cional. Cordiais sau- Cavalheiro de finos Depois de curta chuva Eram cerca de 14 ho-
dações (a) Alberto dotes de coração e es- de dois dias, o Rio Ita- ras, quando as aguas do
de Andrade Quei- merada educação, já pocú começou a avolu- rio começaram a descer,
roz-Oíícíal de gabí- grangeou o ilustre ani- mar-sé na manhã de do- aliviando os moradores
nete. versariante gerais sim- mingo, 26 do corrente. cujos predios estavam
Palacio Catete-Rio. patias. Tão violentamente ores- sendo ameaçados.
Agradeço e retribuo Bacharel estudioso e ceram as aguas, que pe- Foi a maWJ: cheia do
efusivamente con- culto, o Dr. Arquimedes las 13 horas, atingia a Itapocú desde 1906, tal-
gratulações eur-er- Dantas no curto espaço altura . de cerca de 7 ves pouco faltando para
ramento solenidade de tempo que medeia a metros do seu nível nor- igualar aquela.
4°. Congresso Bra- sua chegada em terras mal.

T' .

d. Ja então diversas ca- ronsíto int�rrompi osilidade. (a) Salga- catarmenses, já se im-
sas, situadas na parte As chuva� interrompe-do Filho-Ministro ��ZertgeJ: suParusdedneCcII:aSo-ees baixa da cidade, tinham ram o transJt� p�ra BIu-,Aeronautica.
sido atingidas e seus mo- menau. e. Joínville e. oDo Centro de Ex- no espinhoso cargo que radores obrigados a I

Ierro-víario entre RIOpansão Cultural, de lhe foi confiado.
abandona-las, salvando V:ermelho e Sã� Fran-São Paulo, recebe- Daí as inumeras maní- o que era possivel, no CISCO,. aquele fOI res�a-mos amavel carta

b 1 CId a t �testações
'

de regosijo; que eram auxiliados pela e e o n erça·l.elrade cum pri meri tos
por parte de seus inu- população. a

_ tarde. e e�te, a�ndapelo sr. Honorato Tome- pela passagem do

I meros amigos e admira- O povo aglomerou-se nao o tmha sido ate a1· 1 -

da I aniversario da nova
d t aIn, aque e orgao a Im- dores, que lhe foram tri- na ponte «Abdon Batís- a a em qU9 en.cerroamost

. fase desta folha.
t t ,lidprensa ca armense, hoje butadas por motivo de ta», de onde apreciava es as no as, uia . opertencente a cadeia dos tão auspiciosa data, as a violencia do rio, tra- corrente.. _.Diarios Associados, sou- mais francos aplausos, quais juntamos as que sendo animais, partes de Os pre)U1ZOSbe grangear da pOPula-! aos quaes juntamos os esta folha. embora com construções e quantida- Calculam-se em cercação do vale do Itajai os nosso. ' atrazo lhe dirige. des de madeiras. (Cont. na ultima pah.)

A Inundação

Com exepção da fren
te italiana, onde os ale
mães atacam violenta
mente, tendo mesmo con

seguindo desalojar' as
forcas do 5°. Exercito
de 'algumas posições, os
demais setores tem-se
mantido em calma.

Os fados não permitiram se escoasse o
ano sem que um acontecimento doloroso se
verificasse, fazendo com que, no futuro, sejaeste bissexto recordado como um dos mais
funestos para o Município.

Desde o seu limiar, 1944 tem sido pródigo em adversidades, umas maiores, outras me
nores, trazendo sempre a aflição e espalhandoangústia e desolação por toda a parte.

Restrições de toda a sorte impostas pelasindisfarçáveis contingências de uma época mar
cada pelo império da ambição humana, a mais
desmedida, Iôram estabelecidas; crise de produtos indispensáveis, de energia eletrica provocada por longa e impiedosa estiagem, fô
ram fatos adversos que precederam a catas
trófica inundação de 26 de Novembro de 1944,
uma data que permanecerá pelos tempos atóra
na lembrança de todos que a assistiram.

.O espetáculo presenciado por tanta gente.é daqueles que impressionam mais pela im
possibilidade de justificação do que, propriamente, pelos danos causados.

Os dias que antecederam aquele funesto
domingo de Novembro, caracterísaram-se por
por uma chuva torrencial e incessante.

E assim dêsde a noite do último sabado,
começaram a se concretisar os maus preságíos de uma enchente de grande proporções.E efetivamente a região .do extremo norte
catarinense, viu-se de um momento para ou
tro presa de um grande infortúnio.

O rio pacífico que banha uma zona fér
til e habitada por gente que trabalha, principiava a avolumar-se, e vertiginosamente cres
cia e se transmudava, para dar logar .a uma
corrente caudalosa, que célere corria arras
tando na torrente sinistra arvores arrancadas
ao solo com raizes, animais indefesos agonísantes, pedaços de casas e objetos Indistintos
que se sumiam rapidamente na voragem dos
redemoinhos tenebrosos.

Enfurecido o rio outróra . manso e calmo,rompia as margens na ancia terrífica de mu
dar o curso monótono, invadindo e destruindo
habitações, devastando terras -cultívadas re
gadas por suôr honrado e tantas fadigas, des
mantelando pontes e estradas, derrubando bar
reiras, deixando apenas de pé.o que o furor
das suas aguas em turbilhão, não podia al
cançar.

Na cidade apenas o ar de curiosa e in-
consciente alegria que alguns semblantes II\enos avisados deixavam transparecer, contras
tava com o belo - horrivel da enchente.

Em toda aquela desventura e como sem
pre acontece, a peior parte coube ao nobre
trabalhador da terra -- o lavrador.

No alto das barrancas do rio irado, mal
.

se sustinham de pé, pequenas vivendas des
nudas.

Pelas aberturas olhares medrosos obs,.e1'
vavam a ação destruidora das aguas sem rumo,
na previsão certa da miséria consequente.

Prejuizos totais foram verificados em al
gumas zonas menos bafejadas pela sorte. Par
ciais por outras. Familias inteiras se viram,da noite para o alvorecer, na mais negra mi
séria, sem ter a quem formular queixúmes.E quasi sem solução o ocorrido. Mal quasi
que sem cura. Mas o inconsolavel silêncio
de tantas vitimas, nos sugere um lenitivo
para tanto infortúnio, já que uma solução efi
caz e reparadora não seja possível,E' necessário abrandar o sofrimento de
uma populalação laboriosa, cujo único delito
tem sido o de contribuir com o seu trabalho
profícuo, a sua fé inquebrantavel, para o en-
grandecimento da patria comum.

/Para os graudes males, os grandes re
medios. E êsse remedio está ao alcance do
poder público.

A ele compete distribuir auxílios aos
mais atingidos, e a sua ação reparadora, nestesentido, será proclamada como sendo ato da
mais pura justiça e do mais alto espírito de
solidariedade humana e cristã.

M. T.

"A Nacão"
Entrou em seu segun

do ano de. existencia a

«Ac Nação», que se edita
em Blumenau.
Fundado ha um ano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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::ii CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO::

1! DR. SAOALLA AMIN !!
Compramos qualquer quaníídade de �l CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H

ii ESTADOS DE SANTA. CATARINA E PARANÁ n
H «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS �i

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito i_c.a.n.a_e.m_e.la.d.o.,_a.o.s.m_e.lh.o.r.e.s_p.rli�.ço.s.o.1 ii _ ....oinville - iida Comarca de [aragué do Sul, Estado de : Santa ICatarina, Brasil, na forma da lei, etc.
.

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

Material Escolarf a z s a b e r a todos os que o presente edl-
tem sempre em staktel de citação, com o prazo de trinta (30) dias vi- P A R A F E R I DAS I
LIVRARIA AVENIDArem. ou dele conhecimento tiverem, ou interessar

possa, que, estando se procedendo ao Inventário dos E C Z E MAS I

bens deixados por falecimento de MARIA SATLER, I N F L A M A c.o ES.e tendo 'sido feita a declaração de herdeiros, na
qual consta o herdeiro de nome L1NO SATLER, -C O C E I R A 5 Icomo ausente, pelo presente edital, chama e cita ao

F R I E I R A 5 I
dito Linö ôarler, pare no prazo de trinta dies, se
fazer representar, ou comparecer a êste Juizo, pare NUN c: R EX! STI U I GUR L ES P I N H A 5 I E TC.falar aos termos de dito inventário, sob as penasda lei. E pera que chegue a noticia ao conheci-
mento de rodos, se passou o presente edital, queserá 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 o», - Dado e passado nesta cidade de Iara
guá do Sul, aos treze dies .do mês de Novembro
de mil novecenros e quarenta e quatro. - Eu, Neyfranco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pe
reira .Olíveira - Juiz de Direito. -- Está conforme o
original, do que dou fé. '

Iaragué do Sul, 13 de Novembro de 1944.
3x2 O Escrivão: NEY fRANCO

BLENORRAGII
e males das

VIAS URINÁRIAS, RINS e BEXIGA
Um tratamento poderoso das moléstiae
das vias urinárias (ambos os sexos) e das

I doenças dos Rins e Bexiga. é rea1iza�O
eficazmente pelo OXYL, que por mela
de sais extremamente .solúvela age dire
tamente na uretra. Não ofende o est�
mago, auxilia a extinção dos corrimentos
agúdos ou crônicos em ambos 08 sexos,Procure evitando todas consequências. como dores
nas pernas, tornozelos inchados, perda do',HOTEL TROCADERO vigor-, reumatismo. pontadas, tonteirtl!'
olhos ernpapuçados, incontinência na un-

L "

"t' -, M h 1 FI
-

P" t 5458 na, acidês, ardência, perturbações na. be-AMBIENTE DISTINTO � OTIMA�\ REFEIÇO-E� Ola e escntono. a rua arec a oricno eIXO O nrs. -

XDigrOag·an�asãO.esecrnceOvnatraaondDoenpoeas"Ftáriw:mo,á;'�y:� U Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 ----ASSEIO - MORALIDADE Postal 1874 - São Paulo.
HOTEL - BAR - RESTAURANTE FONE 45 MODO DE USAR NA BULA

_______________R_UA__V_IS_C_O_N,_DE__D_E_T_A_U_NA_Y__N.__18_5� �-===========�====================================�=_=_=iEl 1C.��·iI �

ORREIO DO POVO
-------------------------

EDITAL

A SiFILIS n A"RESENTA SOB
I NÚMERAS FORMAS. TAIS C:OMO:

REUMATISM.
ESCR6FULAII
ES"INH....

FIs-ruua
ÚLCIER"
IECZEM....

FERiO....

DARTRa.

MANCHA.

De ordem do Sr. Pre·
feito Municipal, torno pú
blico que à partir de 1°.
de Dezembro do correnre
ano, será mantida fiscali
zação permanente nas es�
tradas gerais, por meio
de motorclcllstas, pela Ins
petoria de Veiculas e
Transito Públicos.
E'sta Prefeitura, chama

à atenção dos senhores Icondutores de carroças,

Iaranhas, etc, a-fim-de que
observe rigorosarnenre os

signaís de transito, mor

mente, mão e contra-mão.
De acôrdo com o Có

digo Nacional de Tran
sito, aos menores de 1.8
anos, não é permitido -------
conduzir veicules.

Aos infratores, serão
aplicadas pelos funcioná
rios encarregados dêsse
serviço, as penalidades
prevista no Código Na
cional de Transito.
Secretária da Prefeitura

Municipal de Iaraguä do
Sul, em 29 de Novembro
de 1944.

LUIZ OOMES
Secretário

É UMA DOENÇA' C;RAVlsSIMA
MUITO "ERlo;OSA "ARA A FA
....LI" E "ARA A RACA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA
MILNTO DtSSE GRANDE I'1..AGELO

USIE g

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ •• ANOS

VENDE-SI! ,IIM, TODA "A,,'tE.

Milho
Feijão

Xarque
OFEREOE

fßDeß�O R ß U lt�H.

Edital de Citação
O Doutor Ary Pereira, Juiz de Direito da co

marca de Iaragué do Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil, na forma da lei, etc.

t

fAZ SABER aos que o presente edital de ci
tação, com o prazo de trinta dias virem, ou dele
conhecimento tiverem, que estando se procedendo a
uma Ação Executiva, em que é Exequenre a Fa
zenda Municipal e Executado MANOEL JOÃO
PEIXE, e ,tendo o Oficial de Justiça certificado não
haver encontrado o devedor Manoel João Peixe, que
se encontra em luger incerto e não sabido, cita e
chama-o a comparecer ou fazer-se representar nesre
Juizo, dentro do. prazo de trinta dias, a contar da
data da primeira publicação deste edital, pare apre
sentar a defeza que tiver, sob pena de revelia. E
pera que chegue a noticia ao conhecimento do exe-

, curado, se passou o presente edital, que será afixado
ás portas do forum, no lugar de costume, e publicado pelo jornal local «Correio do Povo». - Dado
e passado nesta cidade de Iaragué do Sul, aos vinte
dlas do mês de Novembro de mil novecentos e qua
renta e quatro. - Eu, Ney franco, Escrivão o subs
crevi. as.) Ary Pereira Oliveira, Iuiz de Dir:ei\o. -Está conforme o original do que dou fé.

Iaragué do Sul, 20 de Novembro de 1944.
3x1 O Escrivão: NEY fRANCO
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EM JOINVILLE
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\

Jaraguá do Sul, 2 de Dezembro de 1944 �a. pagina

LIQUIDAçÃO•

de 1', de Novrmbro até

31 de DezemJ.ro de 1944

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

rante estes 2 meses.

I
formado pela faculdade de Medicina da

Universidade do 'Rio de Janeiro
BL U ME NAU STA. CATARINA
..__

'

..------------------.---------.
Erico Bruhns - ]HrHDUÓ �O Sul

RUA CEL.· EMILIO JOURDAN N. 62

Aluga ,ou Vende-se
Dois bungalows novos (9x14) sitos no centro

da cidade á rua CeI. Procópio Gomes, com todo
o confort�, possuindo encanamento de água e
bomba automática.

Mais informações. com

ENGENHO RAU LTOA.
--------------------------,----------------

Dr. Lúcio Oorrêa
ADVOGA1IJHI»

SÃO OS MELHORES
E MAIS BARATOS

"

Patrocina causas de natureza cível, comercial, criminal e traba
lhista, Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, r�
tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-

bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da
.

comarca de residencia.

Residência: J O I N V I L L E - Rua DUo' 80ehm H. 210 '- Fone 333.

Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGuÁ DO SUL
SANTA OATARINA

Otimo tratamento V. S. encontrará no

- Hotel Jaraguá1-1- -1-1Oaixa Postal, 11 :nBlIA:DR-R:E@TAURANTE
Refeições á qualquer hora ---'----
------ - Banhos quentes e frios - chuveiro -

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA,587
JARAOUÁ DO SUL STA. CATARINA::::�}���� _

�::::

:FERRAR.IA
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

TEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS
AGENTES LO�AI§

A Com�pcial Ltda.
/ARAOUÁ DO SULRua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

I

J'ARAGUÁ
::::�·i� � -::-••-::�?:: Dp. LUIZ DE SOUZA.

ADVOGADO
\

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

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Fabrica de Aguardente
Estrada Bananal (anliga cervejaria de G. WALlER),

JARAGUÁ DO SUL

O Preceito do Dia
A varíola começa brus

camente, com dor de ca

beça, dores pelo corpo,
vômitos e febre alta. Dois
a três dies depois, surge
uma erupção consrifuída
por pequenas manchas do
tamanho de um tgrão de
milho, ligeiramente salien
tes e de coloração ver

melho-pélido. SNES.

Procure transformer �m�X!3� seu lar num maravilhoso
e elegante mundo, Ch.eio � �� � de encantos,

.

beleza e

elegância, usando os m � maravilhosos e modernos
mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e casinhas, etc., da
Pabrlea de Móveis CRUZEIRO,

Fab�ica de Moveis Estofados
"CRUZEIRO"

fabricados Ieraguä do Sulem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o R R E' I O O -O p O y O Levo ao conhecimento dos interessá
, dos, que acabo de montar uma bem apa
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. SABADO, 2 DB Dezembro DB 1944 - sra CATARINA N. 1.252 á oficina mecânica do Sr. Julio Prazer a.
----------------------------�----

JOÃO WlEST

ANO XXVI

Tribunal do !luri
.................................................................................................................................•....................................................................................................................

Em 10 anos de comarca, 5 julgamentos.
Absolvido João Gonçalves de Godoy.
Sob a presldencia do .0 ponto principal do

dr. Ary Pereira Oliveira, processo, multo bem ex
integro Juiz de Direito da piorado pelo ilustre paComarca, servindo de trono do réo, Dr. Luiz de
Promotor Publico o dr. ôoúze, girava em torno
Priamo do Amaral e Silva de identidade do acusado.
e escrivão o sr. Ney Fran- Godoi negou a autoria
co, teve lugar no dia 28 do crime, declarendo não
de novembro a Sessão ser ele o matador de Ni
do Tribunal do Iuri, pare colau Chaves. Aquele ti
julgamento, do reo João nha um braço quebrado e,Gonçalves de Godoi. a radiografia deste, não
O réo foi acusado co- dava disso vestiglo. As

mo autor do homicidio testemunhas todas elas
praticado centra Nicolau

I
estavam em duyida se o

Chaves, em 25 de janeiro réo presente era ou não o
de 1926, no lugar Ribid- individuo

.

que naquelarão Cavalo, deste munícl-] epoca 'praticou o crime,
pio, fato esse a que ja ti- fato ja decorrido ha 18
vemos oportunidade de anos, mudando um tanto
nos referir em um dos a fisionomia.
numeros anteriores.
Tendo fugido da cadeia

de Corupá, na mesma
noite em que foi preso,
foi novamente detido, a
cerca de 6 meses, em Ca
çador, nesre Estado.
O Conselho de Sen

tença ficou constituido
dos senhores Martinho
Verano 'Soares, ' Vitor
Gaulke, Martim Stahl,
Procopio Pereira Lima
Junior, Walter Ianssen,
Eugenio Siedschlag e Ro
meu Bastos.

Esse foi o 5.°. réo
gado em 10 anos de
marca, pelo Tribunal
Juri.

Embora o Dr. Promo
tor Publico com energia
e brilhantemente fizesse a

acusação, conseguiu o ad
vogado com sua funda
mentada defesa, a absol
vição por maioria de vo
tos, visto que, como ja
dissemos, existir a duvida
sobre a indentidade.

r'A;�'��i��'A!���':�����N'D'f�,!
ii A nova dirêtoría da Associação Atlética 1.1..Baependí tem o grato prazer de levar ao co

nhecimento
.

dos consócios daquela entidade
que, para as festas de NATAL e ANO NÔVO,
organiz�u o seguinte programa:

o Grêmio Olimpico oferecerá um baile,
com início ás 20 horas, abrilhantado pelo es
plendido Jazz Yara, de Ioinville.

Haverá sorteio do belissimo brinde
expôsro na vitrine da «Casa Real».

A Associação Atlética Baependí ofere
cerá, pela primeira vez, aos seus associados,
um grande baile de

"I

Iaragué do Su}, 50 de Novembro de 1944

::
Angelo Piazere i:.i:.·Secretário.....

. ..

·····i�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t?··

ii SÃO SILVESTRE

já, convidados todos os sócios do
Grêmio e da A: Atlética BaependL

NOTA: As diretorías, tanto do Grêmio corno da Asso
ciação', afim de evitar atropêlos e aborrecímen-:
tos, solicitam aos associados, que pretenderemconvites para pessôas estranhas ao quadro 50-
cial, o obséquio de se manifestarem com a' de
vida antecedencia.

iul-

.-

Do sr. 'Presidente da Associação Paulista de
Medicina, recebemos a seguinte comunicação:

São Paulo, 16 de Novembro de 1944
Senhor Redátor:

Promovido pelo Sindicato dos Médicos de São
Paulo, Associação Paulista de Medicina, Sociedade
de Medicina e Cirurgia de São Paulo e com a coo
peração de sindicatos e entidades médico-científicas
do País, será realizado na cidade de São Paulo,durante o período de 8 a 15 de. Março de 1945, o
10. Congresso Médico-Social Brasileiro.

I
Uma revisão e objetivação dos principais as

pectos reivindicacionistas da classe médica consri
tue seu objetivo precípuo.

II
Em flagrante antagonismo com o espirito rei

vindicacionista da época permanecem lnsoluveís os
problemas básicos da classe, embora constantemente
focalizados pelas suas entidades culturais e sindicais.

III
Mas ao. médico vem sendo delegada missão

destacada no desenvolvimento de todo o programagovernamental, que, imbuído de diretrizes econômico
sociais do' momento, objetiva para a colerlvídade um
maís elevado conceito de vida, eI11 seu aspecto bio
lógico e cultural. .

IV

Aparelhos de Gasogenio

No.v o s
Complementarístas
Este ano tiveram brilho saudado pelo orador da

exepcional os feetelelos turma, aluno Waldir Sied
do encerramento do ano schlag. Foram hornene
letivo, com a exposição geados os srs. Alberto
dos trabalhos manuaes, Dutra, Eugenio Sledsch
que mereceram sem dis- lag e a sra. professorerlnção de estabelecimentos, Olga Horn de Arruda.
as mais elogiosas refe- Os alunos diplomados
renelas dos visitantes. foram Agathe Mielke, AnaA entrega dos diplo- Eigner, Aléclo Tomaséli,
mas dos alunos que com- Ary Buchmann, Eulália
plereram o curso cornple-] Dutra, Erica Zastrow, Flé
mentar no G. E. Abdon vio Pomienosky, Geraldo
Batista, fgi feita em ees- Ianrz, José Rosa, Kurte
são solene, no dia 29, Rode, Leo Cardoso, Ro
sendo parani.nfo o sr. Ins- lando Dornbusch, Rudi
petor João Romario Mo- berto Klitzke. Terezlnha
reira, que proferiu bri- Nunes, Vigando Roters.
Ihante oração, quando Nos G. E. «Divina Pro-

•

Congresso Mé�ico - Social Brasileiro

Precisa-se
de 1 Empregado com longa prática no ramo co
merciai, para a Seção de Expedição de firma Ata
cadista. E' inutil apresentar-se quem não esteja em

condições. _

Informações na firma JORQE MA YERLE
Av Getulio Vargas nr. 998

JOINVILLE

videncia» e «São Luis» o

ato teve lugar na manhã
de 50 do mês findo, com
início de uma missa so

lene, onde se fez ouvir o
coro orfeonico daqueles
estabelecimentos.
A entrega dos diplomas

teve lugar as 8 horas,
sendo paraninfo o sr. Tre.
Leônidas Cabral Herbster,
digno Prefeito Municipal,
que produziu incisiva e

patriotica oração.'
Os alunos diplomados

foram Adélia Pradi, Anita
Brandenburg, Anita Voigt,
Bernadete Franzener Car
men Nagel, Darcy Cover],
Laurita Gross, Maria äe
Lourdes Souza, Marina
Picoli, Onda Nagel, Re
linda Horst, Renata ßu
row, Rosa da Silva, pr
sula Czerniewick.
As 9 horas teve lugar

a entrega dos diplomas
no G. E. «São Luiz», que
escolheram para paraninfo
o Dr. Alvaro Batalha, que
falou aos seus afilhados
com a sua costumada elo
quencia e palavras de fé
patriótica.

.

Completaram o curso
os cornplemenraristae Al
fonso Kopmann, Alfredo
Horst, Eduardo Depiné,
Heinz 8choondermarck,
Hilário ôchíokerr, Holando
Gonçalves, Ingo Splitter,
Mário Müller, Ovídio Mai
occhi, Rainvaldo Proch
now, Rolando Ianssen,
Valmor Gadotti, Wilson
Borba Gasino.

Combinado

Janssen-Grubba
•

co

do

As teses ofi c iais versarão sobre:

!:::;':::. 1) - Regulamentação legal do trabalho médico
nas organisações hospitalares;

2) - Idem nas entidades médico-assistenciais;5) - Idem nas orgenisações industriais :
4) - Idem nas zonas rurais;
5) - Seguro-doença;
6) - Ordem dos Médicos;
7) - Instituto de Previdência para os Médicos;
8) Assistência aos menores abandonados;
9) - Idem aos menores delinquentes;
10) - Exame Médico pré-nupcial.
11) .. Assistência médica às populações rurais;12) - O fornecimento de medicamentos padrõesàs populações necessitadas.

V
Assim, o 1°. Congresso Médico-Social B,asileiro fixará diretrizes quanto às suas aspirações sin

dicalistas, debaterá problemas sociais vinculadas à
profissão médica e, como expressão dos anseios da
classe, transmitirá suas teses vencedoras aos pode
res constituídos,

Queira V� S. aceitar os protestos 'da' nossa
elevada consideração.

Pela comissão
Prol. Dr. A. C. de Camargo

Presidente da Comissão Execu
tiva e do Sindicato dos Médi·

cos de São Paulo

Prof. Dr. Carlos Gama
Presidente da Sociedade de Me·
dicina e Cirurgia de São Paulo

Executiva
Dr. Oscar Monteiro de Barros
Presidente da Associação Pau

lista de Medicina

Dr. Alberto Hupieri
Secretário Geral

x
. S. E. Tupinambá
Amanhã, pelas 15 ho

ras, realizar-se-á no gra
mado da S. E. Tupinam
bá uma grande peleja
futebolística, pois irão
defrontar-se as firmas
Janssen-Grubba em con

junto X Tupinambá. I

Dado os elementos que
ambas firmas possuem,
corno Bernínha, Sprung,
Martins, Koch, Kath etc.'
? estando tambem o Tu
pinambá com um quadro
a altura, é de prever-se
uma reenhida luta.
Quem vencerá?

fIGURINOS NOVOS

ultimos modelos

chegados do extrangeiro
Na Tip. AVENIDA

-----------------,---

FRACOS E ANi;:t.tlCOS I
Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

lap"-Iä!
To••••
Re.Friacio.
Bron�uit••
Elcrofu!o••

,

Convllesce",a.
VINHO CREOSOTADO

..

É UM GERADOR DE SAÚDII.

.'

P'ROCURE
deixar seu aparelho de i-adio em

perfeito estado de f.uncionamento,
na melhor e mais aperfeiçoada

OFICINA DE CONCERTOS DE RADIOS,
de Paulo Seenke

Conser tase radios d(� qualquer
marca, máquinas de costura, ('>

aparelhos elétricos em geral.\)
JAltAGUÁ DO ßUL '- Av. Getulio Vargas, 184

ATAQUES EPILÉPTICOS E NERVOSOS
,

ç� INTRANQUILIDADE, INSÔNIA
INOVO TRATAMENTO.

Não sofra mais I Há agora um 'tratamento mo
derno 'para combater os ataques nervosos ou
epilépticos e a falta de sono MARAVAL- (solu'ião), calmante poderoso, providencial combinação de elementos opoterápicos e vegetais, que restitue a alegria e o sossêgo.Inicie hoje mesmo êste tratamento verdadeiramente cientifico. Não encontrando nas farmácias e drogarias, escreya ao Depositário. Caixa 1874 - S. Paulo.

1�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.''�''''''''''''''Bemm''''I =ft� a..aa2vru=r= ' _HU RD�_·�, .

��nhDríl! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha
Isua 'casa o Açucar d8 Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. LembrH·se de que os P�ODUTOS MEDEIRÚS

Produtos da ICeM ·5.A. Blumenau
o D b TormtlDno' I -'---l-A- ·1ontra ôr- de Ca eça t:' - teI'lmna a c OI'I_Alameda Rio Branco -- Oaixa Postal, 47

I�
-- �

�

ta 111hem em

são hons.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNj[�llI_DAL DE JARAGUA .DO SUL
Balancete da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de Outubro de 1944.

Titulas
Código
Local

Despeza Orçamentaria
anterior I previstado mês I tot a I I ell!penhaªalate o mes

(continuação)
1 3 Serviços Diversos
1 30 Pessoal Fixo

'

1 30 1 Fiscal-Geral Padrão H
1 30 2 "

. Distrital - Padrão E
1 30 3 Fiscais .auxil. (2) Padrão F a Or$ 4.800,00
1 3lt Despesas Diversas.
1 34 1 Quota 'd/lanço d/lmp. s, Indus. e Profissões
2 . Segurança Publ. e Assis. Social
2 4 Assistencia Policial
2 40 Pessoal Fixo
2 40 1 Oarcereiro· Padrão O
2 5 Servo Diversos do Segurança Pública
2 54 Despesas Diversas
2 54 1 Serviço ds inspeção de veiculas
2 8 Subven., Oontribuíções e Auxilias
2 84 Despesas Diversas
2 84 1 Ao Estado p. manut. d. Destac Policial
2 9 Assistencia Social
2 94 Despesas Diversas
2 94 1 Esmolas a indigentes
2 94 2 Assisten. médico-farmaceutica a indigentes
2 94 3 Assis. hespitalar a indigentes
2 94 4 Sepultamento de indigentes
2 94 5 Amparo a Maternidade e Infancia
3 Educação Pública

'

5 o Administração Superior
3 02 Mat'rIal Permanente .

3 02 1 Aquísição de mpvais e utensílios
3 03 Material de Consumo
3 03 1 Material didatioo em geral
3 03 2 Reparo de prédios escolares
3 04 Despesas Diversas
3 04 1 Aluguel de prédios escolares
3 04 2 Assistenoia a alunos necesaítados
3 3 Ensino Primário Secund. e Complementar
3 30 'Pessoal Fixo
3 30 1 Vencimento d. profes. d. escol. isolad., sendo

os "Titulados": Oomplement, -Padrão O a Or$
250,00 e os "Não titulad."-Padrão B a cr$200,00

3 30 2 Gratific.. a profess. que regerem os ClUSOS

desdob., sendo os titul.r-Oomplement, a Or$
83,30 e os não titulados a Or$ 66,60

3 30 3 Idem a professores substitutos
3 4 Orgãos Oulturaes
3 42 Material Permanente
3 42 1 Aquisição de material para a bibliotéca
3 44 Despesas diversas
3 44; 1 Aquisição de livros para bibliotéca
3 44 2 Assinaturas d. jornais e reviso p. a bibliotéca
3 8 Subvenções, Contribuições e Auxilias
3 84 Despesas Diversas
3 84 1 A Oursos Complementares do Estado

,

3 84 2 Bolsa Escol. e enxoval a um aluno que cursa-
rá o Liceu Irrdust. d. S. Catarina incl. transp.

3 84 3 Gràtificação ao Inspetor escolar
4 Saúde Pública
4 1 Assistencia Hospitalar
4 11 Pessoal Variavel
4 11 1 Gratificação ao Delegado de Higiene
4 11 2 Gratificaçãe ao Médico de Hansa
4 9 Serviços Diversos
4 94 Despesas Diversas
4 94 1 Desobstrução de carregas e rios
4 94 2 Drenagem de terrenos e alagadiços
4 94 :1 Limpeza de valos. boeiros e sargetas
4 94 4 Combust. p. transp. d. pessoal e material
5 Fomento
5 i Fomento da Produção-Vegetal
5 14 Despesas Diversas
5 14 1 Auxilios a centros agricolas
5 14 2 Aquisição de sementes e transporte
5 2 Fomento da Produção Animal
5 24 Despesas Diversas
5 24 1 Aluguel d. prédio e agua p. um servente de

laboratorio d. D.I.P.O.A. (serviço federal)
6 Serviços Indústriais ..

6 4 Industrias Fabris e Manufatureiras
6 41 Pessoal Variavel
6 41 1 Operários da fábrica de tubosde cimento
6 9 Serviços Diversos
6 90 Pessoal Fixo
6 90 1 Zelador do Oemitério - Padrão O
6 91 Pessoal Variavel
6 9i 1 Operarios de serviço do cemitérios
8 Serviços de Utilidade Pública
8 o Administração Superior
8 00 Pessoal Fixo
8 aal Auxiliar Técnico - Padrão K
8 01 Pessoal Variaval
8 01 1 Gratific. ao engenheiro p. aprovo d. plantas
8 1 Constr. e Conservo d. Logradouros Público
8 11 Pes_:;pal Variavel

. .8 11 1 Operários do serv. rí. ruas, praças e jardins
.

8 13 Material de Oonsumo
8 13 1 Pa ra à serv de, ruas praças e jardins
8 14 Despesas Diversas
8 14 1 Oombust p. o transp. d. pess. e material
8 2 Oonstr. e Oonserv. de Rodovias
8 21 Pessoal Variavel
8 21 1 Operarios do serviço de estradas e pontes
8 23 Material de Oonsumo
8 23 1 Para o serviço de estradas e pontes
8 24 Despesas Diversas
8 24 1 Combust. para o transp d. pessoal e mater.

e-s
71.550.00

e-s e-s Cr$
12,051,40 85.581,40 86.451,90

4.500,00
2.Roo,00
7.200,00

2.250,00

2.100,00

500,00 5.000,00
\ 550,00 5.150,00
800,00 8 000,00

5.000,00
5.500,00
8.000,00

e-s
122.190,00

6.000,00
4.200,00
9.600,00

5.100,00

250,00 2.500,00 2,500,00 5.000,00

500,00 2.400,00 2.700,00 5.600,00
..

5.051,00 1.525,50 4.576,50 \ 4.576,50 4.576,50

101,10
1.057,70
642,00
655,00

1.600,00

5.774,00

100,00
119,60

191,00
80,00

101,10
1.248,70
722,00
655,00

1.700,00

101,10
1.248,70
1.514,00
655,00

1.800,00
•

552,00

100,00
119,60

500,00
1.500,00
2.500,00
900,00

5.400,00

552,00 552,00

1.481,50 7.255,50 7.255,40 5,000,00

66,60
250,00

1.886,90
1.705,QO

100,00

100,00
119,60

1.404,10
�45,00

2.415,00 9.660,00

1.955,50
2.105,00

1.404,10
545,00

9.660,00

1.600,00
900,00

900.00
1.000,00

856,70
4.989,40
5.914,90
5.608,50

1.500,00

1.500,00

1.404,00

5,000,00
1 '000,00

240,00
500,00

21.918,40 1.550,00 25.268,40 26.018.40 55,400,00

1.050,00

600,00
1.600,00
650,00

5.998,40
1.500,00

5.000.00

5.000,00
800,00

9.660,00

1.600,00
1500,00

1.800,00
1.200,00

1.000,00
5.000,00
4.000,00
6.278,00

1.800,00
800,00

1.800,oó

1.500.00

1.885,20 5.000,00

Plfeffeímra JMIlillilll [�n�all �C
JJararuä �@ s illll

1.820,30
1.455,00

1.404,10
54500

7.245,00

1.600,00
50,00

900,00
800,00

856,70
4.939,40
3.914,90
5.608,50

1.050,00

1.550,00

1.404,00

1655,20

100,00
900,00
900;00

856,70
4.989,40
5.91490
3.608,50

500,00 1.550,00

150,00 1.500,00

1.404,0�

250,00 1.885,20

150,00 1.200,00

2.275,00

4.225 00 1.500,00 5.525,00

700,00 2.975,00

1.350,00 2.500,00

5,525,00 7.800,00

2.97fi,00 4.200,00

25.552,10 25.552,10 26.000,00

14.709,50 14.709,50 15.000,00

1.110,20 5.186,60 4.296,80 4.805,00 8.000,00

Dia 15-10-44

7844-Guilherme Heller, brasileiro requer trens
ferencia imposto de terreno adquirido de Gustavo
Wengrath, com <frea de 4.200 mtâ, a estrada Rio
Novo. Corno requer.

7843-Adolfo .Hupka, brasileiro requer licença
para construir um mausoleo na sepultura de G.
Hupka, inhumado Cemitério Est. Izabel. Idem, idem.

7852-Jorge Engelmann sob-. - brasileiro re

quer licença para construir, um mausoléo na sepul
tura de Frederico Germano Engelmann, inhumado
no Cemitério Municipal de Tres Rios do Norte.
Como requer.

7828-Geronimo Trintini, brasileiro requer li
cença para mandar construir um mausoléo na se

pultura de Apolonia Maser Tomelin, ínhumado no

Cemitério Municipal da séde, conr. inscrição na fo
lha apresentada. Como requer.

7855-Com. Ind. H. Jordan SjA., firma brasi
leira, requer' transferencia imposto de uma carroça
vendida a Ernesto Lessmarm. Como requer.

7856-Walter Bretthaupt. brasileiro requer rrans
ferencia imposto terreno vendido á Artur Breithaupt,
com área de 600 mt2. sito a Avenida Getulio Var
gas nesta cidade. Como requer.

7857-Elias Brugnago, brasileiro requer trens
ferencia imposto. de terreno vendido á Willi Na
gorskl, com área de 990 mt2 sito 'a estrada Vila
Nova. Como requer.

7859-Max Ziemann, brasileiro requer trens fe
rencia imposto de um carro adquirido de Roberto

. \

Ziernenn. Como requer.
7858-Ernesto Lessmarm, brasileiro requer trens

ferencia imposto de um terreno adquirido do Domi-,
nio D. Francisca, com área de 532.500 mt2. sito a

estrada liapocusinho neste municipio. Como requer.
7841-Conrado Eggert, brasileiro requer trens

ferencia imposto de terreno vendido á Willi Nogors
'ki, com área de 4.400 mt2. sito a estrada Vila Nova
nesre 'municipio. Como requer. 1

7851-lnd. de Calçados Gosch Irmãos S. A.,
firma brasileira, requar vistoria no augmento de sua

Fabrica recenconstruida. Como requer.
78M-Ernesto Lessmann, brasileiro requer li-

cença pera construir um sobrado nos fundos da rua

Marechal Deodoro da Fonseca em seu terreno. Idem.

25/10/44
7416-Ernesto Lessman-brasileiro requer li

cença para construir uma casa de madeira pare rno

radia, sito nos fundos de s/ terrenos a rua Marechal
Deodoro (zona rural) com dimensões de 7x8. Avista
da informação, o requerente de acordo com o que
dispõe a parte terceira do código de construção em

vigor, apresente um plano de arru�mento de seu ter:
rena a-fim-de mais tarde não trazer embaraços a SI

e a administração.
7708-- Silvio Piazera, brasileiro requer licença

pare"construir um bungalow de alvenaria de tijolos,
e respectiva fosse em seu terreno sito a

. rua proje
tada, fundos rua Marechal Deodoro da Fonseca de
acordo com a planta apresentada. Como requer.

7845-Ernesto Lessmann - brasileiro requer
transferencia imposto de um terreno adquirido em

Asta Pública, com área de 59.800 mt2. sito a es-

rrada Rib. Húngaros Como requer.
,

7862- Artur Karsten - brasileiro requer trans
ferencia imposto de um terreno vendido á Ricardo
ôchtochet. com área de 1.860 mt2. sito a estrada
Retorcida Como requer.

7859-Joaquim Piazera - brasileiro requer trens

ferencia. imposto de um terreno adquirido de Erminio
Ferrazza com área de 142.500 mt2. sito a estrada
Rib. Cavalo. Como requer.

7860-Frederico Bartel - brasileiro requer trens
ferencia imposto de um terreno vendido á Helmuth
Neumann com área de 5.000 mt2. a Rua Rua Branco.
Como requer,

'

7770- .. Edwin Grossklag - brastJeiro requer al
vará de HABITE-SE 'pana sua casa recenconstruida
a .rua Bêco da Torrefação. Como requer.

ôecretaría da Prefeitura' Municipal de Iaraguä
do Sul, em 5/10[44.

LUIZ GOMES - Secretário

;i;:=!!�;!iI!I!:=I=!!!!!!;!i!!i!!iT!i=!;!;!!!!liEI!!!Ei!�!i I;�i
�
..

.

m�IF b
. (Sezões. Malárias, 1:1'"1iiJ e r�5 Impaludismo

!fi .., Maleitas, Tremedeira Im '

- OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - �im �

�i "Capsulas Antisezonicas I
i Minancora" II� Em Todas as Boas ��armacias III É um produto dos Laboratorios MINANCORA III - Joinville - Sta. Oatarina

.

- I11!-!�!=!II!!I!!!!!!!II!!!l!!!!!!!!!!!!!!!='''''''!!=!!===!!-liil!i!!!l!mi!E!E;'lElli_1��'_liiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiil"_,,iiiiiiiiil'----:-"_"- •

25.552,10

14.709,50

90.516,90 90.516;90 91.064,90 91.221,50

6.586,60

27;651,70 �.687,90 51.519,60 34.204,:::!0 57,000,00

6.586,60 7.221,20 16.000,00
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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384.358,40 47.558,20 451.876;60 456.082.50 550.000,00
287.099,50
718.976,10 FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,Discriminação de Saldos: Disponlvel ne tesouraria 24.147,50 Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,nos bancos 262.952,00 287.099,50 Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, -Rio do

_.- Peixe. São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 31 de Outubro de 1944 SUB-AGENCIAS EM: Indaial, Harnouia, São Joaquim, e Tijucas.ALFREDO MOSER - Contador Visto: LEONIDAS C. HERBSTER - Prefeito r ESCRITORIOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió Urussanga e---------------------.-----------------
Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e.

ß
I

C" "I
Rio Negrinho

'

��.fi'I rmIIIIIt :�::::D::���; eglstro lVI Faz todas as operações bancarias no Paiz, corno

AFECCÕES DO

8 8 Iluminação Pública
8 84 Despesas Diversas
8 84 1 Iluminação pública da cidade
8 84 2 Iluminação pública de Corupá8 84 3 Iluminação pública de Retorcida
8 84 4 Energia para motores, etc.
9 .Enoargos Diversos
9 2 Indenizações, Reposições e Restituições9 24 Despesas diversas
9 24 1 Restit. d. imp e taxas d. exercícios encerrados
9 3 Encargos Transitórios '

9, 31 Pessoal Variável
9 31 1 Para admissão de estra-numerários
9 34 Despesas Diversas

'

9 34 1'Constr. d. prédios escol. e aquisição dos res-
pectivos terrenos

9 4 Premios d. Sego e Indeniz. por Acidente9 44 Despesas Diversas
9 44 1 Seguro contra acidentes de trabalho
9 44 2 Seguro de bens moveis e imoveis
9 8 Subvenções Oontribuições e Auxilias
9 84 Despesas Diversas
9 84 1 Departamento das'Municipalidades9 84 2 Aos Institutos de Aposentadorias e Pensões

dos Industriar e rios Empregados em trans
portes e cargas (I.A.P.I. e I.A.P.E.T.C.)9 84 3 Oontrib. á L.B.A. - quota parte da Prefeitura

9 84 4 Para custas e emolumentos previstos pelo
Decreto-lei n. 93 de 1-4-942.

9 84 5 Subvenç conceds. por lei a divers. instituiç.9 9 Diversos
9 94 Despesas Div�rsas
9 94 1 Despesas imprevistas
9 94 2 Despesas policiais e judiciarias9 94 3 Aquisição de placas

Credito Especial - Decreto-lei 125
Soma Cr.$

Saldo que passa pare o mês de Novembro ca.

4.627,70
3.712,80
454,70
493,70

1.102,30
464,10
93,20
54,80

5.766,50
3.641,00
527,90
528,50

8.500,00
6.000,00
840,00
700,00

5.730,00
4.176,90
527,90
528,50

200,00

2.216,60 250,00 2.466,60 2.466,60 3.000,00

9.040,40 . 762,00 9.802,40 20.000,00 20.000,00

2.594,80 2.594,80 2.594,80 2.600,00
1.200,00

11.697,00 3.899,00 15.596,00 15.596,00 15.596,00

1.419,50 16850 1.588,00 1.588,00 4.000,00156,80 20,30 177,10 177,10 4.00,00
39.00 39.00 39.00 200.00

3.560,00 ' 3.280,00, 6640,00 7.060,00 8.500,00

3.438.40 1.213,90 4.652,30 4.787,30
599,00 599,00 599,00
1.642,00 1.642,00 1.958,00
7.780,00 1.168,00 8.948,00 8.948,00

5.500,00
600,00

2.500,00

,

�il
} V. S. ainda não resolveu o difícil pro- í� blerna de um, presente de Natal, adequado e

}
util? Então 'lembre-se da fabrica de moveis de

)l 'Adolt' Herrn. SchlJltze {} que mantêm sempre em estoque mesas para 4)l radios, mesas para centro de salas de visita,

�} cadeiras e muitos utensillos mais, o que cons
titue de fato um bom presente.

Fornece Mobiliarias completos para qual
)l quer Jim e de moderntssímo esrilo.i
}, - PREÇOS RAZOAVEIS -

1'lg'lIi do SI Santa Catarina i
ua Barão Rio Branco, 964 - Telefone, 74 i
���-���0�

Banco IndlJstria -e Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E 'REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

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

M a tri z : I T A J A Í

A disposição sem avise, com retiradas livres para
quaisquer importancias '20joCom aviso previa (retiradas diarias até

José Roberti e
' 1.000,00)

Elvira Klug ,

Deposites Populares Limitados (até 10
Ele, solteiro, lavrador,. mil cruzeiros) deposites iniciais a

domiciliado e residente partir de 20,00 su bsequentes a
neste distrito, com vinte partir de 5,00 4 o{o
e quatro anos de idade, Prazo fixo de 6 meses 5 o{onascido nesre distrito em Prazo fixo de 1 ano 60{0sete de outubro de mil Os juros são pagos ou capitalizados semestralmentenovecentos e vinte, filho A economia é a base da prosperidadelegitimo de José Roberti
[nr., e rle dona Barbara Deposite as suas economias no

Bertoldi, domiciliados e
BANCO INDUSTRIA s COMERCIO DE SANTA CATARIN� S. A

residentes rieste distrito. H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15Ela, solteira, de profissão
domestica, domiciliada e
residente neste distrito
com dezoito anos de ida
de, nascida rieste distrito
em vinte e sete de de
zembro de mil novecen
tos e vinte, e cinco, filha
legitima de Germano Klug,
já falecido' e de Luize
HellenstieIer Klug, domi
ciliado e resldentej'nesre
distrito.
Corupá, 22 de novem

bro de 1944.
Acresentaram C� doeu

mentes exigidos pela lei.
Si alguem souber de al

gum impedimento oponha-
o na forma da lei
Lavro o presente para

ser afixado no legar do
costume.

WALDEMAR LUZ
Escrivão

defronte o Oine Buhr

Liquidação Final! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CASA BYLA ARDT �®Y@)®r@@!@@Y@)®r@)®y®®y®®y®®y®®Y®®Y@)@)Y@� OcasiãoI o Parai'i0 das SEDAS e
.

I � Tosse, Asma, Bronqnite, Ronquidão, Resfriados e � Vende-se uma pa-
- TECIDOS, FINOS -

�. TODAH� AHi MOLlE§TJ:A1J§) DO ßPßHflH" Hf�PIHnIÓRIO �.
relha de cavalos, car-Não se es-queça: Em Sêdas e Tecidos Finos U U II
roça, arroiamos eencontrará o maior Sortimento na

�
Encontram alivio imediato com.:> uso do uma máquina de cor-e A S A B Y L A A R D T I � tar forragem.n C O In P a p a v e 1 @ Tudo em perfeitoPAD:�;sD:X::�;:::s-_JE::A:P:�ILA EMO_ � P�ilDríll d�. nogieß p,�IOII!Ol� � eS�:���mações nesta

DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE @ � Redação.TODOS OS PREÇOS (@ 4) PEITORALMAI§�ONIiE�IDO'NO BRAU§)IL @j
_Descontos Espe�iais L@)..@@J@®;..®@J®@).@@;.@@Ã@@l@@J@��@J@� ßnoneiem neste jurnul

A

Casa Real
possue um grande sor

timento em artigos de
couro: Sacolas, Cartei-

ras, Cintas', etc. '

--

3 o{o

Sabados: Das 9 ás Ú,f10

Economisar 111
, É fácil... Basta fazer suas compras,

.

somente
depois de certificar-se das vantagens oferecidas
pela conhecida e popular .

)

Casa Antônio Tobias
� 'Esta Casa oferece a seus amigos e fregue

ses, Voais floridos - Chitas - Riscados - Brins - Case
miras - Llnhos - Tussores - Sedas - Guarda-Chuvas -

Chapéus - Meias - Gravatas - Roupas feitas em geral
- por preços verdadeiramente razoáveis.

/ Vendas sOmf?l1te a dinheiro
- Especialidade em Artigos para flomens -

SEMPiFUE NOVIDADE§
Mantem sempre em estok tecido popular

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Clube
I

Aimoré A diretoria deste Olube, não poupando esforços ou despesas, no afan de pro
porcionar aos seus associados uma magnifica noite de feliz Ano Novo, contra
tou o excelente jazz do 13 B. O. com todos os seus elementos, para o seu tra

dicional 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 Olube. »

. B�rnilrdD lirubbü �. H.
Indústria e Comércio

Aviso aos 'subscritoresCaixa Postal, 19 fUN D AD O E M 1919
�------------------------------------------------------------------�---------,------

.

SABADO, 2 DE Dezembro DE 1944

Telefone N. 39

JARAGU'\ DO SUL Pelo presente são convidados os' senhores
subscritores de ações da Sociedade Anonima acima
mencionada, para a primeira assernbléa geral que
terá por fim a nomeação de trez p-eritos que deve
rão proceder à avaliação dos bens e direitos com

que os subscritores pretendem reallsar e íntegralíser
o capital subscrito na formação da Sociedade, as

sembléa que deverá realisar-se no dia 16 de dezem
bro proximo vindouro, ás quatorze horas, nesta ci
dade, nos escritorios da firma individual' do incor
porador abaixo assinado.

Ieragué do Sul, 27 de novembro de 1944.

ANO XXVI - STA CATÀRINA N. 1.252

Trilmbordíl·o/Ilí1Doeú ��@2§)IQ2QJIQQElIQ§§JIQ2QJIQQ2]IQ2QJIQ2QJ�� de quinze dias a' três
lRl

L
· lRl mezes, ou multa, de du

'o O C alS �oo zentos mil reis a dois
lQJ lQJ contos de reis. '.'lQ2QJ lQ2QJ

Aí fica o aviso.
(Cont. da 1a. pagina) mar medidas provisorias

de 300 mil cruzeiros os
para o restabelecimento
do trafego, e vimos emprejuizos causados pela toda parte a desolaçãocheia.

A Rede de Viação Pa-
dos colonos pelos .. irre-

.raná-Sta. Catarina teve paraveis danos causados
.

diversos' trechos de sua
as suas plantações e aní-

u h d I
mais.

I? a :;trranca os p� a Ainda não temos notí-víolencía das agua�, alem, cias exatas de Corupá,de grandes barreiras na pois "o telefono esteve
serra.

. até esta data interrom-
-:- � ponte .«PereIra pido, mas em Guarami

OlIv.e�ra», que líga Gu�- rim os danos são avul
rammm ao Nucleo RIO tadissimos, pois a aguaB!anco, com uma exten: atingiu os estabeleci
sao de 60 metros fOI mentos comerciais, talarrancada. Ta�bem a

que {:t propria estaçãoponte sobre? RIO Poço ferroviaria, em parte, esda Anta e dlversa� ou- tava com agua acima do
t:r:_as de menores dímen- assoalho.

.

soes foram arrancadas Não resta duvida, quepela agua. os prejuízos dados porEm �ereu Ramos, o esta enchente, repercu
It�pocu rompeu um nov� tem' profundamente na
leito, alem da ponte alí vida economica do mu
existente, que medeia nicipio e precisam de
entre 5 metros de pro- alguns anos para serem
íundídade por 25 de lar- recuperados.
go, cavando enormes
sulcos nas terras planas.
O mesmo se deu em '."L,'l·ORftfl'O dO POV.O"Tres Rios; onde, o U
transito está suspenso.
Verdadeira calamidade

pode-se dizer das plan
tações situadas nas mar
gens do Itapocú, total
mente devastadas pela
violencia da correntesa.
Dos milharaes e eultu
ras de arroz que pare
ciam dar uma produção
exepcionalmente farta
este ano, nada mais resta.
Estivemos com o sr.

Prefeito Municipal em
Nereu Ramos e Tres
Rios, onde aquela auto
ridade em companhia do
engenheiro e, fiscal de

. obras 'foi verificar e to-

Os alto falantes. Temos
recebido muitas recla
mações com referencia
aos alto falantes que os
bars da cidade tem Iíga
dos a suas vitrolas e ra

dios, promovendo a tor
tura de quem tem a in
felicidade de resdir ou

trabalhar proximo a uma

dessas casas publicas.
Batendo a mesma chapa,
como se diz na giria, os

proprietarios vivem a re

petir a meia duzia de
discos que possuem, des
de as cinco horas da ma

nhã até .a madrugada do
dia seguinte, aliando-se
a essa guerra de nervos,
mais a gritaria dos que
não trabalhando de dia,
reservam a noite para
as farras.
Existe na Lei de Con

travenções Penais um

artigo que diz respeito
a essa modalidade de

�����i:al�����:i�;r�:;�:;:�;;::,para, conhecimento dos
interessados:
" Artigo 42 - Perturbar

alguem o trabalho ou

sossego alheios:
I - com gritaria ou al.
gasarra; .

II - exercendo profissão
incômoda ou ruídos, em

desacordo com as pres
crições legais: I

111'- Abusando de instru
mentos sonoros ou sinais
acústicos:
IV - provocando ou não

procurando impedir ba
rulho produzido por ani
mal de que tem a guarda:

.

Pena: prisão simples,

A. A. Baependí. Da A.
A, Baependí recebemos
comunicação da eleição
de sua nova diretoria, re

alisada no dia 21 de no

vembro e que ficou assim
constituida: Presidente de
honra: Artur Breithaupt : ;�����������������������-.�.����-.-.-.;.-.�������Dr. 'Luiz de Souza eHeins I .1 .......

Marquardt, presidente e O W 1,1
·

M zurecLenvice presidente respecti- 'r. a uemlro a II.
vamente; Delorges Costa
e Angelo Piazera, 1°. e 20• e_sa 1>1 S.'DE
secretarios; Antonio J. Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Zimmermann e Erich
Sprung, 10. e 20• resou- Clinica geral medico -" cirurgia de adultos e creanças
reiros Conselho Fiscal: Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
Walter Weller, Dr. Alvaro - Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização
Batalha, Joaquim Piazera, . Raios 'Intra-vermelhos e azuis.
Ervino Enke e Amadeu
Mahfud.

-

Nascimento. O casal Al
varo-Maria Neves, regis
tou no dia 24, de novem

bro o nascimento de sua

primogenita Helena Maria.

Bernardo Orubb«
Incorporador

Dr. Alvaro Batalha .. MiÉDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

E

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOS x-

Diretor l\lédico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Ave. Getulio Vargas • 350 Completou seu natalí-'
cio a 29 de Novembro o

sr. Augusto R. F. Bartel.
- A 30 do mesmo o sr.

Venancio Nicoluzzi, au- @BI����@8��@fi@8@iÕl!@fiI<!J��88I!!1B�

xiliar da Tipografia Ave
nida.
- Hontem viu passar
seu natalicio a menina
Asta, filha do sr. Arnol-
do Hass.

.

- Ainda hontern, Tere
zínha-Inês, filha do ca

sal Carolina-Engelbert
Freiberger, festejou seu

natalicio. De ordem do sr. pre- Tipografia Avenida
- Hoje verá passar mais sidente venho convidar
um natalicio o sr. Luiz todos ös socíos para
Kienen. comparecerem terça-lei
- Tambem hoje a (inte- ra, dia 5 do corrente em
ressante menina Inêz sua séde (Casa Comer
filhinha do casal Inêz cíal' de Paulo Horst) pa
Afonso Nicoluzzi �erá ra uma reunião geral,
passar mais uma prima- onde será eleita a nova
vera.

I_d_ir_e_t_or_i_a__p_a_r_a__ r_e_g_e_r__o s_e_c_r_e_ta_r_i_o _

�c':' e�p�.!?ote Não! VOCÊ NÃO ÉUM FRACASSADO 1proibida a entrada em mí- de há muitó você procura•..nha propriedade, sern li-
cença previa, quer para
pescar ou outro fim qual
qlJer,

_

bem como deixar
animais danificar as mi
nhas plantações.
Não me responsabiliso

pelo que acontecer aos

trensgressores.
L1BORIO FREIBERGER
Estr. Francisco de Paula

Telefone N' 39 - C. Postcl, 19

JIRAGU4 DO SUL
Estado' de Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL;
Cr$ 25,00

S. E. e Diversões Uma

Tupinam�á
nova

DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L LER e bela coleção de

Livros Infantis,REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

Aviso acaba de receber
DIR. COMERCIAIS

WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINER

destino da mesma no

periodo de 45-46.
Jaraguà do Sul, 1 de

Dezembro de 1944.

'JOÃO L. SAGANSKI

Oferece aos seus distintos amigos e

fregueses, grande sortimento em

��ePRESUNTOS, ETC, •�e �

" Ó\Ó� ""

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

FRIOS - SALSICHAS

., . descobrir um rémedio para êsse mal que o deprime
moral e lisicanieute perante a sociedade, C ATUA S E
COMPOSTA é o remédio, preparado com um graude
vegetal de nossa ílora cujas propriedades estimulantes
e vitalizadoras em combinação com o alcalóide da
"loimbehôa" e hormônios cerebral e testicular, agem rà
pidamente no combate á debllldade neuro-muscular e

viril, astenia (íraqueza nervosa), desânimo ... Não en

contrando na sua farmácia, peça ao depositário. Caixa
Postal, 1874 - São Paulo.

O SABÃO
\

'tl-y,}.O VIRCl.;.J �DA e:»: Í'lf
(�WETZEt INDUSTRIAL
JOINVILLE Bspeclcüdcde""Virgem

.

da ClÃ'. WETZEL INDUSTRIAL - 'Joinvile ; ,:>�ßÄ� 'jIRCtllf
•• ti "-

) Esp [(lAll DADE
(Marca Registra�a)

conserva o tecido da roupa porque lava facilmenté e com rapidez

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


